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Rozhodnuti f? I .~ 

nejvyššího s o u d u československé 
republiky ve věcech občanských. 

Ročník jedenáctý, 
(od čísla 8599 do čísla 9502> 
obsahující rozhodnutí z roku 1929. 

Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu ll. president tohoto soudu 

Dr. FRANTIŠEK VÁŽNY. 

Veškerá práva autorská, zejména právo překladu, jsou vyhrazena. 

V PRAZE 1930. 
Nakladatel: JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství, Praha XII., Kanálská-ul. 8: (Mán~sova 71). 
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Stránka 

Seznam rozhodnutí v pořadí časovém lIL-X. 
Seznam rozhodnutí podle spisových značek XL-XVIlI. 
Rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 8599-9502 1-1727 
Věcný seznam abecední 1729-1823 
Seznam ustanovení zákonných 1824-1841 

Seznam rozhodnutí v pořadí časovém. 
čís. čís. 

Tiskem chromotýPografického -závodu fir~y Hejda @ ·Zbroj v Mladé Boleslaví. 

leden 3. R 1 1012/28 • 8599 leden 19. Rv 1 1951/28 · 8638 
» 3. R 1 1019/28 · 8600 » 19. R II 393/28 · 8639 
» 3. R 1 1028/28 • 8601 » 19. Rv II 159128 · 8640 
» 3. Rv 1 493/28 • 8602 » 19. Rv II 454/28 · 8641 
» 3. Rv 1 768/28 · 8603 » 24. R 1 1011/28 · 8642 
» 3. Rv 1 947/28 · 8604 » 24. R 1 1037/28 · 8643 
» 3. R II 418/28 · 8605 » 24. R 1 1045/28 · 8644 
» 4. Rv I 639/28 · 8606 » 24. R 1 1067/28 · 8645 
» 4. Rv 1 706/28 · 8607 » 24. R I 1077128 · 8646 
» 10. R I 1064/28 · 8608 » 24. R 1 9/29 . • 8647 
» 10. Rv 1 682/28 · 8609 » 24. R II 400/28 · 8648 
» 10. Rv 1 711/28 · 8610 » 24. R II 10/29 • 8649 
» 10. Rv 1 1308/28 · 8611 » 24. Rv II 695128 • 8650 
» 10. Rv II 412/28 · 8612 » 24. Rv II 796/28 • 8651 
» 11. R 1 1069/28 · 8613 » 25. R 1 1032/28 · 8652 
» 11. Rv 1 666/28 · 8614 25. R 1 1044/28 · 8653 11. Rv 1 995/28 · 8615 » 
» 25. R 1 11/29 . · 8654 ll. Rv 1 1047/28 · 8616 » 
» 25. R 1 12/29 . · 8655 11. Rv 1 1070/28 • 8617 » 
» 25. Rv 1 740/28 • 8656 17. R 1 1026/28 · 8618 » 
» 25. Rv·l 1144/28 · 8657 17. R 1 1039(28 · 8619 » 
» 25. Rv 1 1179/28 • 8658 17. Rv I 592/28 · 8620 » 
» 25. Rv 1 1442(28 • 8659 17. R II 434(28 · 8621 » 
» 25. R II 411(28 • 8660 17. Rv II 77/28 · 8622 » 
» 
» 17. Rv II 180/28 · 8623 » 25. R II 1/29 . • 8661 
» 17. Rv II 321(28 · 8624 » 26. R 1 1029/28 · 8662 

» 17. Rv II 435/28 · 8625 » 26. R 1 6/29 . · 8663 
» 17. Rv II 491/28 · 8626 » 26. Rv 1 1073/28 · 8664 

» 17. Rv II 527/28 · 8627 » 26. R II 398/28 • 8665 
» 18. Pres. 1550/28 · 8628 » 26. R II 426/28 · 8666 
» 18. R 1 947/28 · 8629 » 31. R 1 1018/28 · 8667 
» 18. R 1 982/28 · 8630 » 31. R 1 1070/28 · 8668 
» 18. R 1 1038/28 · 8631 » 31. Rv 1 317/28 · 8669 
» 18. R 1 1076/28 · 8632 » 31. Rv 1 759(28 · 8670 

» 18. Rv 1 1931/28 · 8633 » 31. Rv 1 808/28 · 8671 

» 18. Rv 1 1932(28 · 8634 » 31. Rv 1 839/28 · 8672 
» 18. R II 414/28 · 8635 » 31. Rv 1 976/28 · 8673 
» 18. R II 419/28 · 8636 » 31. Rv II 406/28 · 8674 
» 19. Rv 1 898/28 · 8637 » 31. Rv II 416/28 · 8675 

ro 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

1. R I 29/29 . 
1. Rv I 783/28 
1. Rv I 821/28 
1. R II 36/29 
1. Rv II 396/28 
1. Rv II 537/28 
2. R I 1048, 1049/28 . 
2. Rv I 822/28 
7. R I 31/29 
7. R I 35/29 . 
7. R I 39/29 . 
7. R I 42/29 . 
7. R I 51/29 . 
7. Rv I 1046/28 
7. Rv I 1110/28 
7. Rv I 1235/28 
7. Rv I 1256j28 
7. Rv I 1371/28 
7. R II 402/28 
7. R II 413/28 
7. Rv II 426/28 
7. Rv II 645/28 
8. R I 24/29 . 
8. Rv I 778/28 
8. Rv I 1020/28 
8. Rv I 1420/28 
8. R II 7/29 . 
8. Rv II 70/28 
8. Rv II 315/28 
8. Rv II 532/28 
9. Rv I 1069/28 

14. R I 1006/28 
14. R I 13/29 . 
14. Rv I 2030/27 
14. Rv I 55/29 
14. Rv II 625/28 
15. R I 968/28 
15. R I 1017/28 
15. R I 1022/28 
15. R II 19/29 
16. R I 19/29 . 
16. Rv I 949/28 
16. Rv I 1026/28 
16. Rv I 1118/28 
16. Rv I 1119/28 
16. Rv I 1161/28 
16. Rv I 1385/28 
16. R II 34/29 
16. Rv II 441/28 
16. Rv II 442/28 
21. R I 1030/28 
21. R I 83/29 . 
21. Rv I 810/28/2 
21. Rv I 1339/28 . 
21. Co I 8/28 . 
21. R II 44/29 
22. R I 15/29 . 
22. R I 56/29 . 
22. R I 65/29 . 

Ůís. 

8676 
· 8677 
· 8678 
· 8679 
· 8680 
· 8681 
· 8682 
· 8683 
· 8684 
· 8685 
· 8686 
· 8687 
· 8688 
· 8689 
· 8690 
· 8691 
· 8692 
· 8693 
· 8694 
· 8695 
· ,8696 
· 8697 
· 8698 
· 8699 
• 8700 
· 8701 
· 8702 
· 8703 
· 8704 
· 8705 
· 8706 
· 8707 
· 8708 
· 8709 
· 8710 
· 8711 
· 8712 
· 8713 
· 8714 
· 8715 
• 8716 
· 8717 
· 8718 
· 8719 
· 8720 
· 8721 
• 8722 
· 8723 
· 8724 
· 872.5 
. 8726 
· 8727 
· 8728 
· 8729 
· 8730 
.8731 
· 8732 
· 8733 
· 8734 

ÚUOl 22. Rv I 1085/28 
» 22. R II 39/29 
» 22. Rv II 549/28 
» 23. R I 969/28 
» 23. R I 86/29 
» 23. Rv I 1325/28 
» 23, R II 57/29 
» 28. Rv I 1173/28 
» 28. Rv I 1516/28 
» 28. Rv I 64/29 
» 28. Nd I 87/29 
» 28. R II 38/29 
» 28. R II 42/29 
» 2~. R II 52/29 
» 28. R II 53/29 
» 28. Rv II 498/28 

březen 1. R I 55/29 . 
» 1. R I 82/29 . 
» 1. Rv I 1324/28 . 
» 1. R II 48/29 . 
» 1. R II 58/29 . 
» 1. Rv II 530/28 . 
,» 2, R I 81/29 . 
» 2, Rv I 1702/28 . 
» 2. R II 65(29 . 
}} 2. Rv II 627/28 . 
» 7. R I 89/29 . 
» 7. R I 113(29 . 
» 7. R I 132(29 . 
» 7. Rv II 154(28 . 
» 7. Rv II 164/28 . 
» 7. Rv II 464(28 . 
» 8. R I 78(29 . 
» 8. R I 97(29 
» 8. ,R I 109/29 
» 8. R I 110/29 
" 8. R I 112/29 
» 8. R II 421/28 
» 9. R I 79(29 
)} 9. ,R I -116/29 . 
» 9. Rv I 1078/28 . 
» 9. Rv I 1088/28 . 
» 9. Rv I 1227/28 . 
» 9. Rv I 192/29 . 
» 9. R II 326/28 
» 9. R II 78/29 
» 14. R I 115/29 
» 14. R I 129(29 . 
» 14. R I 135/29 . 
» 14. Rv I 1573/28 . 
» 14. Rv I 1927/28 . 
» 14. Rv I 1957/28 . 
» 14. R II 378(28 
» 14. R II 74(29 
» 14. R II 77/29 
» 15. R I 47(29 
» 15. R I 124/29 
» 15. Rv I 52(29 

čís. 

8735 
· 8736 
· 8737 
· 8738 
· 8739 
· 8740 
· 8741 
· 8742 
· 8743 
· 8744 
· 8745 
· 8746 
· 8747 
· 8748 
: 8749 
· 8750 

· 8751 
· 8752 
· 8753 
· 8754 
· 8755 
· 8756 
· 8757 
· 8758 
· 8759 
· 8760 
· 8761 
· 8762 
· 8763 
· 8764 
· 8765 
· 8766 
· 8767 
· 8768 
· 8769 
· 8770 

.8771 
· 8772 
· 8773 
· 8774 
· 8775 
· 8776 
· 8777 
· 8778 
· 8779 
· 8780 
· 8781 
· 8782 
· 8783 
· 8784 
· 8785 
· 8786 
· 8787 
· 8788 
· 8789 
· 8790 
· 8791 
· 8792 

březen 15. R II 3/29 
» 16. R I 64/29 
» 16. R I 119/29 
II 16. R I 138/29 
» 16. Rv I 1230/28 . 
» 16. Rv I 1349/28 . 
» 16. Rv I 1387 /2~ . 
» 16. Rv I 1546/28 . 
» 16. R II 47/29 
., 16. R II 59/29 
» 16. R II 100/29 
II 16. Rv II 637/28 . 
» 16. Rv II 688/28 . 
» 21. R I 40/29 
» 21. R I 106(29 
l> 21. R I 121/29 
l) 21. R I 130/29 
» 21. R I 137/29 
» 21. R I 168/29 
II 21. Rv I 398(29 
» 21. R II 410/28 
l) 21. Rv II 26/29 
II 22. R I 108/29 
II 22. R I 142/29 
» 22. R I 181/29 
» 22. Rv I 1039/28 . 
» 22. Rv I 1410/28 . 
» 22. Rv I 1625/28 . 
» 22. Rv I 131/29 . 
» 22. R II 87/29 . 
» 22. Rv II 564/28 . 
» 22. Rv II 705/28 . 
» 23. R I 120/29 . 
» 23. R I 156/29 . 
» 23. Rv I 1009/28 ' 
» 23. Rv I 1107/28 . 
» 23. Rv I 1441/28 . 
» 23. R II 37/29 
» 23. R II 99/29 

duben 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

4. R I 122/29 
4. R I 133/29 
4. R I 143(29 .' 
4. R I 175/29 
4. R I 176/29 
4. Rv I 80/28/4 
4. Rv I 169/29 
4. Co I 6/28 . 
4. R II 73/29 
4. R II 102(29 
5. R I 67/29 . 
5. R I 107/29 
5. R I 144/29 
5. R I 190/29 
5. R I 195/29 
5. R I 204/29 
5. Rv I 742/28 
5. Rv I 1007/28 
5. Rv J 1074/28 
5. Rv I 1614/28 

čís. 

· 8'í93 
· 8794 
· 8795 
· 8796 
· 8797 
· 8798 
· 8799 
· 8800 
· 8801 
· 8802 
· 8803 
· 8804 
· 8805 
· 8806 
· 8807 
• 8808 
· 8809 
· 8810 
· 8811 
· 8812 
· 8813 
· 8814 
· 8815 
· 8816 
· 8817 
· 8818 
· 8819 
· 8820 
· 8821 
· 8822 
· 8823 
· 8824 
· 8825 
· 8826 
· 8827 
· 8828 
· 8829 
· 8830 
· 8831 

· 8832 
· 8833 
· 8834 
· 8835 
· 8836 
· 8837 
· 8838 
· 8839 
· 8840 
· 8841 
· 8842 
· 8843 
· 8844 
· 8845 
· 8846 
· 8847 
· 8848 
· 8849 
· 8850 
· 8851 

duben 5. R II 35/29 
5. R II 125/29 
5. R II 126/29 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

5. R II 130/29 
6. R I 1066/28 
6. ll. I 170/29 
6. Rv 1 1629/28 
6. R II 30/2' 
6. R II 105/29 
6. R II 107/29 
6. R II 112/29 
6. R II 115/29 » 

» 11. R I 191/29 
» ll. Rv I 1165/28 . 
» 11. Rv I 1745/28 
» 11. R II 109/29 
» 11. R II 122/29 
» 12. R I 62/29 
» 12. R I 146/29 
» 12. R I 159/29 
» 12. R I 166/29 
» 12. R I 203/29 
» 12. Rv I 1006/28 
» 12. Rv I 1025/28 
» 12. Rv I 1644/28 
» 12. Rv I 139/29 
» 12. Rv I 320/29 
» 13. Rv I 921/28 
» 13. Rv I 1288/28 
» 13. Rv I 347/29 
» 13. R II 136/29 
» 13. Rv II 542/28 
» 18. R I 232/29 
» 18. R I 235/29 
II 18. Rv I 1192/28 
» 18. Rv I 1505/28 
» 19. Rl 215/29 
» 19. R I 222/29, 
» 19. R II 128/29 
» 19. Rv II 571/28 
» 19. Rv II 597/28 
» 20. R I 217/29 
» 20. R I 242/29 
» 20. Rv I 1145/28 
» 20. Rv I 1176/28 
» 20. Rv I 1594/28 
» 20. R II 51/29 
» 25. R I 230}29 
» 25. R I 258/29 
» 25. R I 272/29 
» 25. Rv I 1220/28 
» 25. Rv II 340/28 

» 25. Rv II 708/28 
» 25. Rv II 89/29 
» 26. R I 206/29 
» 26. R I 234/29 
» 26. R I 238(29 
» 26. R I 244/29 
» 26. R I 25o/29 
» 26. R I 259/29 

čís. 

· 8852 
· 8853 
• 8854 
· 8855 
· 8856 
· 8857 
· 8858 
· 8859 
· 8860 
· 8861 
· 8862 
· 8863 
· 886~ 
· 8865 
· 8866 
· 8867 
• 8868 
· 8869 
• 8870 
• 8871 
· 8872 
· 8873 
· 8874 
· 8875 
· 8876 
· 8877 
· 8878 
· 8879 
· 8880 
• 8881 
· 8882 
· 8883 
· 8884. 
· 8885 
· 8886 
· 8887 
· 8888 
· 8889 
• 8890 
• 8891 
• 8892 
· 8833 
· 8894 
· 8895 
· 8896 
· 8897 
· 8898 
· 8899 
· 8900 
· 8901 
· 8902 
· 8903 
· 8904 
· 8905 
· 8906 
· 8907 
· 8908 
· 8909 
· 8910 
· 8911 



Vl. 

duben 26. R I 267/29 
, 26. Rv I 1668/28 
, 26. R II 106/29 
, 26. Rv II 590/28 
» 27. R I 825/28 
» 27. R I 66/29 . 
, 27. R I 200/29 
, 27. R I 251/29 
» 27. Rv I 1997/28 
» 27. Rv I 331/29 
» 27. R II 140/29 
» 27. R II 148/29 
, 30. Rv I 1676/28/2 

květen 2. Rv I 1401/28 . 
» 2. Rv I 1566/28 . 
» 2. Rv I 1607/28 . 
» 2. Rv I 1757/28 . 
, 2. Rv I 1866/28 . 
» 2. Nd I 197/29 . 
}) 2. Rv II 714/28 . 
» 2. Rv II 761(28 . 
» 2. Rv II 767/28 . 
}) 3. R I 254/29 
» 3. Rv I 1285(28 . 
» 3. Rv 1 1802/28 . 
l) 3. Rv II 482/28 . 
, 3. Rv II 750(28 . 
}) 3. Rv II 91/29 . 
» 4. R I 286(29 
» 10. Rv I 786/28 . 
» 10. Rv I 1578/28 . 
, 10. Rv 1 1777(28 . 
» 10. Rv II 607/28 . 
» 10. Rv II 732/28 . 
» 11. R 1 265/29 
}) 11. R I 291/29 
» 11. R 1 306/29 
» 11. R 1 319(29 
}) 11. Rv I 782/28 
» ll. Rv 1 1664(28 . 
}) 11. Rv I 148/29 
» ll. .Rv 1 553/29 . 
» 11. Rv 1 778/29 . 
» 11. R II 90/29 . 
» 11. Rv II 229/29 . 
» 15. R 1 282(29 . 
» 15. Rv 1 1806/28 . 
» 15. Rv 1 1878(28 . 
» 15. Rv 1 684(29 
» 15. R II 131(29 
» 15. R II 158(29 
» 15. R II 165(29 
» 15. R II 175/29 
» 15. Rv II 86/28 
» 15. Rv II 760/28 . 
» 16. R I 255(29 
» 16. R I 284(29 
» 16. R I 298(29 
» 16. R 1 332(29 

čís. 

• 8912 
• 8913 
· 8914 
· 8915 
· 8916 
· 8917 
· 8918 
· 8919 
· 8920 
· 8921 
· 8922 
· 8923 
· 8924 

· 8925 
· 8926 
· 8927 
· 8928 
· 8929 
· 8930 
· 8931 
· 8932 
· 8933 
· 8934 
· 8935 
· 8936 
• 8937 
· 8938 
· 8939 
· 8940 
· 8941 
o 8942 
· 8943 
· 8944 
· 8945 
· 8946 
· 8947 
· 8948 
· 8949 
· 8950 
· 8951 
· 8952 
· 8953 
· 8954 
· 8955 
· 8956, 
· 8957 

. . 8958 
· 8959 
· 8960 
· 8961 
· 8962 
· 8963 
· 8964 
· 8965 
· 8966 
· 8967 
· 8968 
· 8969 
· 8970 

květen 16. Rv 1 773(29 . 
, 16. Rv II 747(28 . 
» 17. Rv I 475/28 . 
) 17. Rv I 1003/28 . 
, 17. Rv I 563(29 . 
l) 23. R I 324/29 . 
» 23. R I 345(29 . 
» 23. Rv I 1881/28 . 
» 23. Rv 1 1901/28 . 
» 23. Rv I 1914(28 . 
, 23. Rv 1 650(29 
» 23. R II 152(29 
, 23. R II 163/29 
» 23. R II 176(29 
» 23. R II 182(29 
» 23. R II 191/29 . 
» 23. Rv II 700/28 . 
» 24. R 1 317(29 . 
» 24. R 1 347(29 . 
» 24. R II 161(29 . 
» 24. Rv II 635/28 . 
» 25. Rv 1 1079/28 . 
» 25. Rv I 62/29 . 
» 25. Rv II 341)29 . 
» 27. Rv I 917(28 . 
» 29. R 1 340/29 . 
» 29. R I 349)29 . 
» 29. Rv I 1333/28 . 
» 29 .. Rv I 1617(28 . 
» 31. R 1 304(29 . 
» 31. Rv I 1260/28 . 
, 31. Rv I 730(29 
» 31. R II 198(29 . 

červen 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
, 

, 
» 
» 
» 
» 

» , 
, 
» , 
» 

1. R I 326)29 . 
1. Rv 1 1714(28 . 
1. Rv 1 1857/28 . 
1. Rv 1 188(29 . 
1. Rv 1 843(29 . 
1. Rv II 403(28 . 
1. Rv II 572(28 . 
1. Rv II 696(28 . 
1. Rv II 784(28 . 
6. R I 399(29 . 
6. Rv 1 1081(28 . 
7. Rv 1 1437(28 . 
8. R I 392(29 . 
8. Rv 1 1383(28 . 
8. Rv 1 1742(28 . 
8. Rv 1 85/29 . 
8. Rv 1 831(29 . 
8. Rv II 501(28 . 
8. Rv II 679/28 . 

13. Rv 1 1425(28 . 
13. Rv 1 1440)28 . 
13. Rv 1 1503)28 . 
13. Rv 1 1553(28 . 
13. R II 220(29 . 
13. Rv II 778/28 . 
14. R 1 303)29 . 

čís. 

· 8971 
· 8972 
· 8973 
· 8974 
· 8975 
· 8976 
· 8977 
· 8978 
· 8979 
· 8980 
· 8981 
· 8982 
· 8983 
· 8984 
· 8985 
· 8986 
· 8987 
· 8988 
· 8989 
· 8990 
· 8991 
· 8992 
· 8993 
· 8994 
· 8995 
· 8996 
· 8997 
· 8998 
· 8999 
· 9000 
· 9001 
· 9002 
· 9003 

· 9004 
9005 

· 9006 
· 9007 
· 9008 
· 9009 
· 9010 
· 9011 
· 9012 
· 9013 
· 9014 
· 9015 
· 9016 
· 9017 
· 9018 
· 9019 
· 9020 
· 9021 
· 9022 
· 9023 
· 9024 
· 9025 
· 9026 
· 9027 

9028 
· 9029 

čerVen 14. R I 483/29 . 
» 14. Rv 1 1382/28 . 
, 14. Rv 1 1458(28 . 
» 14. Rv 1 1910(28 . 
» 14. Rv 1 1978/28 . 
, 14. Rv I 832/29 . 
, 14. R II 213/29 . 
, 14. Rv II 613/28 . 
» 14. Rv II 699/28 . 
» 15. R 1 210)29 . 
» 15. R 1 312/29 . 
, 15. R 1 357/29 . 
, 15. Rv I 1600/28 . 
» 15. Rv 1 1913/28 . 
» 15. R II 183/29 
» 20. R I 363/29 . 
» 20. R 1 410/29 . 
» 20. Rv II 7/29 . 
» 21. Pres. 1483/28 
» 21. R 1 205/29 . 
» 21. R 1 514)29 . 
» 21. Rv I 321(28 .. 
» 21. Rv 1 1612)28 . 
» 21. Rv I 1823(28 . 
» 21. Rv 1 202(29 
» 25. Rv 1 13/29 . 
}) 25. Rv I 26/29 . 
» 25. Rv 1 41(29 . 
» 25. Rv II 308(29 . 
» 25. Rv II 365/29 . 
» 26. R 1 505(29 . 
» 26. Rv 1 1718/28 . 
, 26. Rv 1 1992/28 . 
» 26. R II 204(29 . 
, 26. Rv II 120/29 . 
» 27. R 1 299(29 
» 27. R I 369(29 
» 27. R 1 371/29 
» 27. R I 381)29 
» 27. R 1 383/29 
» 27. Rv 1 1451/28 . 
}) 27. Rv I 961/29 
» 27. R II 177(29 
» 27. R II 238/29 
, 28. R 1 165(29 
» 28. Rv I 149/29 
» 28. Rv I 238/29 

červenec 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

3. R 1 515(29 . 
3. R 1538/29 . 
3. R II 98/29 . 
3. R II 242/29 
3. Rv II 439/29 
4. Rl 407/29 . 
4. R 1 493(29 . 
4. Rv 1 35(29 . 

10. R 1227(29. 
10. R 1 408/29 . 
10. R 1546/29 . 
10. R II 235/29 

čís, 

• 9030 
· 9031 
· 9032 
· 9033 
· 9034 
· 9035 
· 9036 
• 9037 
• 9038 
• 9039 
· 9040 
· 9041 
· 9042 
· 9043 
· 9044 
· 9045 
· 9046 
· 9047 
· 9048 
· 9049 
· 9050 
· 9051 
· 9052 
· 9053 
· 9054 
· 9055 
· 9056 
· 9057 
· 9058 
· 9059 
· 9060 
· 9061 
· 9062 
· 9063 
· 9064 
· 9065 
· 9066 
· 9067 
· 9068 
· 9069 
· 9070 
· 9071 
· 9072 
· 9073 
· 9074 
· 9075 
· 9076 

· 9077 
· 9078 
· 9079 
· 9080 
· 9081 
· 9082 
· 9083 
· 9084 
· 9035 
· 9086 
· 9087 
· 9088 

červenec 11. Rv I 1038/29 
» 11. R II 248(29 
, 24. R I 583/29 . 
» 24. R 1 591(29 . 
» 24. R 1 598/29 . 
» 24. R II 200(29 
» 24. R II 257(29 
» 25. R 1 565/29 . 
» 25. R 1 568(29 . 
» 25. R I 571(29 . 
» 25. Rv 1 1180(29 
» 25. R II 216/29 
» 25. R II 231(29 
» 25. R II 236(29 

srpen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
, 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

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

1. R 1 628(29 
1. R I 640(29 
1. R 1 642/29 
8. Rv 1 460/29 
8. Rv 1 1178/29 
8. Rv 1 1259)29 
8. Rv 1 1265/29 
9. R I 567(29 . 
9. R 1 599/29 

14. R II 258/29 
16. R 1 553(29 
16. Rv 1 1208/29 
16. Rv 1 1236(29 
16. Rv II 428/29 
17. R 1 575(29 
17. Rv I 1925(28 
17. Rv I 995/29 
17. Nd 1 382/29 
22. R I 637(29 
22. Rv 1 599)29 
22. Rv I 654/29 
22. Rv 1 1067/29 
23. R 1 653/29 
23. R I 664/29 
23. Rv 1 1363/28 
23. Rv 1 561(29 
23. R II 275/29 
23. R II 277(29 
29. R 1 560/29 
29. R 1 594/29 
29. R 1 644(29 
29. R 1 657(29 
29. R 1 684/29 
29. Rv 1 77/29 
29. R II 285(29 
29. R II 304(29 
30. R 1 496/29 
30. R 1 531/29 
30. R 1 536(29 
30. R 1 641(29 
30. R 1 688/29 
30. R 1 690/29 
30. Rv 1 1781/28 
30. Rv 1 1922(28 
30. Rv 1 189/29 

VII. 

čís. 

· 9089 
• 9090 
· 9091 
· 9092 
· 9093 
· 9094 
· 9095 
· 9096 
· 9097 
· 9098 
· 9099 
· 9100 
· 9101 
· 9102 

· 9103 
· 9104 
· 9105 
· 9106 
· 9107 
· 9108 
· 9109 
• 9110 
· 9111 
· 9112 
· 9113 
· 91r.! 
· 9115 
· 9116 
· 9117 
· 9118 
· 9119 
• 9120 
· 9121 
· 9122 
· 9123 
· 9124 
· 9125 
· 9126 
· 9127 
· 9128 
· 91~9 
· 9130 
· 9131 
· 9132 
· 9133 
· 9134 
· 9135 
· 9136 
· 9137 
· 9138 
· 9139 
· 9140 
· 9141 
· 9142 
· 9143 
· 9144 
· 9145 
· 9146 
· 9147 



,~. 

VlIl. 

čís. čís. 
Gis, 

čís. 

srpen 30. R II 301/29 9148 záři 25. Rv II 623/29 
· 9266 i'ijen 26. Rv II 636/29 · 9326 

, 31. R I 580/29 · 9149 
· 9207 Hjen 11. R II 251/29 

, 31. R I 597/29 · 9150 
» 26. Rv I 1076/28 · 9208 11. R II 336/29 · 9267 » 29. Rv I 1589/28 · 9327 

» 

» 31. Rv I 1342/29 · 9151 
» 26. Rv I 1390/28 · 9209 

12. R I 372129 . · 9268 » 30. R I 854/29 . · 9328 

26. Rv I 1468/28 
, 30. Rv I 456/29 · 9329 

, · 9210 
12. R I 621/29 . · 9269 , 

září 5. R I 564/29 . 
» 27. R I 384/29 

» 30. R II 361/29 · 9330 

· 9152 
· 9211 

12. R I 679/29 . · 9270 » 

27. R I 549/29 
, 20. Rv II 243/29 · 9331 

» 5. R I 587/29 . · 9153 
» · 9212 

12. Rv I 1311/29 · 9271 , 
» 

» 5. Rv I 1455/28 · 9154 
» 27. R I 561/29 · 9213 » 12. Rv I 1377/29 · 9272 

» 5. Rv I 1558/28 · 9155 
» 27. R 1 685/29 · 9214 

12. Rv I 1381/29 · 9273 listopad 7. R I 774/29 · 9332 

27. R I 695/29 
» 7. R I 835/29 · 9333 

, 5. Rv I 1576/28 · 9156 
» · 9215 

12. Rv I 1390/29 · 9274 » 

27. R I 742/29 . 
» 

» 5. Rv I 1632/28 · 9157 
» · 9216 12. R II 274/29 · 9275 , 7. R I 862/29 · 9334 

» 27. R 1 756/29 . 
» 

» 5. Rv II 646/28 · 9158 
· 9217 » 14. R 1 608/29 . · 9276 » 7. R I 867/29 · 9335 

» 6. Rv 1 186/29 . · 9159 
» 27. Rv 1 1067/28 · 9218 

16. R II 342/29 · 9277 » 7. Rv I 493/29 · 9336 
» 

» 6. R II 273/29 . · 9160 
» 27. Rv 1 141/29 . · 9219 

17. Rv 1 1906/28 · 9278 , 8. R I 603/29 . · 9337 
, 

, 7. R 1 494/29 . · 9161 
» 27. Rv I 1326/29 · 9220 » 17. Rv 1 45/29 . · 9279 » 8. R 1 669/29 . · 9338 

» 7. R 1 589/29 . · 9162 
» 27. R II 298/29 . · 9221 » 17. Rv 1 80/29 . · 9280 » 8. R I 755/29 . • 9339 

, 7. R 1 667/29 . · 9163 říjen 

, 17. Rv II 585/29 · 9281 » 8. R I 803/29 . · 9340 

" 
7. R I 675/29 . · 916,1 

3. R 1 501/29 . · 9222 » 18. Rl 697/29 . · 9282 , 8. R I 848/29 . · 9341 

, 7. Rv I 1485/28 · 9165 " 3. R I 710/29 . · 9223 
18. Rl 740/29 . · 9283 8. Rv 1 1952/28 · 9342 

3. R I 795/29/1 
» 

» 

» 7. R II 308/29 . · 9166 
» · 9224 18. R 1 773/29 . · 9284 , 8. Rv I 133/29 · 9343 

3. Rv I 1761/28 
» 

, 12. R I 510/29 . · 9167 
» · 9225 18. Rl 780/29 . · 9285 » 8. Rv I 293/29 · 9344 

3. Rv I 360/29 
» 

, 12. R I 532/29 . · 9168 
» · 9226 18. R 1;90/29 . · 9286 » 8. Rv I 1610/29 · 9345 

3. R II 267/29 
» 

, 12. R I 730/29 . · 9169 
» · 9227 18. R 1 801/29 . · 9287 » 8. R II 347/29 · 9346 

3. Rv II 709/28 
» 

» 12. Rv I 1827/28 · 9170 
» · 9228 » 18. Rv II 801/28 · 9288 » 8. R II 357/29 · 9347 

, 12. Rv II 765/28 · 9171 
, 3. Rv II 147/29 · 9229 » 18. Rv II 112/29 · 9289 » 8. Rv II 599/29 · 9348 

» 13. Rv I 1611/28 · 9172 
, 3. Rv II 515/29 · 9230 , 18. Rv II 142/29 · 9290 » 9. R I 861/29 . · 9349 

» 13. Rv I 1635/28 · 9173 
» 3. Rv II 628/29 · 9231 , 19. R 1 231/29 . · 9291 , 9. R 1 871/29 . · 9350 

» 13. R II 256/29 . · 9174 
» 4. Rl 530/29 . · 9232 » 19. R 1 783/29 . · 9292 » 9. Rv I 1311/28 · 9351 

» 14. R I 655/29 . · 9175 
» 4. R I 676/29 . . 9233 » 19. Rl 809/29 . · 9293 » 9. Rv 1 3/29 . · 9352 

» 14. R I 731/29 . · 9176 
» 4. R I 811/29 . · 9234 » 19. R I 815/29 . · 9294 » 9. Rv 1 179/29 · 9353 

» 14. R II 315/29 . · 9177 
» 4. -Ev I 116/29 · 9235 » 19. R II 306/29 • 9295 » 9. Rv I 390/29 · 9354 

» 14. Rv II 333/28 · 9178 
» 4. Rv I 200/29 · 9236 » 19. Rv II 354/28 · 9296 9. Rv II 478/28 · 9355 

4. R II 80/29 . 

, 

, 14. Rv II 104/29 · 9179 
» · 9237 24. R I 632/29 . · 9297 9. Rv II 495/29 · 9356 

4. Rv II 270(28 
» 

» 

>) 14. Rv II 109/29 · 9180 
» · 9238 24. Rl 827/29 . · 9298 12. Rv I 1792/28 · 9357 

4. Rv II 29 (29 
» 

» 

» 19. R I 524/29 . 
» · 9239 24. Rv I 1941/28 · 9299 » 12. Rv II 769/28 · 9358 

· 9181 5. R I 404/29 . 
» 

» 19. R I 544/29 . 
, · 9240 24. Rv I 1493/29 · 9300 » 14. R 1 768/29 . · 9359 

· 9182 5. R I 566/29 . 
, 

» 19. R I 717/29 . 
» · 9241 24. Rv II 186/29 · 9301 14. R I 833/29 . · 9360 

· 9183 5. R I 577/29 . 
» 

» 

» 19. Rv I 88/29 . 
, · 9242 25. R 1 661/29 . · 9302 14. R 1 869/29 . · 9361 

· 9184 5. R I 585/29 . 
» 

» 

19. Rv II 583/29 
» · 9243 25. R I 788/29 . · 9303 14. R 1 903/29 . · 9362 

» · 9185 5. R I 693/29 . 
» » 

20. R I 749/29 . 
, · 9244 25. Rl 819/29 . · 9304 

» · 9186 5. Rv I 1450/28 
» » 14. Rv I 1921/28 · 9"63 

20. Rv I 681/28 . 
» · 9245 25. Rv 1 171/29 · 9305 

» · 9187 
» 

14. Rv 1 228/29 9364 

, 5. Rv I 1966/28 · 9U6 

» 

» 20. RvI 847/28 . · 9188 
» 25. Rv 1 193/29 · 9306 14. Rv J 250/29 · 9365 

» 5. Rv I 1169 (29 · 9247 25. Rv 1 215/29 · 9307 
» 

» 20. Rv I 879/28 . · 9189 5. R II 243/29 
» 

, 14. Rv I 1699/29 · 9366 

» · 9248 25. Rv I 328/29 · 9308 

» 20. Rv I 1597/28 · 9190 5. R II 283/29 
» » 14. Rv II 730/28 · 9367 

20. Rv 1 1690/28 
, · 92·19 » 25. Rv I 876/29 · 9309 14. Rv 1 5/29 . · 9368 

» · 9191 10. Rl 662/29 . 

» 

, · 9250 
25. Rv 1 1416/29 · 9310 

» 20. Rv I 1867/28 · 9192 

» » 14. Rv II 234/29 · 9369 

» 20. Rv I 195/29 . 
» 10. R I 723/29 . · 9251 » 25. Rv I 1554/29 · 9311 15. R 1 776/29 . · 9370 

· 9193 10. Rl 753/29 . 

» 

» 20. Rv I 337/29 . 
» · 9252 » 25. Rv II 644/29 · 9312 15. R I 796/29 . · 9371 

· 9194 10. R I 754/29 . 

» 

» 20. RII 240/29 . 
» · 9253 » 25. Rv II 664/29 · 9313 15. R I 857/29 . · 9372 

· 9195 10. Rv I 1301/29 

» 

» 21. R I 738/29 . 
» · 9254 » 26. R I 504/29 . · 9314 15. Rv I 79/29 . · 9373 

· 9196 10. Nd I 450/29 

» 

» 21. Rv I 1995/28 
» · 9255 » 26. Rl 590/29 . · 9315 15. Rv I 663/29 · 9374 

· 9197 10. R II 341/29 

» 

» 21. Rv II 275/28 
» · 9256 » 26. Rl 759/29 . · 9316 15. R II 290/29 · 9375 

· 9198 10. Rv II 713/28 

» 

» 21. Rv II 24/29 . 
» · 9257 » 26. R I 822/29 . · 9317 15. Rv II 30/29 · 9376 

· 9199 10. Rv II 44(29 

» 

» 25. R I 704/29 . 
» · 9258 » 26. R 1 824/29 . · 9318 15. Rv II 96 (29 · 9377 

· 9200 10. Rv II 153/29 

» 

» 25. R I 767/29 . 
» · 9259 » 26. R I 831/29 . · 9319 16. R I 393/29 . · 9378 

· 9201 10. Rv II 593(29 

» 

» 25. Rv I 1483/28 
» · 9260 » 26. Rl 839/29 . · 9320 » 16. Rl 751, 752/29. · 9379 

· 9202 11. R I 604/29 . 
» 25. Rv I 1735/28 

» · 9261 » 26. Rv I 1415/29 · 9321 16. R I 877/29. . · 9380 

· 9203 11. R I 692/29 . 
· 9322 

» 

» 25. R II 281/29 . 
» · 9262 » 26. R II 286/29 16. Rv I 48(29 . · 9381 

· 9204 11. R I 696/29 . 

» 

» 25. R II 337/29 . 
» · 9263 » 26. R II 329/29 · 9323 16. Rv I 112/29 · 9382 

· 9205 11. R I 802(29 . 

» 

» 25. Rv II 600/29 
» · 9264 » 26. Rv II 110/29 · 9324 16. Rv I 366 (29 · 9383 

· 9206 11. Rv I 454/29 
" 

» · 9265 » 26. Rv II 616/29 · 9325 16. Rv I 1135/29 · 9384 » 



X. 

čís. čis. 

listopad 16. Nd I 519/29 · 9385 prosinec 6. R II 380/29 
, 16. R II 335/29 · 9386 

· 9444 

, 16. R II 359/29 · 9387 
» 6. Rv II 99/29 · 9445 

, 16. R II 375/29 · 9388 
» 7. R I 852/29 . · 9446 

» 16. Rv II 62/29 · 9389 
, 7. R I 950/29 . · 9447 

» 21. R I 923/29 . · 9390 
» 7. R II 372/29 · 9448 Seznam rozhodnutí podle spisových 

, 21. Rv I 1012/28 · 9391 
» 7. R II 392/29 · 9449 

, 21. Rv I 1354/28 · 9392 » 12. Pros. 1374}29 · 9450 

, 21. Rv I 1774/28 · 9393 
, 12. R I 891/29 . · 9451 

značek. 

, 21. Rv I 232/29 · 9394 
, 12. Rv I 485}29 · 9452 

, 21. Rv I 307}29 · 9395 
, 12. R II 403/29 · 9453 

, 21. Rv I 533/29 · 9396 
» 12. R II 408/29 · 9454 

čís. 
čís. 

, 21. R II 378/29 · 9397 
, 12. R II 413/29 · 9455 

» 21. R II 385/29 · 9398 
, 13. R I 901/29 . · 9456 

Rl 
Rl 51/29 8688 

» 21. Rv II 102/29 · 9399 
, 13. R I 933/29 . · 9457 

, 55/29 · 8751 

» 22. Rv l 37/29 . · 9400 
» 13. Rv I 129/29 · 9458 

Rl 825/28 · 8916 , 56/29 · 8733 

, 22. Rv I 1599}29 · 9401 
, 13. Rv I 291/29 · 9459 

» 947/28 · 8629 , 62/29 · 8869 

» 22. Rv I 1717/29 · 9402 
, 13. Rv I 469/29 · 9460 

, 968/28 · 8712 , 64/29 · 8794 

, 22. R II 348/29 · 9403 
» 13. Rv I 1103/29 · 9461 

» 969/28 · 8738 » 65/29 · 8734 

» 22. Rv II 87/29 · 9404 
, 13. R II 396/29 · 9462 

» 982/28 · 8630 , 66/29 · 8917 

» 23. R I 842/29 . · 9405 
, 18. R I 955/29 . · 9463 

» 1006/28 · 8707 , 67/29 · 8&42 

, 23. R I 895/29 . · 9406 
, 18. Rv I 1231/28 · 9464 

, 1011/28 
· 8642 » 78/29 · 8767 

» 23. R 1. 913/29 . · 9407 
» 18. Rv I 1460/28 · 9465 

» 1012/28 
· 8599 , 79/29 · 8773 

» 23. Rv I 201/29 · 9408 
» 18. Rv I 611/29 · 9466 

» 1017/28 
· 8713 , 81/29 · 8757 

, 28. R I 647/29 . · 9409 
, 18. R II 398/29 · 9467 

, 1018128 · 8667 » 82/29 · 8752 

» 28. R I 769/29 . · 9410 » 18. Rv II 264/29 · 9468 
, 1019/28 · 8600 , 83/29 · 8727 

» 28. R I 920/29 . · 9411 
» 19. R I 937/29 . · 9469 

, 1022/28 · 8714 » 86/29 · 8739 

» 28. Rv I 98/29 . · 9412 » 19. R I 978/29 . · 9470 
, 1026/28 · 8618 » 89/29 · 8761 

» 28. Rv I 706/29 · 9413 
, 19. Rv I 71/29 . · 9471 

» 1028/28 · 8601 » 97/29 · 8768 

, 28. Rv I 1771}29 · 9414 
» 19. Rv I 132}29 · 9472 

» 1029/28 · 8662 » 106/29 · 8807 

, 28. Co I 1/29 . · 9415 
» 19 .. R II 411/29 · 9473 

» 1030/28 · 8726 » 107/29 · 8843 

» 28. Co I 2/29 . · 9416 
, 19. Rv II 53/29 · 9474 

, 1032/28 · 8652 , 108/29 · 8815 

» 28. R II 262/29 · 9417 
» 20. R I 936/29 . · 9475 

» 1037/28 · 8643 » 109/29 · 8769 

, 28. Rv II 3/29 . · 9418 
, 20. R I 939(29 . · 9476 

» 1038/28 · 8531 , 110/29 · 8770 

» 28. Rv II 170/29 · 9419 
» 20. Rv II 200/29 · 9477 

» 1039/28 · 8619 , 112/29 · 8771 

, 29. Rv I 1790/29 · 9420 
» 20. Rv II 230 (29 · 9478 

» 1044/28 · 8653 
, 113/29 · 8762 

» 29; R II 389/29 · 9421 
, 21. Rv I 368/29 · 9479 

» 1045/28 · 8644 » 115/29 · 8781 

, 29. Rv II 228/29 · 9422 
, 21. Rv I 375/29 · 9480 

» 1048/28 · 86~2 » 116/29 · 8774 

, 30. R I 873/29 . · 9423 
, 21. Rv II 201/29 · 9481 

» 1049/28 · 8682 , 119/29 · 8795 

» 30. R I 914/29 . · 9424 
» 27. R I 899(29 . · 9482 

» 1064/28 · 8608 , 120/29 · 8825 

, 30. R I 917/29 . · 9425 
, 27. R I 960(29 . · 9483 

» 1066/28 · 8856 » 121/29 · 8808 

, 30. Rv I 1846/28 · 9426 
, 27. R I 977 /29 . · 9484 

, 1067/28 · 8645 , 122/29 · 8832 

» 30. Rv I 1607/29 · 9427 
» 27. R I 985/29 . · 9485 

» 1069/28 · 8613 » 124/29 · 8791 

, 30. Rv II 161/29 · 9428 
» 27. Rv I 761/29 · 9486 

» 1070/28 · 8668 » 129}29 · 8782 

» 27. Rv I 1821/29 · 9487 
, 1076/28 · 8632 130/29 · 8809 

» 

prosinec 5. R I 859/29 . · 9429 
, 27. Rv II 235/29, R II 

» 1077/28 · 8646 132/29 · 8763 

132/29 . . 

» 

, 5. R I 864/29 . · 9430 
· 9488 

, 6/29 · 8663 » 133/29 · 8833 

» 5. R I 885/29 . · 9431 
» 28. Pres. 1093/29 · 9489 

» 9/29 · 8647 135/29 · 8783 

28. R I 879/29 . 

» 

, 5. Rv I 24(29 . · 9432 
, ' 9490 

» 11/29 · 8654 137/29 · 8810 

5. Rv I 451(29 
, 28. R I 979/29 . 

12/29 
» 

» · 9433 
' 9491 

» · 8655 138/29 · 8796 

5. Rv II 782/28 
» 28. Rv I 576(29 

13/29 
» 

, · 9434 
9492 

» · 8708 , 142/29 · 8816 

» 5. Rv II 92/29 · 9435 
, 28. R II 409/29 • 9493 

» 15/29 · 8732 143/29 · 8834 » 

» 5. Rv II 121/29 · 9436 
» 29. R I 988/29 . · 9494 

, 19/29 · 8716 144/29 · 8844 

, 30. R I 680/29 . 
24/29 

, 

, 6. R I 924/29 . · 9437 
· 9495 

» · 8698 146/29 · 8870 

6. R I 932/29 . 
, 30. R I 683/29 . 

29/29 

, 

» · 9438 
· 9496 

» · 8676 156(29 · 8826 

6. Rv I 1820/28 
» 30. R I 996/29 . 

31/29 
» 

» · 9439 
· 9497 

, · 8684 » 159/29 · 8871 

, 6. Rv I 190/29 · 9440 
» 30. Rv I 810/28/4 · 9498 

» 35/29 · 8685 165/29 · 9074 

" 
30. Rv I 819(29 . 

39/29 

, 

» 6. Rv I 370/29 · 9441 
· 9499 

» 
· 8686 166/29 · 8872 

6. Ev I 660/29 " 30. Rv I 1387/29 . 
40/29 

» 

, · 9442 30. R II 324/29 . 
· 9500 

» 
· 8806 » 168/29 · 8811 

6. Rv I 668/29 
, 42/29 

» · 9443 
· 9501 

» 
· 8687 , 170/29 8857 

» 30. R II 442, 443/29 
47/29 

· 9502 
» · 8790 , 175/29 · 8835 



XII. 

Rl 176/29 
» 181/29 
» 190/29 
» 191/29 
» 195/29 
» 200/29 
» 203/29 
» 204/29 
» 205/29 
» 206/29 
» 210/29 
» 215/29 
» 217/29 
» 222/29 
l) 227/29 
» 230/29 
» 231/29 
» 232/29 
» 234/29 
» 235/29 
» 238/29 
» 242/29 
» 244/29 
» 251/29 
}) 253/29 
» 254/29 
» 255/29 
» 258/29 
» 259/29 
» 265/29 
» 267/29 
» 272/29 
» 282/29 
» 284/29 
» 286/29 
» 291/29 
» 298/29 
» 299/29 
» 303/29 
» 304/29 
» 306/29 
» 312/29 
» 317/29 
» 319/29 
» 324/29 
}) 326/29 
» 332/29 
» 340/29 
» 345/29 
» 347/29 
» 349/29 
» 357/29 
» 363/29 
» 369/29 
» 371/29 
» 372/29 
» 381/29 
» 383/29 
» 384/29 

čís. 

8836 
· 8817 
· 8845 
· 8864 
· 8846 
· 8918 
· 8873 
· 8847 
· 9049 
· 8906 
· 9039 
· 8888 
· 8893 
· 8889 
· 9085 
· 8899 
· 9291 
· 8884 
· 8907 
· 8885 
· 8908 
· 8894 
· 8909 
· 8919 
· 8910 
· 8934 
· 8967 
· 8900 
· 8911 
· 8946 
· 8912 
· 8901 
· 8957 
· 8968 
· 8940 
· 8947 
· 8969 
· 9065 
· 9029 
· 9000 
· 8948 
· 9040 
· 8988 
· 8949 
· 8976 
· 9004 
· 8970 
.. 8996 
· 8977 
· 8989 
· 8997 
· 9041 
· 9045 
· 9066 
· 9067 
· 9268 
· 9068 
· 9069 
· 9211 

Rl 

" 
" » 
» 
» 

» 
, 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

" » 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

" 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

392/29 
393/29 
399/29 
404/29 
407/29 
408/29 
410/29 
483/29 
493/29 
494/29 
496/29 
501/29 
504/29 
505/29 
510/29 
514/29 
515/29 
524/29 
530/29 
531/29 
532/29 
536/29 
538/29 
544/29 
546/29. 
549/29 
553/29 
560/29 
561/29 
564/29 
565/29 
566/29 
567/29 
568/29 
571/29 
575/29 
577/29 
580/29 
583/29 
585/29 
587/29 
589/29 
590/29 
591/29 
594/29 
597/29 
598/29 
599/29 
603/29 
604/29 
608/29 
621/29 
628/29 
632/29 
637/29 
640/29 
641/29 
642/29 
644/29 
647/29 

čís. 

· 9016 
· 9378 
· 9013 
· 9240 
· 9082 
· 9086 
· 9046 
· 9030 
· 9083 
· 9161 
· 9139 
· 9222 
· 9314 
· 9060 
· 9167 
· 9050 
· 9077 
· 9181 
· 923~ 
· 9140 
· 9168 
· 9141 
· 9078 
· 9182 
· 9087 . 
· 9212 
· 9113 
· 9131 
· 9213 
· 9152 
· 9096 
· 9241 
· 9UO 
· 9097 
· 9098 
· 9117 
· 9242 
· 9149 
· 9091 
· 9243 
· 9153 
· 9162 
· 9315 
· 9092 
· 9132 
· 9150 
· 9093 
· 9111 
· 9337 
· 9261 
· 9276 
· 9269 
· 9103 
· 9297 
· 9121 
· 9104 
· 9142 
· 9105 
· 9133 
· 9409 

Rl 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

653/29 
655/29 
657/29 
661/29 
662/29 
664/29 
667/29 
669/29 
675/29 
676/29 
679/29 
680/29 
683/29 
684/29 
685/29 
688/29 
690/29 
692/29 
693/29 
695/29 
696/29 
697/29 
704/29 
710/29 

» 717/29 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

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

723/29 
730/29 
731/29 
738/29 
740/29 
742/29 
749/29 
751/29 
752/29 
753/29 
754/29 
755/29 
756/29 
759/29 
767/29 
768/29 
769/29 
773/29 
774/29 
776/29 
780/29 
783/29 
788/29 
790/29 
795/29/1 
796/29 
801/29 
802/29 
803/29 
809/29 
811/29 
815/29 
819/29 
822/29 
824/29 

čís, 

· 9125 
· 9175 
· 9134 
· 9302 
· 9250 
· 9126 
· 9163 
· 9338 
· 9164 
· 9233 
· 9270 
· 9495 
· 9496 
· 9135 
· 9214 
· 9143 
· 9144' 
· 9262 
· 9244 
· 9215 
· 9263 
· 9282 
· 9200 
· 9223 
· 9183 
· 9251 
· 9169 
· 9176 
· 9196 
· 9283 
· 9216 
· 9186 
· 9379 
· 9379 
· 9252 
· 9253 
· 9339 
· 9217 
· 9316 
· 9201 
· 9359 
· 9410 
· 9284 
· 9332 
· 9370 
· 9285 
· 9292 
· 9303 
· 9286 
· 9224 
· 9371 
· 9287 
• 9264 
· 9340 
· 9293 
· 9234 
· 9294 
· 9304 
· 9317 
· 9318 

Rl 827/29 
» 831/29 
» 833/29 
» 835/29 
» 839/29 
» 842/29 
» 848/29 
» 852/29 
» 854/29 
» 857/29 
» 859/29 
» 861/29 
» 862/29 
» 864/29 
» 867/29 
» 869/29 
» 871/29 
» 873/29 
» 877/29 
» 879/29 
» 885/29 
» 891/29 
» 895/29 
» 899/29 
» 901/29 
» 903/29 
» 913/29 
» 914/29 
» 917/29 
»' 920/29 
» 923/29 
» 924/29 
» 932/29 
» 933/29 
» 936/29 
» 937/29 
» 939/29 
» 950/29 
» 955/29 
» 960/29 
» 977/29 
» 978/29 
» 979/29 
» 985/29 
» 988/29 
)} 996/29 

Rv I 2037/27 
» 80/28/4 
» 317/28 
» 321/28 
» 475/28 
» 493/28 
» 592/28 
» 639/28 
» 666/28 
» 681/28 

Rv I 

XlII. 

čis. 

· 9298 
· 9319 
· 9360 
· 9333 
· 9320 
· 9405 
· 9341 
· 9446 
· 9328 
· 9372 
· 9429 
· 9349 
· 9334 
· 9430 
· 9335 
· 9361 
· 9350 
· 9423 
· 9380 
· 9490 
· 9431 
· 9451 
· 9406 
· 9482 
· 9456 
· 9362 
· 9407 
· 9424 
· 9425 
· 9411 
· 9390 
· 9437 
· 9438 
· 9457 
· 9475 
· 9469 
· 9476 
· 9447 
· 9463 
· 9483 
· 9484 
• 9470 
· 9491 
· 9485 
· 9494 
· 9497 

· 8709 
· 8837 
· 8669 
· 9051 
· 8973 
· 8602 
· 8620 
· 8606 
· 8614 
· 9187 



XIV. XV. 

čís. čís. čís. čís. 

Rv I 682/28 · 8009 Rv I 1220/28 · 8902 Kv I 1629/28 · 8858 Rv I 52/29 · 8792 

, 706/28 · 8607 , 1227/28 · 8777 · 9157 , 55/29 · 8710 

» 711/28 · 8610 , 1230/28 · 8797 
» 1632/28 

· 9173 62/29 • 8993 
1635/28 

, 
» 740/28 · 8656 » 1231/28 · 9464 

» · 8876 64/29 · 8744 
1644/28 » 

, 742/28 · 8848 » 1235/28 · 8691 
» · 8951 71/29 · 9471 

1664/28 
, 

» 759/28 · 8670 » 1256/28 · 8692 
» · 8913 77/29 · 9136 

1668/28 » 

, 768/28 · 8603 » 1260/28 · 9001 
, 

· 8924 79/29 · 9373 
1676/28/2 » 

» 778/28 · 8699 » 1285/28 · 8935 
» · 9191 80/29 · 9280 

1690/28 » 

» 782/28 · 8950 » 1288/28 · 8880 
» · 8758 85/29 · 9019 

ľ102/28 » 

» 783/28 · 8677 » 1308/28 · 8611 
» · 9005 88/29 · 9184 

1714/28 » 
, 786/28 · 8941 1311/28 · 9351 

» 
· 9061 98/29 · 9412 

» 1718/28 » 

» 808/28 · 8671 1324/28 · 8753 
, 

· 9203 112/89 · 9382 » 1735/28 » 

» 810/28/2 · 8728 1325/28 · 8740 
» 

· 9018 116/29 · 9235 » 1742/28 » 

810/28/4 · 9498 1333/28 · 8998 
» 

· 8866 129/29 • 9458 
» » » 1745/28 

, 
, 821/28 · 8678 , 1339/28 · 8729 » 1757/28 · 8928 , 131/29 • 8821 

» 822/28 · 8683 » 1349/28 · 8798 » 1761/28 · 9225 , 132/29 · 9472 

» 839/28 · 8672 » 1354/28 · 9392 , 1774/28 · 9393 » 133/29 · 9343 

» 847/28 · 9188 » 1363/28 · 9127 » 1777/28 · 8943 , 139/29 · 8877 

, 879/28 · 9189 » 1371/28 · 8693 » 1781/28 · 9145 » 141/29 · 9219 

» 898/28 · 8637 » 1382/28 · 9031 » 1792/28 · 9357 , 148/29 · 8952 

» 917/28 · 8995 » 1383/28 · 9017 » 1802/28 · 8936 » 149/29 • 9075 

, 921/28 · 8879 » 1385/28 · 8722 » 1806/28 · 8958 , 169/29 · 8838 

» 947/28 · 8604 
, 1387/28 · 8799 » 1820/28 · 9439 » 171/29 · 9305 

, 949/28 · 8717 » 1390/28 · 9209 » 1823/28 · 9053 , 179/29 · 9353 

» 976/28 · 8673 
, 1401/28 · 8925 » 1827/28 · 9170 » 186/29 • 9159 

» 995/28 · 8615 » 1410/28 · 8819 » 1846/28 · 9426 » 188/29 · 9007 

, 1003/28 · 8974 » 1420/28 · 8701 » 1857/28 · 9006 » 189/29 · 9147 

» 1006/28 · 8874 » 1425/28 · 9023 » 1866/28 · 8929 » . 190/29 · 9440 

, 1007/28 · 8849 » 1437/28 · 9015 » 1867/28 · 9192 » 192/29 · 8778 

» 1009/28 · 8827 
, 1440/28 · 9024 » 1878/28 · 8959 » 193/29 · 9306 

» 1012/28 · 9391 
, 1441/28 · 8829 » 1881/28 · 8978 » 195/29 · 9193 

» 1020/28 · 8700 » 1442/28 · 8659 » 1901/28 · 8979 » 200/29 · 9236 

» 1025/28 · 8875 
, 1450/28 · 9245 » 1906/28 · 9278 » 201/29 • 9408 

» 1026/28 · 8718 » 1451/28 · 9070 
, 1910/28 · 9033 , 202/29 · 9054 

, 1039/28 · 8818 » 1455/28 · 9154 » 1913/28 · 9043 » 215/29 · 9307 

» 1046/28 · 8689 , 1458/28 · 9032 » 1914/28 · 8980 , 228/29 · 9364 

» 1047/28 · 8616 , 1460/28 · 9465 » 1921/28 · 9363 » 232/29 · 9394 

, 1067/28 · 9218 » 1468/28 · 9210 » 1922/28 · 9146 » 238/29 9076 

» 1069/28 · 8706 , 1483/28 · 9202 » 1925/28 .9118 » 250/29 9365 

, 1070/28 · 8617 , 1485/28 · 9165 
» 1927/28 · 8785 » 291/29 9459 

» 1073/28 .. 8664 , 1503/28 · 9025 
» 1931/28 · 8633 » 293/29 9344 

» 1074/28 · 8850 » 1505/28 · 8887 
» 1932/28 · 8634 » 307/29 9395 

» 1076/28 · 9208 » 1516/28 · 8743 
» 1941/28 · 9299 » 320/29 · 8878 

» 1078/28 · 8775 , 1546/28 · 8800 
, 1951/28 · 8638 , 328/29 · 9308 

, 1079/28 · 8992 , 1553/28 · 9026 
» 1952/28 · 9342 » 331/29 · 8921 

» 1081/28 · 9014 » 1558/28 · 9155 
» 1957/28 · 8786 » 337/29 · 9194 

» 1085/28 · 8735 
, 1566/28 · 8926 

» 1966/28 · 9246 » 347/29 · 8881 
~ 1978/28 

» 1088/28 · 8776 1573/28 · 8784 
» · 9034 360/29 · 9226 

1107/28 
» 1992/28 » 

» · 8828 » 1576/28 · 9156 
» · 9062 366/29 · 9383 

1110/28 
,. 1995/28 · 9197 

» 
, · 8690 ~) 1578/28 · 8942 368/29 · 9479 

1118/28 1997/28 
» 

» · 8719 1589/28 · 9327 
» · 8920 » 370/29 · 9441 

, 1119/28 · 8720 » 1594/28 · 8897 
» 3/29 · 9352 375/29 · 9480 

1144/28 13/29 
, 

." · 8657 » 1597/28 · 9190 
, · 9055 390/29 · 9354 

1145/28 24/29 
» 

» · 8895 » 1600/28 · 9042 
, · 9432 398/29 · 8812 

1161/28 26/29 
» 

» · 8721 , 1607/28 · 8927 
, · 9056 451/29 · 9433 

1165/28 35/29 
» 

, · 8865 » 1611/28 · 9172 
» · 9084 454/29 · 9265 

1173/28 · 8742 37/29 
» 

» » 1612/28 · 9052 
» · 9400 456/29 · 9329 

1176/28 · 8896 41/29 
» 

, , 1614/28 · 8851 
» · 9057 , 460/29 9106 

» 1179/28 · 8658 » 1617/28 · 8999 » 45/29 · 9279 , 469/29 9460 
» 1192/28 · 8886 » 1625/28 · 8820 » 48/29 · 9381 » 485/29 9452 



XVI. 

Rv I 
» , 
, 
» 

» 

, 
, 

» 

, 
» 

» 

» 

» 
» 

» , 
» 
» 

» 

» 

493/29 
533/29 
553/29 
561/29 
563/29 
576/29 
599/29 
611/29 
650/29 
654/29 
660/29 
663/29 
668/29 
684/29 
706/29 
730/29 
761/29 
773/29 
778/29 
819/29 
831/29 
832/29 
843/29 
876/29 
961/29 
995/29 

1038/29 
1067/29 
1103/29 
1135/29 
1169/29 

1178/29 
1180/29 
1208/29 

1236/29 
1259/29 
1265/29 
1301/29 
1311/29 
1326/29 
1342/29 
1377/29 
1381/29 
1387/29 
1390/29 

» 1415/29 
1416/29 
1493/29 
1554/29 
1599/29 
1607/29 
1610/29 
1699/29 
1717/29 
1771/29 
1790/29 
1821/29 

» 

» 

» 

» , 
, 
, 
» 

R II 326/28. 

RII 

čís, 

· 9336 
· 9396 
· 8953 
· 9128 
· 8975 
· 9492 
· 9122 
· 9466 
· 8981 
· 9123 
• 9442 
· 9374 
· 9443 
· 8960 
· 9413 
· 9002 
· 9486 
· 8971 
· 8954 
· 9499 
· 9020 
· 9035 
· 9008 
· 9309 
· 9071 
.9119 
· 9089 
· 9124 

'. 9461 
· 9384 
· 9247 
· 9107 
· 9099 
· 9114 
· 9115 
· 9108 
· 9109 
· 9254 
· 9271 
· 9220 
· 9151 
· 9272 
· 9273 
· 9500 
· 9274 
· 9321 
· 9310 
· 9300 
· 9311 
· 9401 
· 9427 
· 9345 
· 9366 
· 9402 
· 9414 
· 9420 
· 9487 

.8779 

RII 

» 
» 
» 

» 

» 
» , 
, 

» 
» , 

» 

, 
, 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

, 
» 
» 
» 
» 

378/28 . 
393/28 . 
398/28 
400/28 
402/28 
410/28 
411/28 
413/28 
414/28 
418/28 
419/28 
421/28 
426/28 
434/28 

1/29 
3/29 
7/29 

10/29 
19/29 
30/29 
34/29 
35/29 
36/29 
37/29 
38/29 
39/29 
42/29 
44/29 
47/29 
48/29 
51/29 
52/29 
53/29 
57/29 
58(29 
59/29 
65/29 
73/29 
74/29 
77/29 
78/29 
80/29 
87/29 
90/29 
98/29 
99/29 

100/29 
102(29 

» . 105/29 
106/29 
107/29 
109(29 
112/29 
115/29 
122/29 
125/29 
126/29 
128/29 
130/29 
131/29 

» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

. čís. 

8787 
8639 

· 8665 
· 8648 
· 8694 
· 8813 
· 8660 
· 8695 
· 8635 
· 8605 
· 8636 
· 8772 
· 8666 
· 8621 
· 8661 
· 8793 
· 8702 
· 8649 
· 8715 
· 8859 
· 8723 
· 8852 
· 8679 
· 8830 
· 8746 
· 8736 
· 8747 
· 8731 
· 8801· 
· 8754 
· 8898 
· 8748 
· 8749 
· 8741 
· 8755 

8840 
· 8788 . 
· 8789 
· 8780 
· 9237 
· 8822 
· 8955 
· 9079 
· 8831 
· 8803 
· 8841 
· 8860 
· 8914 
· 8861 
· 8867 
· 8862 
· 8863 
· 8868 
· 8853 
· 8854 
· 8890 
· 8855 
· 8961 

» 
» 

» 
» 

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

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

132/29 
136(29 
140/29 
148/29 
152/29 
158/29 
161 :'29 
163/29 
165/29 
175/29 
176/29 . 
177/29 
182/29 
183/29 
191/29 
198/29 
200/29 
204/29 
213/29 
216/29 
220/29 . 
231/29 . 
235/29 . 
236/29 
238/29 
240(29 
242(29 
243/29 
248/29 
251/29 
256 (29 
257/29 . 
258/29 . 
262/29 .. 
267/29 . 
273(29 
274/29 . 
275/29 . 
277/29 . 
281(29 . 
283/29 . 
285/29 
286 (29 
290/29 
298/29 
301/29 
304/29 
306/29 
308/29 
315/29 
324/29 
329/29 
335/29 
336/29 
337/29 
341/29 
342/29 
347/29 
348/29 
357/29 

Civilní rozhodnutí XI. 

čís. 

· 9488 
· 8882 
· 8922 
· 8923 
· 8982 
· 89.62 
· 8~190 
· 8983 
· 9963 
· 8964 
· 8984 
· 9072 
· 8985 
· 9044 
· 8986 
· 9003 
· 9094 
· 9063 
· 9036 
· 9100 
· 9027 
· 9101 
· 9088 
· 9102 
· 9073 
· 9195 
· 9080 
· 9248 
· 9090 
· 9266 
· 9174 
· 9095 
· 9112 
· 9417 
· 9227 
· 9160 
· 9275 
· 9129 
· 9130 
· 920,1 
· 9249 
· 9137 
· 9322 
· 9375 
· 9221 
· 9148 
· 9138 
· 9295 
· 9166 
· 9177 
· 9501 
· 9323 
· 9386 
· 9267 
· 9205 
· 9256 
· 9277 
· 9346 
· 9403 
· 9347 

l{ II :359/29 
» 361/29 
» 372/29 
l) 375/29 
» 378/29 
» 380/29 
l> 385/29 
), 389/29 
» 392/29 
}) 396/29 
}) 398/29 
») 403/29 
» 408/29 
» 409/29 
» 411/29 
» 413/29 
» 442/29. 
» 443/29. 

Rv II 

RvU 70/28 
» 77(28 
" 86/28 
» 154/28 
» 159/28 

164/28 
» 180/28 
) 270/28 
») 275/28 
» 315/28 
» 321/28 
» 333/28 
» 340/28 
» 354/28 
» 396(28 
» 403/28 
» 406/28 
» 412/28 
» 416/28 
» 426'/28 
» 435/28 
» 441(28 
» 442/28 
» 454(28 
» 464(28 
» 478/28. 
» 482/28 
» 491/28. 
» 498/28. 
) 501/28 
» 527/28 
» 530/28 
» 532/28 
» 537/28 
» 542/28 
» 549/28. 
» 564/28. 
» 571/28. 
" 572/28. 

XVH . 

ČlB. 

9387 
9330 
9448 

· 9388 
· 9397 
· 9444 
· 9398 
· 9421 
· 9449 
· 9462 
· 946í 
· 9453 
· 9454 
· 9493 
· 9473 
· 9455 
· 9502 
· 9502 

· 8703 
· 8622 
· 8965 
· 8764 
· 8640 
· 8765 
· 8623 
· 9238 
· 9198 
· 8704 
· 8624 
· 9178 
· 8903 
· 9296 
· 8680 
· 9009 
.86H 
· 8612 
.8675 
· 8696 
· 8625 
· 8724 
· 8725 
· 8641 
· 8766 
· 9355 
· 8937 
· 8626 
· 8750 
· 9021 
· 8627 
· 8756 
· 8705 
· 8681 
· 8883 
· 8737 
· 8823 
· 8891 
· 9010 

II 



XVIlI. 

čís. čís. 

8915 Rv II 120/29 9064 Hv II 590/28 . 
· 8892 121/29 · 9436 597/28 » 

· 9290 
, 

· 8944 142/29 607/28 . ,. 
" 613/28 · 9037 , 147/29 · 9229 

· 9259 8711 153/29 625/28 , 
· 9428 

» 
8760 161/29 627/28 , 

· 9419 " 8991 170/29 635/28 , 
· 9301 

» 
· 8804 186/29 637/28 » 

· 9477 " · 8697 200/29 645/28 , 
· 9481 

» 

· 9158 201/29 646/28 , 
· 9422 " 228/29 679/28 · 9022 , 
· 8956 

» 

· 8805 229/29 688/28 , 
· 9478 " · 8650 230/29 695/28 , 
· 9369 " · 9011 234/29 696/28 " · 9488 " · 9038 235/29 699/28 , 
· 9331 

» 
· 8987 243/29 700/28 , 

· 9468 
, 

· 8824 " 264/29 » 705/28 
· 8904 308/29 . · 9058 708/28 " · 8994 " · 9228 341/29 . 709/28 " · 9059 

» 
· 9257 365/29 713/28 , 

· 9116 
, 

· 8931 428/29 714/28 » 
· 9081 

» 
· 9367 » 439/29 » 730/28 

495/29 · 9356 732/28 · 8945 " · 9230 
, 

· 8972 " 515/29 
" 747/28 

583/29 · 9185 750/28 · 8938 " · 9281 " · 8966 , 585/29 760/28 
593/29 · 9260 

» 
· 8932 , 761/28 

599/29 · 9348 
, 

· 9171 , 765/28 
600/29 · 9206 

, 
· 8933 , 

· 9325 
, 767/28 

· 9358 , 616/29 769/28 
623/29 · 9207 " · 9028 , 778/28 
628/29 · 9231 " · 9434 , 

· 9326 
, 782/28 

· 9012 , 636/29 784/28 
644/29 · 9312 

, 
· 8651 , , 796/28 

664/29 · 9313 801/28 · 9288 " , 
· 9418 , 3/29 
· 9368 Pres. (plenární rozhodnutí atd.) , 5/29 

9047 
· 9048 

, 7/29 
· 9199 Pres. 1483/28 

· 8628 
, 24/29 

· 8814 
, 1550/28 

· 9489 
, 26/29 

· 9239 " 1093/29 
· 9450 

29/29 1374/29 
, 

· 9376 
, 30/29 , 

9258 Co I 
44/29 , 

· 9474 53/29 » 

· 8839 · 9389 Co I 6/28 , 62/29 
· 9404 8/28 · 8730 87/29 , 

· 9415 

, 
· 8905 1/29 89/29 , 

· 9416 

, 
· 8939 2/29 91/29 , , 

92/29 9435 , 
· 9377 Nd I , 96/29 
· 9445 » 99/29 
· 9399 NdI 87/29 8745 102/29 . , 

, 104/29 · 9179 , 197/29 8930 
9120 · 9180 382/29 109/29 , 
9255 

, 
· ~324 450/29 110/29 , 

9385 112/29 · 9289 » 519/29 » 

Oprava důležitějších tbkovýchchyb: 

Stranka 13 řádka 17. zdola: správně »má« ni~oliy »mu«. 
:.,6. řádka 13', zdola: spr,ávl~.ě »§ 64« l~lko.hv »§ 63«. " 
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55. řádka 3. zdalR: sprav ne »tan;« ,:!lkohv »t~~«. y •• 

o "Vle" k čis 8632 spravne »§ 224 C1S. 7 c. r. 5.« lllkohv »§ 223 . 50. v pravm ve . 
čís 7 C. Ť. 5.« -k I' § 1477 

72 řádka 6. shora: správně »§ 1417« Ul o I,V ». .~<. 
77' řádka 19, shora: správně »nellstotU«"lll1kO~lkV 1?)neJ!sltou«. 
85: v právní větě k č~s. 86,45 sprá:m~ »~es 0« 1~1. ,o I'V »s 0«. 
87. řádka 8. shora: pred SlOVO, »ty~z« ~est. VlOZI!I ~~«. 
94 řádka 7. zdola: správně »vymene« n~kohv .»vyrnere«., .. 

1O?' v právní větě k čís. 8653: správně cItovati z~~on »ze d~.e 15. cefvna 
.... 1927, čís. 76 sb. z. a n.« »nikoliv« ze dne 9. f1Jna 1924, CIS. 221 sb. z. 

a n.«. . 
112. řádku 7. zdola jest vynech~tI. .. . 
130. řádka 18. zdola: správně »ukon.:. m~ohv »'';Ikok. 
132. řádka 23. zdola: správně »tak« mkoh,: »t.ake«. " 
139 řádka 18., zdola: správně »dovolání« 11lk~bv ?)odvol~nI«: 
147~ řádka 10. shora: správně »(§ 523 obc. zak.:) mkohv »(§ 5231 c. 

JRO. hdsk~«i 1. zdola: správně »dodání« 'I1iko1itv »podání«. 
182. řádka 20. shora: správně »60/26« nikoliv »60/25'«. 
183. řádka 7. zdola: za slovo zák. přijde závorka. 
185. řádka 17. shora: správně '»§ 1,68« nikoliv: »§ 165«. 
185. řádka 15,. zdola: správně »§ 168« nikohv »§ 163«. 
1 91. v právní vetě k čís. 8700 správně »§ 920, druhá věta, obČ. zák.« 

nikoliv »§ 920, druhý odstavec, obč. zák.«. 
193. řádka 14. shora: správně »nevystihuje« nikoliv »vystihuje<<. 
204. řádka 5. shora: správně »odevzdáním« ,nikoliv »odevzdánk 
204. řádka 22. shora: správně »1926« nfkoliv »1925«. 
232. řádka 5. zdola: správně »žalobkyně« nikoliv »žalovani«. 
233. nahoře správně: »Čís. 8720« nikoliv »Čís. 7820«. 
245. řádka 14. shora: před slovo »mu« vložte »by«. 
245. řádka 13. zdola: správně »jaz. nař.« nikoliv »jaz. zák.«. 
245. řádka 7. zdola: správně »dovolání« nikoliv »odvolánÍ«. 
252. řádka 22'. zdola: správně »mohl« nikoliv »mohlo«. 
'318; .fádka 15. zdola: správně »následek« nikoliv »uásledkem«. 
358. řádka 8. zdola: správ1lě »§ 68 c. ř. s.« nikoliv »§ 63 c. ř. s.«. 
367. řádka 16. shor-a: správně »příd'. zák.« nikoliv »náhr. zák«. 
405. řádka 19. zdola: správně »§ 80 čÍs.·l etJ{. ř.« nikoliv »§ 81 čís. 

ex. ř.« 
416. řádka 18. zdola: správně »správce« nikoliv.»správcem«. 
425. řádka 1. zdola: vynechte slovo »a«. 
426. řádka 22. zdola: správně »doslov« nikoliv »dolov«. 
432. řádka 25. zdola: správně »0 žalobě« nikoliv »ohžalobě«. 
479. v řádce 10. shora: správně »§ 53 (5)« nikoliv »§ 53' (4)«. 
523. citace rozhodnuti čÍs. 8887 jest správně Rv I 1505/28. 
536. řádka 5. shora: správně »neuznal« nikoliv »neznal«. 
544. řádka 21. zdola: správně »mělo« nikoliv »nemělo«. 
547. řádka 8. zdola: správně »pojistníkův« niko'Hv »po-platníkův«. 
555. řádka 22. shora: správně »dražbou« nikoliv »d.ržbou«. 
566. řádka 19. shora: správně »prvý odstavec« nikoliv »druhý odstavec«. 
571. řádka 12. shora: správn~ »nabudou« nikoliv »nebudou«. 
576. řádka 8. zdola: správně »řád« nikoliv »rúřad«. 
590. řádka 16. zdola: správně »formálního« nikoliv »normálního«. 

11' 



xx. 

» 597. před řádku 10. zdula vsuilte: »sb. z. a ll. povinnosti pojištěni proti 
úrazu od 1. lcdlW lY26, a že je tím poukázalo na zaopatření uvedené 
v cit. Věstníku ministerstva pošt a telegrafů čís. 17 z roku 1926. Po
dle čl. Ul. zákona ze dne 10. dubna 1919 čís. 207«. 

» 757. řádka 17. shora: správně »zjištěnou« nikoliv »zajištěnou«. 
» 761. řádka 4. zdola: správně »dostála« nikoliv »dosáhla«. 
» 764. řádka 19, shora: správně »nevztahuje« nikoliv »vztahuje«. 
» 770. ddka 16. shora: správně »§ 371 obč. zák.« nikoliv »§ 371 c. ř. S.'i:, 

» 789. řádka 13. zdola: správně »§ 503« nikoliv »§ 603«. 
» 79'1. řádka 10. zdola: správně »§ 875« nikoliv »§ 785«. 
» 914. řádka 22. shora: správně »§ 1357« nikoliv »§ 1347«. 
» 935. řádka 8. zdola: správně »předpokladu« nikoliv »podkladu«. 
» 1050. řádka 15. shora: správně »9« nikoliv »lCI«. 
» 1120. řádka ll. zdola: správně »by1« nikoliv »nebyl«. .. 
» 1134. řádka 1. zdola: správně »nezávazný« nikoliv »nezávažnY«. 
» 1138. řádka 2. shora: správně »ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. s.«, 

nikoliv »ze dne ll. června 1919, čís. 330 sb. z. a n.«. 
» 1171. řádka 5. shora: správně »ex. ř.« nikoliv »C. ř. S.«. 
» 1185. řádka 9. zdola: správně »zákaz« nikoliv »zákon«. 
» 1209. řádka 22. shora: správně »Výkon« nikoliv »Výrok<c 
» 1213. řádka 9. shora: za slovo »zástupce« přijde závorka. 
» 1309. řádka 13. zdola: správně »394/1922« nikoliv »334/192~«. 
» 1370. řádka 7. zdola: správně »rekursnÍ« nikoEv »odvolací«. 
» 1384. řádka 6. shora: správně »uvádí-li« nikoliv »uváŽí-1i«. 
» 1422. řádka 13. shora: vynechte slabiku »ne-«. 
» 1438. bdka 24. shora: zn slovem »stanovami« správně středník, nikoliv 

čárka. 
» 1465. řádka 8. zdola: správně »nedovolává« nikoliv »dovolává«. 
» 1479. řádka 18. shora: počíná takto: »Podle důvodů prvého«. 
» 1530. řádka 7. shora: správné »§ 1478« nikoliv »§ 1378«. 
» 1567. řádka 8. zdola: za slovo »zák.« přijde závorka. 
» 1625. řádka 8. zdola: správně »bezdůvodně« nikoliv »důvodně«. 
» 1649. řádka 6. shora: správně »podpisy« nikoliv »předpisy«. 
» 1703. řádka 7. shora: správně »nepřfsll1šnost« nikoliv »přískšnost«. 

Čis. 8599 -

čís. 8599. 

Spoluvlastník může se ~~om?hati určení úl?ta~y, jíž tes~ mu ?ruhý 
spoluvlastník povinen za uZIVan.1 bytu ve spolecnem dome, Jen poradem 
Práva nikoliv v řízení nespornem. , . 

(Rozh. ze dne 3. ledna 1929, Rl 1012/28.) 

Dúm čp. 150 náležel spoluvlastnicky Františce A-ové a Anně P-ové. 
Františka A-ová navrhla na soudě, by byla zahájena řádná správa domu 
a by byla upravena činže z bytu používaného Annou P-ovou. S o u ci 
p r v é s t o I i c e návrh odmítl a poukázal Františku A-ovou na pořad 
práva. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ú vod y: 
První soudce odmítl žádost a poukázal žadatelku na pořad práva proto, 
že Anna P-ová nesouhlasí s návrhem žadatelky na zahájení řádné správy 
domu č. p. 150 jako společného majetku jejího d Františky A-ové a na 
úpravu činže z bytu Annou P-ovou tam že obývaného a jest proto ve 
smyslu § 833 obč. zák. jen pořad práva na místě. Žadatelka ve stížnosti 
tvrdí, že toto usnesení není správným proto, že měl rozhodnouti soudce 
v řízení nesporném, ano tu nejde o uplatňování sporného práva soukro
mého, nýbrž o úkon správy, kde by i los, pokud se týče rozhodčí mohl 
rozhodovati. Rekursní soud neshledal stížnost odůvodněnou. Mezi stra
nami nejde o poměr nájemní, nýbrž o rozdělování užitkú ze společného 
domu po rozumu §§ 839 a 840 obč. zák., čehož předpokladem jest na
vržené určení výše částky, kterou Anna P-ová má platiti z místností jí 
v domě Č. p. 150 obývaných, kterouž částku žadatelka odhaduje na 
4500 Kč ročně. Sama žadatelka tvrdí, že o poměr nájemní tu nejde, což 
potvrzuje i odpLlrkyně. Nelze tu tedy použíti zákona o ochraně nájem
níků a ani ta a'ni ona strana se ho také nedovolává. Mezi stranami jest 
ny.ní rozpor - any nejsou za jedno o tom, kolik ročně má Anna P-ová 
platiti za užívání bytu jako spoluvlastnice ve společném domě, kde bydlí 
mocí svého práva spoluvlastnického. Žadatelka se dovolává ustanovení 
§§ 834 a 835 obč. zák. Podle § 834 a § 835 obč. zák. při důležitých 
změnách, které byly navrženy pro zachování nebo pro lepší užíváni 
hlavní věci, neplatí většina hlaSl!, nýbrž rozhoduje při takových zmč
nách, na př. při stavbách, soudce v řízení nesporném, při rovnosti hlasll 
rozhoduje vždy soudce, když se účastníci neshodnou, tedy soudce mí mo
sporný, což podle rozhodnutí ze dne 5. června 1878 čís. 7018, jehož se 
žadatelka v žádosti dovolává, platí, i kdyby šlo "O věc, týkající se řádné 
správy (Ehrenzweig: System z r. 1923 str. 153). Jde tedy o to, zda 
jedná se o věc spadající pod §§ 834 a 835 obč. zák., o níž by nesporný 
soudce měl a mohl rozhodnouti. O takovou věc tu však nejde. Jest ovšem 
pravda, že spomá právní opatření mezi spoluvlastníky (o stavbě), po-

Civilui rozhounutí Xl. 
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kud soud má vůbec vliv na správu (rozh. ze dne 24. ledna 1904. čís. 291; 
Ol. U. ze dne 13. května 1908, R I 238/·8 Ol. U. 4233), náleží rozhod
nouti nespornému soudci, nenáleží mu však stanoviti nájemné (relutum) 
za užívání bytu, které má platiti některý ze spoluvlastníků (rozh. ze cine 
14. leclna 1913, R II 15/13 Ol. U. 6240). V podstatě tu jde o zjištění 
povínnosti Anny P-ové poskytovati úplatu a jakou za užívání bytu ve 
společném domě proti žadatelce jakožto druhé spoluvlastnici a nejde 
ani o navrženou důležitou změnu pro zachování nebo pro lepší užívání 
společného domu ani o věc, týkající se řádné správy domu. Toto zii
štění však lze vykonati jen pořadem práva (viz též rozl1. nejv. souelu 
čís. 5186 a 5570). Ostatně z přednesu stran jest zřejmo, že by ani ne
sporný soudce tuto otázku nemohl rozhodnouti, poněvadž závisí roz
hodnutí na zjištění mnoha sporných okolností: zda měly strany mezi 
sebou něco ujednáno ohledně bytu, či neměly, zda mlčky byl dán sou
hlas k určité úplatě za byt, jak se vyúčtování mezi nimi dálo co všecko 
platila Anna P-ová, jakou hodnotu má nyní její byt a t. d.' To vše ve 
smyslu §§ I a 2 čís. 7 nesp. říz. vymyká se nespornému řízení. Na místě 
jest tu žaloba. Nelze souhlasiti ani s tím, když se stěžovatelka ve stíž
ností dovolává § 836 obč. zák., néboť o zřízení správce společného 
dom~ tu nejde a ostatně, i kdyby šlo, dle rozh. nejvyššího soudu ze dne 
23. cervna 1920, R I 382/20, čís. 558 sb. n. s. o tom, zda se má vůbec 
zříditi správa společné věci, lze při rozporu spoluvlastníků rozhodnout! 
jen pořadem práva. . 

Ne j v y Š Š Í s o II cl nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Stěžovatelka neprávem vytýká napadenému usnese.ní, že jím byl po
rušen zákon. Rekursní soud vystihl zcela správně, že navrhovatelce jde 
v podstatě o to, by byla soudem určena výše úplaty, kterou spoluvlast
nice domu Anna P-ová jest povinna poskytovati navrhovatelce jakožto 
druhé spoluvlastnici téhož domu za to, že užívá bytu ve společném domě. 
Toho lze se domáhati jen pořadem práva, nikoli v řízení nesporném, 
neboť jde o právo podílníků ke společné věci se zřetelem k jejím u ž i t
k ů m podle §§ 839, 840 obč. zák., o němž se podílníci neshodují, takže 
ustanovení § 835 obč. zák., jehož se dovolává stěžovatelka, se na tento 
při pad nehodí. Napadené usnesení jest tudíž ve shodě se zákonem a pro 
mimořádnou dovolací stížnost podle § 16 nesp. říz. není tu podminek,. 
pročež jí nebylo vyhověno. 

čís. 8600. 

Opatření pozustalostního soudu jako poddlužníka není soudním usne
sením, jež by bylo lze napadnouti rekursem. Pokládá-Ii se tímto opatře
ním za stižena jiný věřitel, Jemuž byla povolena exekuce zabavením 
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nároku dědice na odevzdání pozůstalosti, nezbývá mu, než nastoupiti 

pořad práva. 
(Rozh. ze dne 3. ledna 1929, R I 1019/28.) 

!
,. . t a los tni s 0. u cl vyhověl návrhu vymáhajícího věřitele, 

o z u s .. "k Rk" d' h I 1 -I }ozůstalosti vy.:.lána vklaC1I1l kl11z a. e u 1 snl s o II navr 
)y )}I a zNI. , s" i s o u d zrušil napadené usneseni a odmítl rekurs 
zanllt. eJvys, 
do usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Usnesením exekučniho soudu v Praze ze dne 27. července 1928 byla 
vymáhající věřitelce firmě František V. a ~pol: v,Praze, povolena protI 
pozůstalosti po Vilému B-OVI, zastoupene dedlckou Martou M-ov~u, 
kvydobyti vykonatelného pohledávál:í 393 Kč exeku~e nejen zabavemm 
nároku pozllstalosti po Vilému B-ovl 'p~otI Obc~lodmmu s?udu ,~ PI ~ze 
jako soudu pozůstalostnímu na v~dam soudn,lho depOSIta z,rlZe~l~ho 
u Zemské banky v Praze pro pozustalost Vtle~la B~a .a .s~stavaJ1clho 
z vkladní knížky Zemské banky v Praze, nybrz I ynkaz~nll;' zabav,:
ného nároku k vybrání. Na základě tohoto usnesem, opatreneho doloz
kou vykonatelnosti, zažádala vymáhající věřitelka u obchodního soudu 
v Praze jako soudu pozůstalostníh~ o vydání vklad~.í knížky, kteréž!o 
žádosti tento soud vyhověl usneseJ1l1l1 ze dne 14. zan 1928 v ten zpu
sob že bude po právní moci usnesení dožádána Zemská banka, by ze 
vkl~dní knížky vybrala 500 Kč a poukázala je právnímu zástupci vymá
hající věřitelky. Z toho jest patrno, že tu nejde o nic jiného, než o opa
tření pozůstalostního soudu jako poddlužníka, které sice učinil usne
sením, zrealisovav jím jen to, co povolil exekuční soud, kter~ však není 
v pravdě soudním usnesením, Jež by bylo lze llapadno~tl rekurs~m. 
Pokládala-Ii se Marie H-ová, které byla povolena usnesemm zernskeho 
civilního soudu v Praze ze dne 15. břeZina 1928 exekuce zabavením 
dědického nároku dědičky Marty M-ové na odevzdání pozůstalosti po 
Vilému B-ovi, za stiženu tímto opatřením poddíužníkovým, nezbývala 
jí jiná cesta než ta, kterou by byla musila nastoupiti při stejném zákroku 
každého jiného poddlužníka, totiž pořad práva. Bylo proto na dovolací 
stížnost zrušiti napadené usnesení d uznati tak, jak se s.talo. 

čís. 8601. 

Umluvil-li dosavadní majitel domu s nájemníkem, že vyklidí byt do 
určité doby, jde, stala-li se úmluva vzhledem k zamýšlenému prodeji 
domu, k němuž pak před OIlOU dobou došlo, o smlouvu ve prosp:ěch třetí 
osoby, příštího majitéIe domu. Vymáhati splnění této úmluvy na nájem
níku jest oprávněn nejen nový majitel dOllllU, nýbrž i jeho dřívější ma
jitel, jenž vyklizení s nájemcem umluvil. 

(Rozh. ze dne 3. ledna 1929, R ! 1028/28.) ,. 
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Žalobce, b.ýval}' majitel domu č. p. 63, domáhal se na žalovanSrch 
vyklizení místností v tomto domě v době, kdy byl již dům prodal Ka
mile R-ové, jíž se byl zavázal místnosti v domě č. p. 63 vykliditi. P r 0-

ce sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, maje za to, že výhradně 
oprávněna k žalobě byla bl' pouze nynější vlastnice domu, Kamila R-ová. 
O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc soudu prvé 
stolice, by, vyčkaje pravomoci, řize.ní doplnil a znovu rozhodl. D ú
vod y: Žalobce františek Ch. domáhá se podle žaloby výroku, že ža
lovaní jsou povinni pod exekucí do 14 dnů vykliditi v domě č. p. 63 byt 
sestávající z krámu, dílny, kuchyně, pokoje v přízemí, pokoje v l. poschodí 
a místa ve sklepě; návrh tento při ústním líčeni dne 25. května 1928 
upravil takto: Zjišťuje se, že žalov,"ní .nemají práva obývati v domě čp. 
63 byt sestávající z krámu, dílny, kuchyně, pokoje v přízemí, pokoje 
v l. poschodí a místa ve sklepě a jsou povinni, aby byt ten do 14 dnů pod 
exekucí vyklídili. Tento nárok opírá žalobce o ujednání, které dne 4. 
ledna 1927 učinil s oběma žalovanými Dr. Vilém S. jménem manželů 
Ch-ových a dle kterého se žalovaní zavázali vykliditi sporný byt a ma
jiteli domu jej odevzdati nejdéle do 1. října 1927, při čemž vzdali se od
kladu exekuce na vyklizení; spolužalovaná Emilie K. tehdy výslovné 
prohlásila, že s ujednáním v informaci obsaženým souhlasÍ; žalobce 
tvrdí dále, že téhož dne 12. ledna 1927 uzavřena byla dodatečná úmluva 
s Kamilou R-ovou, podle které se prodávajíci zavázali kupujicí odevzdati 
do 1. října 1927 krám a byt s příslušenstvím v koupeném domě Josefem 
T -em užívaný. Proti tomuto žalobcovu nároku tvrdí žalovaní především 
nedostatek aktivní legitimace, poněvadž žalobce není vlastníkem domu 
č. p. 63 a není proto oprávněn domáhaji se vyklizení bytu v domě tom, 
v domě cizím, proti žalovaným jako nájemníkům, s llim'jž není v právním 
poměru. Prvý soudce obmezil jednání jen na tuto námitku nedostatku 
aktivní legitimace a žalobu zamítl z toho důvodu, že žalobce v době po
dání žaloby dne 14. dubna 1928 již vlastníkem onoho domu č. p. 63 ne
byl, poněvadž jej dne 12. led.na 1927 prodal Kamile R-ové. Soud odvo
lací nesouhlasÍ s názorem prvého soudce, pokud jde o námitku ,nedo
statku aktivní legitimace. žalobce, jak z jeho přednesu patrno, před uza
vřením trhové smlouvy s Kamilou R-ovou dne 12. ledna 1928, uj ednal 
se žalovanými v kanceláři Dr. Viléma S-a dne 4. ledna 1927 a tito se za
vázali, že nejpozději do 1. října 1927 vyklidí místnosti jimi obývané v do
me čp. 63, že je majiteli odevzdaji a že se vzdávají práva odkladu exekuč
ního vyklizení. O tomto ujednáni, o které právě žalobce žalob ní nárok 
opírá předložil písemní informaci. Z tohoto ujednání dne 4. ledna 1927 
se žalovanými uzavřeného vzešlo žalobci, který v této době byl ješté 
spoluvlastníkem domu žalovanými obývaného a jen jemu právo domci
hati se splnění závazku žalovaných, by do 1. října 1927 se vystěhovali, 
kdyby tento závazek v oné lhůtě nesplnili. Tohoto práva žalobce jako 
spoluvlastník domu č. p. 63 nepozbyl prodejem tohoto domu 12. ledna 
1927 Kamile R-ové, poněvadž ujednání ze 4. ledna 1927 nepozbylo plat
nosti a účinnosti, aspoň žalovaní nikterak neodúvodnili, že ujednání po
zbylo platnosti, a v tom směru také nic netvrdili. Toto právo o sobě nc-
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,-~-->šlo na kupujicí Kamilu R-OVOLl, na novou vldstnici podle smlouvy z 12. 
Fcl(~!;a 1927, poněvadž se žalovanými o vyklizeni bytu jednal výhradně 
žalobce sám, jde o obligační pomer mezI stranamr, a proto se take pro
dávající sami zavázali kupující 510dateč~ou ú!~11uv~u z 12. l,;dna 1927, 
že ji do 1. října 1927 místnost! ;alovanym obr,ane odevzda]l. Nem za
konného ustanovení podle ktereho by ujednanr ono mez! stranamI ze 
.4. ledna 1927 pozdějším prodejem domu pozbylo platnosti a účinnosti, 
a žalovaní nemohou z prodeje domu pro sebe žádné právo odvozovati. 
Názor, že jele v tomto přípael~ o ,výkon ~ráv~ vyplývají;'ího .výhradně 
z práva vlastnického, nenr ~pravnyn:: pon,evadz ve s~k~tecnost! v tomto 
případě jde na jedné strane .o, spInem zavazku! )eJZ z,:lovan!n,a .se~e 
vzali dne 4. ledna 1927 proh zalobc! a na druhe strane o splnenr za·
vazku, jejž na sebe vzali prodávající dodatečnou úmluvou ze 12. ledna 
1927 proti kupující. Že právo z ujednání ze 4. ledna 1927 prodávající 
postoupili kupující Kamile R-ové, nynější vlastnici, žalovaní ve sporu ani 
netvrdili, b zákonný postup nejde, naopak prodávající sami se zavázali 
kupující R-ové do 1. října 1927 ony místnosti žalovanými obývané ode
vzdati. Nesprávně proto prvý soudce po stránce právní spor tento po
soudil, uznav námitku nedostatku aktivní legitimace oprávněnou a za
rnítnuv z toho důvodu žalobu. 

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

O ů vod y: 

Pokusu žalovaných dolíčiti, že žaloba byla prvním soudem právem 
zamítnuta pro nedostatek aktivní legitimace žalobcovy, nelze přiznati 
úspěch. Podle srovnalého přednesu obou stran, byla úmluva ze dne 4. 
ledna 1927, že žalovaní vyklidí do 1. října 1927 místnosti jimi v domě 
čís. 63 užívané proti tomu, že jim byt nebude do toho dne vypověděn, 
učin"na vzhledem k zamýšlenému prodeji domu Kamile R-ové, k němuž 
dne 12. ledna 1927 skutečně došlo. Správně a srovnale s doslovem 
úmluvy vykládají ji sami žalovaní v ten rozum, že byla smlouvou ve 
prospěch třetí osoby, totiž příštího majitele domu. Vzhledem k ustano
ven! druhého odstavce § 881 obč. zák. nemůže býti pochybnosti, že by 
take Kam!la R-ová mohla vymáhati na žalovaných, by splnili úmluvu a 
z jejího domu se vystěhovali, stejně jest však nepochybno, že podle prv
ního odstavce § 881 obč. zák. přísluší právo žaloby rovněž, a to přede
vším, žalobci, ja.ko oné osobě, která se žalovanými smlouvu ze dne 4. 
le?na 1927 ujednala azavázala se jí k určitému vzájemnému plnění. Zda 
na2Or, .. ze prodejem domu pominul dosavadní právní poměr žalobce jako 
pronaj1matele k žalovaným jako nájemníkům a byl nahražen nájemním 
pOol~ěre~l ,mezi ~ovo~ vl~stnicío domu cl žalovanými jest správným) ne-;
muze byt! na zaklade vysledku dosavadního jednání bezpečně rozhod
nuto, neboť pronajímatelem může býti i osoba" od vlastníka rozdílná na 
pl~tnos!i, záv~znosti a žalovatelnosti úmluvy ze dne 4. ledna 1927 'ne
mela vs~k zmena ve vlastnictví domu již proto žádného vlivu, že právě 
tato zme!~a byla pohnůtkou a účelem jejího ujednání. Převod domu do 
vlastn!ctv! Kam!ly R-ové měl jenom .ten význam, že pouze nová vlastnice 
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mohla se žalovan)rmi učiniti novou smlouvu o užívání bytu po 1. říjnu 
1927. Takové smlouvy neučInila, naopak zavázala podle žalobníhfj 
přednesu, kupujíc dům od žalobce, by jí byt, uŽÍval1\' dosud žalovanými, 
odevzdal dne 1. října 1927 vyklizen, a trvá na tomt"o svém právu .. 

čís. 8602. 

Při žalobě o náhradu škody jest na žalobci, by dokázal skutkový 
základ, opodstatňující kromě jinéh:> závěr o zavinění žalovaného, na ža
lovaném pak jest, by jednotlivě přednesl a dokázal skutečnosti, z nichž 
dovozuje spoluzavinění žalující strany. 

(Rozh. ze dne 3. iedna ! 929, Rv I 493;'28.) 

Žalobkyně se poranila pádem na neosvětlených schodech v hostinci 
žalovaného. žalob ní nárok na náhradu škody uznal pro c e sní s o II tl 
P r v é sto I i ce důvodem z polovice, o d vol a c í s () n d zcela po 
právu. . 

Ne j v y S š í s o II cl nevyhověl dovolání žalovaného. 

Dúvody: 

S hlediska dovolacího clúvodu nesprávného posouzení věci po stránce 
právní vnese .s~ dovol~te]~va snaha p~edevším k tomu, by dolíčil, že ža
lobkyne zavIDlla, spravne spoluzav1l1rla, úraz SVOll neopatrností. Pokud 
jde o tuto otázku, omezí! se žalovaný ve sporu před soudem nalézacím 
na námitku, že žalobkyně zavinila úraz sama svou neopatrností. Tím 
však projevil jen právní nazor, neuvedl však jednotlivě okolnosti tento 
názor opodstaUiující. Tato neúplnost v přednesu žalovaného má v ~ápětí 
že nutno onu námitku považovati za neopodstatněno u a tím i za bezdú~ 
v~dnou'oKdyž tonu! t~k, ne.nÍ ani přípustr:o uvažovati o tom, zda by podle 
vysledku dokazova11l bylo lze usuzovatI na zavinění žalobkyně. Názor 
dovolatelův, že žalobkyně měla dokázati, že se při chůzi po schodech 
nedopustIla neopatrnosti, jest myln)r. Žalobkyně vyhověla své oroce
suá!ní povinnosti, dokázavši skutkový zákiad žalobního nároku leD do 
jeho clllvodu,_ kromě jiného i zavinění žalovaného. Jemu náleželo, by· 
uV,edl a dokazal skutkový základ námitky opřené o § 1304 obč. zák. 
Teto povinnosti žalovan)r nesplnil, ježto ve sporu neuvedl ani jediné 
~kutk~vé okol~osti, z níž by se dalo usuzovati na vinu žalobkyně. Že 
uraz zalobkyne byl zavll1ěn opomenutím žalovaného, bylo dolíčeno již 
v ;ozs~dku prvéh~ soudu, z něhož se žalovaný neodvolal. Jsou proto 
veskere vyvody, Jez dovolatel této právoplatně rozřešené otázce věnoval 
a jimiž jednak svou vinu popírá jednak, ovšem jen poloviční doznává 
zbytečné a není třeba, by se dovolací soucl jimi věcně zabýv~1. ' 
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V kupitelově prohlášení, že ~a, d~dané zboží ji~ ner.eilek~uj~ a ~e 
bude nucen žádati odškodné za usly ZIsk,. n~lze spatrov~h. ':.z~atl! ,se na
roku na nábradu případné další škody, zeJmena ~ebyla-h .Jeste ~n~a. 

Kupitel, který prodal zboží dále" ale ne:?f:. Je ~~da!t, ~~n~va~z ~~ 
nebylo dodáno, můŽe žádati na sve~ Pkro,t~ e I vb es _~ro~ s _?, u I ?bS ~ 
. k .. Odběratel kupitele není oprávnen ry I se z OZlm razslm, ny rz 

ZIS • . ·t I' t . h aďť jen zbožim, jež ob.jednal, avšak kupl ~'I J~S ,J'0vmen na r 1 I mu roz-
dll, o který by takové zboží byl zapla 1 raze. 

(Rozh. ze dne 3. ledna 1929, Rv I 768/28,). 

žalovaný objednal dne 2. prosil;c,: : 926, ~ ,žalujíci firmy 20 pytlú 
kávy »Minos« po 25 Kč ,za 1 kg, nacez Zal~!ICI zal?van~mu dne ? pro
since 1926 dodala 6 pytlu kávy »Mmos« v ~ctovan~ cene 8.612 K; 50 h; 
kdežto další pytle kávy dodány I;ebyly; ;-al?vany n,eprovedl n,ahrad:" 
kup Proti žalobě o nedoplatek úctu nanutl zalovany započtenlm vza
je111~OU pohledávku 4.200 Kč jakožto u~lý ~isk př! nedodaných 14 pytlech 
kávy po 2 Kč za 1 kg, celkem 1 ;680 Ke,_ p,n mchz da~ dopisem ~ 23. pro~ 
since 1926 dodatnou lhůtu a pn neplnenl oznamll, ze n~ doda111 netrva 
a žádá náhradu škody a ušlého zisku, dále z důvodu, že zakoupenou kávu 
prodal dále firmě Š, a pro nedodání musil této firmě zaplatiti ušlý zisk 
3 Kč na 1 kg, takže sám utrpěl škodu 2.520 Kč. Zbytek 3.552 Kč žalo
vaný uznal a byl ohledně něho vydán rozsudek dílčí. Pro c e s nI s o u ci 
pr v é s t o I i e e uznal za pravou žalobní pohledávku zbytkem 4.200 Kč, 
jakož i žalovaným namítanou vzájemn,ou pohledávk~ 1.~80 Kč, ,nikoliv 
však i vzájemnou pohledávku 2.520 Kc, dusledkem cehoz uznal zalova
ného povinným zaplatiti žalobci 2.520 Kč. D ů vod y: Potvrzením ob
jednávky ze dne 2. prosince 1926 jest zjištěno, že z 20 objednaných pytlů 
kávy mělo 8 pytlů býti dodáno promptně, 12 pytlů »asi za 14 dní po 
dojití«, Dodáno bylo jen 6 pytlů. Promptní dodávka znamená, že se 
zboží mělo dodati přesně v pevně stanovené lhůtě, ihi:ed, a podle čl. 
357 obeh. zákona nemělo proto místa ustanovení čl. 356 obch. zák. 
o dodatečné lhůtě, nýbrž žalovaný jako kupující byl oprávněn podle své 
volby vykonati práva podle čl. 355 obch. zák. mu příslušející. žalovaný 
rozhodl se pro náhradu škody pro nesplnění, COž oznámil žalobci líst
kem ze dne 23. prosince 1926. Podle posudku znalce 1110hl žalovaný 
kávu nakoupenou za 25 Kč prodati za 27 Kč za 1 kg, ušel mu tedy zisk 
2 Kč při kg a při 2 pytlech nedodaných po 60 kg t. j. celkem 120 kg po 
2 Kč - 240 Kč. Ale i ostatních 12 nedodaných pytlů kávy, které byly 
objednány k dodání »asi za 14 dní po dojití«, jest pokládati za koupené 
s podmínkou, že káva bude přesně do určité lhůty dodána (čl. 357 obeh, 
zák.). Posudkem znaleckým jest zjištěno, že Ihúta »asi za 14 dní po do
jiti« znamená podle obchodní zvyklosti, že káva měla býti dodána dva 
dny před neb dva dny po 16. prosinci 1926 !ranco Děčín, t. j. že káva 
v této lhůtě do místa určeného v objednávce dojde. Podle posudku znalce 
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jest lhúta pro dodávku těchto 12 pytlú kávy pevná a nejzazší lhútou 
dodací byl 18. prosinec 1926. Jest zřejmo, že žalovan}' chtěl míti kávu 
pro vánoční a novoroční obchod a že mu na tom záleželo, by před 
vánoce mí byla dodána: tomu sloužila čtrnáctidenní dodací lhůta, kterou 
jest proto pokládati za pevnou. Následkem toho žalovaný podle čl. 357 
nepotřeboval dávati dodatnou lhůtu. Lístkem ze dne 23. prosince 1926 
jest zjištěno, že žalovaný podle čl. 355 obch. zák. žádal místo plnění ná
hradu škody, což opakoval dopisem ze dne 31. prosince 1926. Ušlý zisk 
činí při 1 kg kávy 2 Kč a při 12 pytlech po 60' kg 720' kg po 2 Kč = 
1.440' Kč. Při 14 nedodaných pytlech kávy činil tedy ušlý zisk 1.680' Kč, 
do kteréžto výše jest vzájemná pohledávka žalovaného po právu. Po
kud se týče škody, kterou odvozuje žalovaný z předprodeje kávy firmě 
S., jest svědkem Bohuslavem š-em prokázáno, že dne 6. prosince 1926 
Iwupil od žalovaného 14 žoků kávy, že si následkem nedodání opatřil 
jinde kávu druh »Santos« za 30 Kč 50 h 1 kg a že žalovaný mu nallfa
dil rozdíl 2.520' Kč. Znaleckým posudkem jest vš.ak zjištěno, že druh 
»Santos« jest dražší než »Minos« až o 8 Kč při 1 kg. Mohla si tedy 
1irma Š. opatřiti náhradní kávu »Minos« za nižší cenu a nebyl žalovaný 
povinen nahraditi jí rozdíl z nákupu dražšího druhu kávy. Proto není 
oprávněna vzájemná pohledávka žalovaného per 2.520 Kč, poněvadž 
ruto škodu sí s,ám způsobil. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání 
ani té ani oné strany a odvětil k odvolání žalovaného v d ů vod ech: 
Odvolání žalovaného nelze dáti za pravdu, že strany, sjednávajíce 
smlouvu označovaly kupovanou kávu jednou »Minos«, po druhé »San
tos«, takže prý prodána káva »Santos<<. Vždyť žalovaný výslovně kou
pil druh »Minos« a také jej prodal a znalec uvedl, že je druh »Santos« 
značně dražší než »Minos«. Podle čl. 355 obch. zák. může kupitel žá
dati na prodateli náhradu škody a tato není omezena na rozdíl mezi 
cenou nákupní a prodejní, nýbrž jest nahraditi veškeru škodu, kterou 
kupitel utrpěl tím, že sám nemohl dodati bud' vůbec nebo VČdS. Žalo
vaný oznámil žalující firmě lístkem z 23. listopadu, že bude nucen žá
dati odškodné za ušlý zisk, a v dopise ze dne 31. prosince sdělil, že na 
kávu nereflektuje, a opakuje, že bude žádati případné uhražení ušlého 
zisku, Tím přesně označil, čeho se bude domáhati: rozdílu mezi cenou, 
za kterou koupil, a cenou, za niž prodal, po odečtení svých případných 
výloh; žalující firma netvrdila, že se mělo něco odečísti na výlohy a že 
ušlý zisk činí méně než 2 Kč při 1 kg. Do ušlého zisku nelze zahrnovati 
ještě další škodu (čl. 283 obch, zák. opakem). Užil-Ii žalovaný, jenž je 
obchodníkem ve velkém a koupenou kávu nechtěl prodávati v drobném, 
výrazu, jenž snad nevyjadřoval zcela to, co zamýšlel (náhradu plné 
škody), musí nésti toho důsledky (§ 915 obč. zák.). Ale, i kdyby se 
měl výraz »náhrada ušlého zisku« vykládatí tak, že je tim míněna i ná
hrada zaplacená odbčrateli žalovaného z toho důvodu, že mu nebylo 
dodáno, nemohlo by mu býti přiznáno žádaných 2.520 Kč, poněvadž si 
firma Š. počítá rozdíl na cenu kávy »Santos«,kterou si koupila náhradou 
za koupenou, ale nedodanou kávu »Minos«; rozdíl v ceně obou druhů 
čini podle znaleckého posudku až 8 Kč při 1 kg,- takže nákup kávy »Sao-
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t05« nelze přičísti k tíži ~a!Lljící f~n:1y; že tehdy nebylo lze dostati _druh 
»Minos« nebo že byl stcJne drahy Jako »?antos«, tvrzoeno n:bylo, ,zalo
vrtný tedy neprokázal, že škoda.jel:o odbera}ele je oduvodnena a ,ze m" 
_právem škodu tl~ nahrach!; ~:111. duvod~l11, ze mu byl? hr?zeno, ze~ ne
zaplati-li, firma s. nekoupl)lZ 1l1~ od n;ho, an mohl, jakmIle byla zalu~ 
jití firma v prodlení, prove~Í1. nahradm kup na jejl utraty a p1l11Í1 sve 
odběratelce, když byl k pinem povmen. 

N e j vy Š š i s o u ci k d~volání žalované~.o zrušil .ro.zsudky obou 
l1ižších SOUdCl a vrátil věc prvemu soudu k dal sImu jednam a k rozhod

nutí. 

Důvody: 

Dovoláni, opřenému číselně o dúvody § 503 čis. 2 a 3 c. ř. s" v pravdě 
o dovolaci důvocly § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s. nelze upříti oprávnění. Nelze 
souhlasiti s odvolacím soudem, že se žalovaný, prohlásiv, že na dodané 
zboží již nereflektuje a že bude nucen, žádati odškodné za ušlý zisk, 1'0-
kucl se týče, že bude žádati případné uhrazení ušlého zisku, vzdal ná
roku na náhradu případné další škody, zejména, ano nebylo ani tvrzeno, 
že mu cine 23., pokud se týče 31. prosince 1926, již byla známa, neboť 
závěr ten není podle okolností bezpečným a již z tohoto důvodu nevy
hovuje § 863 obč. zák. Není proto správným závěr odvolacího soudu, že 
k započtení namítaná pohledávka 2.520 Kč není po právu z důvodu, že 
se žalovaný nároku vzdal. Ale s odvolacím soudem nelze souhlasiti ani 
v tom, že žalovanému nepřísluší nárok na náhradu, uplatňovanou vedle 
ušlého zisku, protože se jeho odběratel kryl dražším druhem kávy a ža
lovaný tudíž škodu v této výši svému odběrateli uhraditi nebyl opráv
něn. Kupitel, jenž prodal zboží dále, ale nemohl je dodati, poněvadž mu 
nebylo dodáno, jak tomu jest právě v souzeném případě, mŮže žádati 
na. svém prodateli veškerou škoúu i s ušlým ziskem (tak i Staub-Pisko, 
1910, druhý svazek, str. 358, § 23), a z toho, že škoda, převyšující ušlý 
zisk,- nečiní 2.520 Kč, nelze usuzovati, že nárok není po právu v li b e c. 
Odběratel žalovaného arci nebyl oprávněn krýti se zbóžím dražším a 
mohl se krýti jen zbožím, jež objednal, ale rozdíl, o který by takové zboží 
byl zaplatil dráže, byl oprávněn žádati na žalovaném a žalovaný byl po
vínen, rozdíl ten mll nahraditi. Potud jest dovolání opodstatněno, a jeli
kož pro nesprávné posouzení věci odvolacím soudem v tomto směru 
není v napadeném rozsudku zjištění; na jichž základě by bylo lze učiniti 
rozhodnutí ve věci, a vada tato sahá do prvé stolice, nezbylo, než zru
šiti oba rozsudky a usnésti se jak se stalo, aniž bylo třeba, obírati se 
také ještě dovolacím důvodem vadnosti odvolacího řízení. 

čís. 8604. 
t~~~';~ 

. Povinnost soudu rozhodnouti v rozsudku, jímž vyhověno žalobě 
II rozvod manželství od stolu a lože, o vině na rozvodu. Na návrhu stran 
tu nezáleží. Ke spoluvině na rozvodu není třeba, by rozvodový důvod byl 
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na té i oné straně, stačí, že manžel, majíci důvod k rozvodu, zavdal svým 
chováním příčinu k poklesku, tvořícímu důvod rozvodu. 

(Rozh. ze dne 3. ledna 1929, Rv I 947/28.) 

K žalobě manžela o rozvod manželství z viny žalované manželky 
uznal pro c e s 11 í s o II d P r v é s t o I i cena rozvod manželství 
stran od stolu a lože z viny obou stran .. 0 d vol a c í s o u d nevyhověl 
odvOlání stran. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany a od
větil k dovolání žalobce v 

dLlvoc\ech: 

Výtku nesprávného právního posouzení věci podle § 503 čis. 4 c. ř. s. 
opírá žalobce o to, že k průkazu jeho viny na rozvodu bylo by i podle 
§ 6 min. nař. ze dne 9. prosínce 1897, čís. 283 ř. zák. potřebí,by byl 
i na jeho straně zjištěn některý žalovanou tvrzený rozvodový důvod po
dle § 109 obč. zák., že zjištěné ubližování manželce nebylo velmi citelné 
a že tedy není rozvodovým důvodem. Dovolateli nelze v tom při svědčiti. 
V § 6 min. nař. jest ustanoveno, že, bylo-Ii žalobě o rozvod vyhověno, 
jest pokaždé také rozhodnouti o tom, zdali ten či onen manžel, zdali 
každý z nich nebo nikdo z obou jest vínen rozvodem. Na návrhu stran 
nezáleži. V tomto sporu uvedla žalovaná pro vinu žalobcovu více sku
tečností a na základě provedených důkazů bylo zejména zjištěno, že ža
lobce své manželce nadával »sviň a kut"ev«, že jí říkal »blbá«, že ji chy
til za krk a vyťal jí dva políčky a že před cizími lidmi uvedl ji v pode
zření, že je schopna krádeže, vysloviv SE, že se musí podívati, zdali mu 
něco neodnáŠÍ) a .přikázav dělníkům, by dali pozor) by se z bytu nic ne
vynášelo. Na podkladu těchto zjištěných skutečností právem uznali nižší 
soudové, že i žalobce jest vinen na rozvodu) poněvadž v prokázaném 
jednání žalobcově, jež nelze omluviti - jak správně dovodil odvolací 
soud - snad Hm, že by byl k němu žalovanou vyprovokován, což ze 
zjištěných okolností nevyplývá, jest spatřovati rozvodový důvod opět
ného a podle poměru osob velmi citelného ubližování na cti podle § 109 
obč. zák. K spoluvině na rozvodu není ostatně ani třeba, bl' rozvodový 
důvod byl na té i na oné straně. stačí, když manžel, mající důvod k roz
vodu) zavdal sv\rm chováním příčinu k poklesku) tvořícímu dCtvod roz
vodu (rozh. čís. -2488 sb. n. s.). Ježto bylo' v souzeném případě dokonce 
prokázáno, že rozvodový dlivod byl i na straně žalobcově, jest jeho výtkd 
nesprávného právního posouzení věci bezpodstatnou. 

čís. 8605. 

Cizozemský úpadce smí nakládati svým movitým jměním v tuzemsku 
až do doby, kdy došla na tuzemský soud žádost o vydání tuzemského 
movitého .imění (§ 67 konk. ř.). Do té doby přísluší mu též hlasovací 
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právo pro jeho pohledávky ve vyrovnacím řízení jeho tuzemského dluž

níka. 
(Rozll. ze cine 3. ledna 19'29, R II 418/28.) 

\
l) , rrovnacím řízení Alfreda H-a vF. ve Slezsku přiznal vyrovná-
eV) ". , . b I N° k h" . . " ko 11Ísař Kurtu D-ovi, O jehoz Jme\1l y v emec U za aJen upa

\laCl I < , • k I d' dO' b' dek, hlasovací právo pro jeho pohledav y, z t010 UV? ,u, ze zpuso I-

I t K rta ' D-a ku IlfávnÍm činům upadkem na Jeho Jmenl v clzozemsku 
os u' I . k" 'b I . valeným >není nikterak omezena a l1ebyo a111 pro azano, ze ya C1Z0-

~~mSkýln úpadkovým úřadem po.dána žádost u zemského .soud~ v Opav~ 
o vydání movitého jmění úpadcova v tuzemsku se nac}1aze)!clho, 11atoz 
aby bylo prokázáno, ~e žádost toho druhu byla kladne vyr!zena. R e -
k u r sní s o II d zmeml napadene usnese111 v ten rozum, ze se hlaso
vaCÍ právo pro pohledávku Kurta D-a udíli Dr. Hanuši O-ovi Jako zá
stupci cizozemského správce úp~dkové podstaty ~urta D-a. D u vod y: 
Spisem zemského soudu v Opave Jest dotvrzeno, ze dopisem ze dne 18. 
SI:pM 1928 úpadkové oddělení durynského soudu v Oéře zažádalo 
v úpadkovém řízení tam dne 4. ledna 192 7 o majetku Kurta D-a zaha
jeném, by movité jmění úpadce, zejména jeho pohledávka za Alfredem 
HCem nejméně 11.227 Kč i s úroky, bylo vydáno úpadkovému soudu 
v Géře. Ž á cl o s t t a t () d o š I a k zem s k é m u s o u d u v O p a v ě 
cl ne 2, zář i 1928 aby I ojí u sne sen í m z e cl n e 4. zář í 
1928 v pln é mra z s a hup o r o z u m Ll § 67 k o n k. ř. z e dne 
10. pro s i n c e 1914 čís. 337 ř. zák. v Y h o věn o ovšem s ob
mezením hledícím k uspokojení práv na vyloučení a odděleni nabytých 
před dojitím této žádosti. Usnesení toto nabylo moci práva. I když tu
díž úpadek na majetek Kurta D-a v Německu již sám o sobě nepostihl 
movitý majetek úpadce v československé republice, byla jím řečená po
hl~dávka zasažena splněním podmínek § 67 konk. ř. počínajíc dnem, kdy 
došlo dožádání durynského úpadkového soudu v Oéře na zemský soud 
v Opavě o vydání pohledávky k cizozemskému soudu úpadkovému, dnem 
2. září 1928. Poněvadž však k přihlášce správce úpadkové podstaty 
Kurta D-a ze dne. 28. srpna 1928 bylo připojeno osvědčení durynského 
soudu v Oéře, že tento soud již dne 18. srpna 1928 žádalo vydáni zem
ský soud v Opavě, je věcí vyrovnaciho komisaře, by správnost osvěd
čení jakož i údajů úpadkového komisaře cizozemského z moci úředni 
zjistil a ve věci pak rozhodl, čemuž nasvědčuje ustanovení § 63 vy
rovnacího řádu, poukazující výslovně na předpisy § 173 konk. řádu. Ne
brání-Ii zákonné předpisy, by vyrovnací komisař z moci úřední zavedl 
o '-své úJmě vhodná šetřeni) jež se jeví nutnými pro správné rozhodnutí, 
tím spíše má tak učiniti, byl-Ii k tomu dán zvláštní podnět, jako v tomto. 
připadě předložením osvědče"í durynského soudu v Oéře ze dne 18. 
srpna 1928. Poněvadž ustanovení § 67 konk. ř. nerozlišuje mezi dnem 
dojití žádosti o vydání majetku z cizozemské úpadkové podstaty na 
zdejší soud a dnem skutečného podání žádosti a toto datum bylo vyrov
nacímukomisaři způsobem správným a pravdě odpovídajícím osvědčeno 
a byla usnesenim zemského soudu v Opavě ze dne 4. září 1928 řečená 
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pohledávka úpadkové podstaty Kurta D-a skuteČl1l' vydána. jest stížnost 
opodstatněna, a bylo rozhodnuto, jak se stalo. 

Ne j vy Š š í s o II C obnovii usnesení vyrovnávacího komisaře. 

Důvody: 

Dovolací rekurs jest oprávněn. Stěžovatelovo hlasovací právo pro 
pohledávku 11.227 Kč nebylo popíráno ani jiným věřitelem ani dlužní
kem (,§ 44 (I) vyr. ř.), ale na stěžovatelovo jmění byl duryňským zem
ským soudem v Géře dne 4. ledna 1927 vyhlášen úpadek a tento soud 
žádal dne 18. srpna 1928, by úpadcovy movité věci, jmenovitě jeho 
právě zmíněná pohledávka 11.227 Kč s přísl. jemu jako úpadkovému 
soudu byla vydána. Tato žádost došla na zemský soud v Opavě dne 
2. září 1928 a bylo jí vyhověno dne 4. září 1928. RekursnÍ soucl míní, 
že stěžovatel dne 30. srpna pokud se týče 1. září 1928 jíž neměl práva, 
volně nakládatí s touto pohledávkou, poněvadž již dříve, dne 18. srpna 
1928, bylo žádáno o její vydání, že tímto dnem přešlo ono právo na 
správce jeho úpadkové podstaty Dr. B-a a že tudíž jen tento mohl dne 
30. srpna pokud se týče 1. září 1928 vykonati hlasovací právo pro po
hledávku jinak nepopřel1ou. Ale tento názor je pochybený, neboť ne
rozhoduje den, kdy žádost za vydání úpadcova movitého jmění byla 
učiněna, den 18. srpna 1928, nýbrž den, kdy tato žádost na tuzemský 
soud došla, den 2., září 1928. Odůvodňuje-Ii rekursní soud opačný názor 
tvrzením, že zákon v této příčině nerozlišuje, přezírá, že § 67 (1) úpadk. 
řádu v poslední větě stanoví, že úpadkové jmění smí býti vydáno teprve. 
když byla uspokojena práva na vyloučení a oddělení, nabytá dříve, 
než došla žádost, z čehož jde nade vši pochybnost, že úpadce do této 
doby mMe s tímto svým jměním volně nakládati (srovnej i Bartschův
Pollakův komentář k úpadkovému řádu, Vídeň-Lipsko 1927, str. 414, 
pozn. 9 a Lehmannův komentář k úpadkovému řádu, Vídeň 1916 str. 462). 
:'I\ohl-li však stěžovatel s pohledávkou, o niž jde, do 2. září 1928 volně 
nakládati, není pochybnosti, že mu dne 30. srpna, pokud se týče dne 
1. září 1928 příslnšelo pro ni i právo hlasovací. 

čís. 8606. 

Výhrada vlastnictví k prodané surovině a k výrobkům z ní jest právně 
účinnou jen co do suroviny, nikoliv co do výrobků, nebyly-Ii v době, 
kdy byla výhrada ujednána, ještě zhotoveny. 

(Rozh. ze dne 4. ledna 1928, Rv I 639/28.) 

žalovaný zabavil exekučně obuvnické výrobky k vydobytí peněžité 
pohledávky za Františkem B-cm. Žalobkyně odůvodňovala žalobn o vy
loučení jich z exekuce tím, že prodala Františku B-ovi kůže a že si vy
hradila ke kožím i k výrobkťim z nich vlastnické právo až do úplného 
zaplacení kupní ceny. žalovaný vznesl mezitím ní návrh na zjištění, že 
žalobkyni nepřísluší k zabaveným věcem vlastnické právo činící exekuci 
nepřípustnou. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal právem. že 
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_ _ ,.' -;' 'lusÍ II cl vol a c í s o II ci však, že jí nepřísluší k zaba-
zalubkyJ1l pllS ., ' " ., k' ,. t D ' d' 
~ '.' "~'celll vlastnické I)rávo, Cl111e1 ex~ UCl nepnpus 110U. II V o y. 
venym '" . ,. I d "t' d" d t . . le'l,o právního posollzem veCl ne ze o epn 1 llVO nos. Vvtce nesprav! , v' v v • v h .' b . 

... ,:_' soud z'istil, že zabavene vec!, o. n~z Jde, ~esn:es. otO\i~ v? ~v! 
Pn) 'h t J,y z kMí do, daných B-ovI zalobkYI1l, I1lkohv z kUZI, Jez 
JSOU z o OVCI, . d" I t' k'l ' I ď I I' " . dodavatelé. Vzhledem k vyhra e v as I1lC e 10 prava ne ze 
mu zas a I JII1l " 'I d'l' 'I bk ' "'" 't" '1}'!)ll0Sti J' akž prvy' soud spravne (ova I, ze Z3. o yne, JeJlz 
nll I pOC, " • I I .. d d . h k'" 

Č • 'hlecla'vka dosud zaplacena nem, by a vastnlcl o anyc UZl 
zna na po 'k j k'" t' I b I 

t t . h" potřeb obuvnickÝch az do doby, c Y z UZl a z po re) y a 
aosal1lc ' ... dk' .. k"" 

h t " ' ObllV PI'ocesni soud -dosplVa k usu ll, ze zpracovamrn UZl 
z O ovcna . , b ' h . 1 

t . ké vy"robky ]"ež stalo se se souhlasem zalo kyne, z otovlte 
na o )tIVI1lC , . I ' . . I t'k t' hl 
F t" k B-a a strana žalující stah se spo ecnynu v as 111 y ec o 

ran Ise " . h d I t··' 'k , bkL'1 že není síce strana žalující jejIch vy ra 11011 v as ll1Cl, ze vsa' 
vyro , " . ,. . b F t"k B (§ 414 jest vlastnicí jejich spolu s JejIch vyl'o cem ran IS em -em , 
361 a 825 obč. zák.). Na ustanovení § ~14 a násl. Dbč. ,.zák. nelze se 
však odvolávati, neboť předpisy tyto mal' na mysh J,:n pnpady, kde se 
zpracování stalo beze svoleni majltel~ SU~?V!O~, pkz pl1ne z doslov~ 
,§417 a 418 obč. zák., kdežto v s.o~zenem pnpade, J~k prv~ soud spravno 
zjistil, zpracoval B-a kůže žalujlcl strany s JeJIII1 vY,slovny,:, souhlasem. 
Žalující strana své vlastnictvl k zabavenym predmetul11 vyvozuJe 
z úmluvy, podle níž se jí vyh;azuje vlastnické právo nejen k doda~é 
surovině, nýbrž i k výr o b k u m z 111 zhotovenym. Pokud Jde o vy
hradu vlastnictví k výrobkům, nestala se tato výhrada podle účtů, podle 
jichž obsahu jen dodávané zboží, tedy s u r o v i n a, zůstati má vlast
nictvím dodavatelky až do úplného zaplacení kupní ceny, nýbrž stala se 
výhrada vlastnictvi i k výrobkům předchozí ústní úmluvou. Než úmluva 
taková, i kdyby byla učiněna, jest po stránce právní beze všeho vý
znamu. Plyne již z povahy věci a z pojmu slova »výhrada«, že si vlast
nické právo může vyhraditi jen, kdo má vlastnictví k věcem, které tu již 
jSOI.l, nikoli však k věci, která mu vzniknouti teprve v budoucnosti. Po
něvadž v souzeném případě jest zjištěno, že obuv z dodaných kůží měla 
býti a také byla teprve vyrobena, bylo vlastnické právo k obuvi před 
jejím zhotovením ,nemyslitelným a nemohla si je žalující strana vyhra
žovati (srovn. rozh. čís. 6418 sb. n. s.). Žalující strana nemohla tudíž 
vlastnického práva k vyrobené obuvi nabýti ani zpracováním materiálu, 
ani ústní úmluvou a výhradou a byla by proto její žaloba odůvodněna, 
kdyby prokázala, že vlastnického práva k výrobkllln nabyla v době po
zdější. K tomu bylo by třeba podle ustanovení § 425 obč. zák. důvodu 
a způsobu nabývacího, některého ze způsobů odevzdání, jak jsou uve
deny v ,§,§ 426 až 428 obč. zák. žalobkyně však ve sporu ani netvrdila, 
že o takové pozdější nabytí vlastnického práva u ní šlo, a proto důkaz 
o jejím vlastnickém právu úplně selhal. 

N e j vy Š š Í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Žalobkyně odporuje rozsudku odvolacího soudu pro nesprávné právní 
posouzení věci, tedy z dovolacího důvodu čís. 4 § 503 c. ř. s., napadajíc 
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právní názor odvolacího soudu, že jí nepřísluší ani právo vlastnickě 
ani právo spoluvlastnické k vylučovaným předmětům a že na tento pří
pad nelze použíti ustanoveni §§ 414, 415 obč. zák. Dovolací důvod není 
opodstatněn. Ze zjíštění nížších soudů plyne, že když žalobkyně prodala 
v lednu a v březnu 1925 Františku B-oví kúže, bylo mezi stranamí ujed
náno) že prodané kůže a i v)irobky z těchto koží zůstanou vlastnictvím 
žalobkyně až do úplného zaplacení kupní ceny. Právem dospěl odvo
lací soud k úsudku, že výhrada práva vlastníckého co do koží byla 
právně účinnou, že však v}Thrada práva vlastnického k obuvi z koží těch 
zhotovené byla bez účínku, poněvadž v době, kdy tato výhrada byla 
smluvena, obuv z koží nebyla ještě zhotovena, tudíž neexistovala, a ža
lobkyně si proto vlastnické právo k obuvi vyhradíti nemohla. V tom' 
směru stačí odkázatí na důkazy napadeného rozsudku, jež nebyly vy- . 
vráceny vývody dovolacího spisu. Že žalobkyně nabyla vlastnictví 
k obuvi zhotovené z koží některým ze zpúsobů v §§ 425 až 428 obč. zák. 
vytčených, nebylo ve sporu aní tvrzeno. K vývodům, že, kdyby takováto 
vS'hrada neměla právních účinků, byla by žalobkyně aspoň spoluvlast
nící obuvi, vyrobené Františkem B-em z koží, ke kterým si vyhradila 
právo vlastnické, jež uznal prvý soud, a k její výtce, že odvolací soucl 
právně mylně má za to, že na tento případ nelze užíti ustanovení §§ 414 
a 415 obč. zák., jest připomenouti toto: žalovaný domáhal se mezitím
ním návrhem určovaCÍm toho, by bylo rozsudkem zjištěno, že žalobkyni 
k exekučně zabaveným předmětům, obuvi, zhotovené z koží, jež dodala 
B-ovi žalobky"ně, nepřísluší právo vlastnické, to jest výhradné právo 
vlastnické, činící exekuci nepřípustnou, Toho, zdrl 'jí přísluší či nepřísluší 
omezené právo vlastnické nebo spoluvlast.nictvÍ, se mezitímní určovací 
návrh nedot)'ka1. Proto procesní soud, rozhoduje zatím jen o mezití1l111Ím 
návrhu určovaCÍm, zcela zbytečně si nadhodil a řešil otázku, zda se ža
lobkyně zpracováním koží, k nimž si vyhradila vlastnictví, stala aspoň 
spoluvlastnicí výrobků. Řešení této otázky nebylo mezití111ním určovacím 
návrhem, o který v tomto období sporu jediné jde, požadováno a pro
cesní soud nebyl oprávněn zjištovati trvání nebo netrvání právního po
měru, jehož určení žádáno nebylo. Důsledkem toho nemůže se ani do
volací soud obírati řeše-ním tohoto právního poměru. Jelikož, jak vy
loženo, nenabyla žalobkyně k zabavené obuvi práva vlastníckého, to 
jest výhradného práva vlastnického, by:o právem odvolacím soujem 
rozhodnuto, že jí nepřísluší k zabaveným předmětúm právo vlastnické, 
činící exekuci nepřípustnou, a nebylo tudíž nedúvodnému dovolání v);
hověno. 

čís. 8607. 

Majitel domu mCI za škodu, zanedbal-li povinnost udržovati cestu 
ke vchodu do domu ve schůdném stavu. Není třeba, by opomenutí zále
želo v nešetřen, zvláštního policejního předpisu. Povinná péče majitele 
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d6mu nepomíjí ani v době, kdy se provádí v domě nebo poblíže domu 

stavba. (Rozll. ze dne 4. ledna 1929, Rv 1 706/28.) 

Žalobce upadl na chod!lík~ př,cd domel:l, nálež:jícím eráru, a zlomil 
.' hlt žalobní nárok proti craru na nahradu skody neuznal p r o
SI no . . , • d . 'I' 
c-e sn í s o II d P r v é s t o II ~ e uu~o e~l1v po pravu, ?lt v o a c 1 

80 II dnapadený rozsudek potvrdil. Ne] v y s S I S o ~ cl Zfusil rozsudky 
oboll nižších soudú a vrátil věc prvcl11u soudu, by da!e Jednal a znovu 

rozhodl. 
Důvody: 

Žalobce napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacích dúvodů 
čís; 3 a 4 § 503 c, ř. s. Dovolání z pos~éze naznačc.né~o clllvodu nelze 
upříti oprávnění. Jde o náhradu škody. Zalobce tvrdt, ze upadl dne 24. 
ledna 1927 o %5 večer na rozježděné, hrbolaté, kluzké a neposypané 
cestě (chodníku) před obytným domem čís. p. 203 v D., patřícím žalo
vané straně, a že si při tom zlomil pravou nohu v kotníku, a či.ní za 
tento úraz a za škodu zodpovědnu stranu žalovanou, poněvadž opo

,menula jako vlastnice domu udržovati řečenou cestu ve stavu bezpečném 
pro ehodce. Oba nižší soudy zamítly žalobní nárok jednak proto, ž~ 
cesta není ulicí ani chodníkem, nýbrž částí zbořeniště, na níž dům 
Č. 1'.203 stojí, pročež podle policejního řádu žalovaná strana nebyla 
povínna udržovati prostor před domem jako ulicí nebo chodník, jednak 
z toho důvodu, že žalovaná strana nebyla ani povinna postaratí se ten
kráte o posypání cesty, poněvadž žalobce doznává, že náledí na cestě 
nebylo. Než tento právní názor není správný. Jest samozřejmou povín
ností majitele obytného domu, by, není-Ii chodníku u domu, udržoval 
cestu ke vchodu do domu, pokud vede po pozemku patřícím k domu, 
ve s.chůdném stavu, t. j. v takovém stavu, by lidé mohlí po ní bezpečně 
do domu vcházetí a z domu vycházetí, a ručí za škodu z opomenutí této 
povinnosti podle §§ 1293, 1294, 1295, 1297, 1325 obč. zák. Není třeba, 
by opomenutí záleželo v nešetření zvláštního policejního předpisu, neboť 
jde tu o povinnost přináležející majíteli domu ze všeobecných ohledú 
bezpečnostních. Tato povínná péče majitele dotllu nepomíjí ani v době, 
kdy se provádí v domě nebo poblíže domu stavba, naopak jest na ma
jiteli domu požadovati za této nebezpečnější okolnosti dbalosti větší, 
to tím spíše, stane-lise cesta mrazem ještě neschúdnější. Proto jest 
odmítnouti názor nižších soudú, že žalovaná strana neměla příležitost 
zařfditi něco, by cesta byla zabezpečena, poněvadž prý si ani žalobce 
ani kdo jiný z nájemník't dotllu za trvání stavby na špatný stav příchodu 
k .domu nestěžoval. Posuzuje-li se věc s tohoto právního hlediska, jest 
třeba zjístítí, v jakém stavu byla cesta v době a na místě, kde se úraz 
žal?bcův ud~l, zejména, zda byla následkem zamrznutí půdy kluzká, 
(akze bylo treba posypání nebo jiného bezpečnostního opatření. Toto 
zjištění se nestalo. Pokud se týče příčínné souvislostí mezi případným 
špatným stavem cesty a žaíobcovým úrazem, bylo dále nezbytno zjístítí, 
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jakým, zp,ůs?b:111 došlo k upadnutí a k úrazu žalobcovu. zlÍa uklouzl na 
~I:,dke pude, Cl zd~ klopýtl přes hrbolec cesty, a na základě tohoto zii
stel1l bude, posoudItI, zda.~e, ž~lobce při obyčejné pozornosti mohl v'v
~a!O,vatI padu. Al1l to~o zJIstem neobsahují rozsudky nižšich soudů. Z[í
stem to J;st. nezbytne k posouzení, zda a jakou měrou žalobce snad 
zavlllrl svuJ uraz s právním účinkem §§ 1297 1304 obc' za'k V . ' 
tl" 't I' '.' ... ,' .. plvm 

~ ? lel nam! ,a a za10:a11a strana meZI JJnym také, že dům, před kterým 
U!~z se ,ud~1 a cely kOI~p~e:( pozemků kolem něho nebyl ve správě 
eI,aI u, nybrz stavbu provade]Iclho archItekta VIktora B-a. Také k této 
namltce bude hleděti, neboť žalovaná strana jest hromadnou osobou 
která )edonati může je,n vsv,ý~:li ,orgány a k~e:á' ručí za zavinění svých zá~ 
stupcu, Vllbec. Za zav1l2e:" JInych pomocmku však jen jako lysická osoba 
v .mezlch ... ~ .. 1~15. V re

o
cene .. nalTIltce Jest tvrzení, že zástupci žalované 

stI~?y svenh upravu pudy Jlllé osobě. I~ízení v nižších stolicích zůstalo 
tUdIZ vadné pro nezjištění skutečno,stí podstatných pro rozhodnutí a 
bylo pr~to vyhověti dovolání, zrušiti rozsudky obou nižších soudiÍ a 
vratltl vec soudu prv.ní stolice k doplnění řízení ve směrech naznačených 
a k vynesení nového rozsudku. ' 

Čís. 8608. 

. .Exekuční soud, i když dodatečně seznal, že k rozvrhovému roku ne
byl~ ~ředvo~áni ~šic~ni věřitelé, kteří podle § 285 ex. ř. měli býti před
volam, .nem opravnen rozvrhové usnesení proto zrušiti pokud se týče 
odvolah. ' 

Exekuční řízení nezná rozkladu. 
, Roz."~hové usnesení nevešlo v právní moc proti účastníkům, jimž 

'!l:do by!' po~!e §~ 286, 229 ex. ř. doručeno, avšak doručeno nebylo. Tito 
ucastnlc, ma]. pravo napadnouti rozvrhové usnesení. 

(Rozh. ze dne lG. ledna 1929, R I 1064/28.) 

E x e k u ční s o u d odvolal usnesením ze dne 6. srpna 1928 roz
v:~ové, usnesení ze dne 31. března 1928 jako zmatečné, ježto někteří 
ventele nebylI omylem obesláni k rozvrhovému roku a uložil věřitelůIP 
by vráti!i vyplacené jim peníze. Zároveň ustanovil I;OVý rozvrhový rok 
na 8. zan 1928. K rekursu vymáhajícího věřitele E-a rek u r sní s o u d 
napadené u,snesení ze dne 6. srpna 1928 zrušil. D ů vod y: Podle § 425 
c. ;. s., lenz podl,:, § 78 ex. ř.platí i v exekučním řízení, jest soud vázán 
svynll usneseOlmI, pokud neJsou povahy jen upravující spor. To zna
mená" že soud ~e~lůže usnesení, jež nejsou této povahy, sám zrušiti, že 
tak?v~ usneseU! Jen na opravný prostředek mohou býti vyšší stolicí 
zmenena nebo zrušena, že však zůstávají v platnosti, nebyl-li podán 
op~'avný prostředek nebo bylo-li usnesení podle stavu věci nejvyšší sto
hCI potvrzeno. V případě, o nějž jde, nebyl proti rozvrhovému usnesení 
ze dne 31. března 1928 podán rekurs, rozvrhové usnesení nabylo právní 

. mocI. Exekučnímu řízení není znám opravný prostředek rozkladu podle 
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. bl by' s. 9 I)[V\' odstavec! nesp. Li v exekučním řízení jediné přípustné 
O () s' - '§ 6" • J t t j" k ' , 
opravhé prostředky lSOL~T VYPtOc,tel1)~ v. }~ ex: r. es

t
, ude klZ ': lex~ ~LlCIR1tm 

'''.", I' 11roti ,1Isn€scm pnpus nym Jen oplavny pros re e lCKlllSU. e-
fIzcn "d" 'h .. 'h '''t I M kursní soud nebyl proto op!avnen o po ~nI .. vyma ajlCI, o ven e ,e -a 
jednati ja~o o rozkla~iu, zruSltJ pravoplatllc JIz rozvrhove usnesel1l a na-

říditi novy rozvrhovy rok. ~ 
N e j v y Š š í s o u cl nevyhovel dovolacímu rekursu vymáhajícího 

věřitele M-a. 
Důvody: 

Rekursní soud dovodil případně a stačí v tom směru poukázati na 
duvody napadeného usnesení, že první soud, s:znav dodatečně, po pří~ 
padě z podání dovolací rekur,entk~ze ?ne,,20. ~erve~,ce 1928, ze nebyl~ 
k rozvrhovému roku předvolal1l VSI chm ventele, kten podle ustanovem 
§285 ex, ř. k němu předvoláni ?/ti měli, nebyl proto sám .opr~vn,ěn, roz
vrhové usnesení, jež vydal, zrUSIÍ!, pokud se tyce odvolah, nybrz, ze se 
tak mohlo státi jen na rekurs soudem rekurs nim (§§ 514, 522 c. ř. s. 
a §78 ex, ř.). :že rozklad v exekučním řízení nemá místa a že již z toho 
dúvodu,. nehledíc ani k tomu, že z rozvrhového usnesení nabyly práv 
tře tl osoby, nebyl první soud oprávně'.J1 zrušiti své rozvrhové usnesení 
na podání vymáhající věřitelky, v němž uplatňovala, že k rozvrhovému 
roku nebyla předvolána, a žádala nový rozpočetní rok, i kdyby se po
dání pokládalo za rozklad, dovodil rovněž rekursní soud správně a 
opačný názor dovolací rekurentky nemá v zákoně opory (§ 514 c. ř. s. 
a § 78 ex. ř.). Zrušil tedy rekursní soud usnesení prvního soudu, jímž 
bylo rozvrhové usnesení odvoláno, správně zrušeno a na základě toho 
další opatření učiněna, právem a dovolací rekurs do tohoto usnesení 
není opodstatněn. S důvody napadeného usnesení nelze jen potud sou
hlasiti, pokud se v nich bez omezení uvádí, že rozvrhové usnesení 
prvního soudu vešlo v moc práva. Proti účastníkům, kterým bylo usne
sení po rozumu §§ 286, 229 ex. ř. doručiti, avšak doručeno nebylo, roz
vrhové usnesení v právní moc nevešlo, a tito úóastníci mají možnost, 
pokud se týče právo, rozvrhové usnesení rekursem napadnouti a je po 
případě zvrátiti. 

Čís. 8609. 

Ručení podle § 1346 obč. zák. může se uskutečnm jen smlouvou mezi 
rukojmím a věřitelem toho, za koho bylo převzato ručení. Pouhý podpis 
na směnce nemá významu záručního prohlášení podle § 1346 obč. zák., 
i když jde o blankosměnku odevzdanou věřiteli za účelem krytí. 

(Rozh. ze dne 10. ledna 1929, Rv I 682/28.) 

:Žalobkyně domáhala se na žalovaném zaplacení 26.330 Kč z důvodu 
rukojemství, ježto žalovaný podepsal směnku jako giranL O b a niž š í 
soudy žalobu zamítly, odvolací soud z těchto důvodů: Od
volatelka přiznává, že její směnečněprávní nároky proti žalovanému jako 

Civilní rozhodnut! Xl. 2 
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žiralltu (ručiteli) jsou již promlče!]y. Dovozuje však, že žalovan)T, po
depsav krycí směnku na 20.000 Kč jako žirant, ruči ji jako rukojmí 
civilněprávně. Strana žalujicí, jež je obchod ni společností, přijala prý 
rukojemstvi žalovaného za zápůjčku poskytnutou Janu D-ovi, toto při
jetí rukojemského závazku je prý na jeji straně obchodem ve smyslu 
čl. 273 a 274 obcll. zák. Podle čl. 277 obch. zák. platí tu prý ohledně 
rukojemského závazku žalovaného předpis čl. 317 obch. zák., podle 
něhož při obchodech není platnost smluv podminěna pisemnosti ani ji
nými formálnostmi, kterýžto předpis nebyl (pro obor práva obchodniho) 
změněn ani dotčen novelisovaným § 1346 obl'. zák. Ze svědecké výpo
vědi Josefa J-a prý vyplývá, že se žalovaný zaručil za dluh Jana D-a 
do 20.000 Kč, a měl prý tedy býti odsouzen, když ne k zaplaceni podle 
žaloby, alespoň k zaplacení 20.000 Kč s příslušenstvím. K vývodům 
těm nelze však přisvědčití. Svědeckou výpovědí Josefa J-a je jen pro
kázáno, že žalovaný Heřman O. podepsal směnku D-ovu jako girant, 
jako ručitel; tím vzešel jeho směnečněprávní závazek podle čl. 81 sm. ř. 
Že se žalovaný kromě toho ještě jinak zaručil za dluh D-ův, nebylo pro
kázáno. Převzetí směnečně právního ručení není však zároveň převzetím 
obecnoprávního rukojemstvÍ; směnečný ručitel není zároveň rukojmím 
podle zákona občanského neb obchodního. Ručení směnečné, třebaže 
v jiných směrech přísnějšÍ, jest obmezeno na dobu mnohem kratŠÍ, než 
rukojemství za obyčejný dluh. Kdo chce se zaručiti za cizí dluh, může 
míti zvláštní zájem, by byl vázán jen po určitou krátkou dobu, a nelze 
proto z toho, že se zaručil směnečně, usuzovati, že se chtěl zavázati také 
civilněprávně. Kdo se zaručil jako rukojmí jen na určitý čas, nebo na 
kratší dobu zákonem určenou, ručí jen pn tuto dobu (§ 1363 obč. zák.). 
Závazek rukojemský nelze v žádném směru vykládati extensivně (§ 1353 
obč. zák.). Předpisy tyto platí podpůrně i pro obor práva obchodního 
(čl. 1 obch. zák,). Nelze proto proti směnečnému ručiteli, jehož smě
nečný závazek zanikl promlčenim podle čl. 78 sm. ř., uplatňovati nároky 
jako proti ručiteli podle předpisů zákona občanského neb obchodního. 
To plyne zřejmě zejména z ustanoveni čl. 83 sm. ř., jenž při promlčení 
směnečněprávnich závazků připouští civilněprávni žalobu jen proti vy
dateli nebo přijateli a i to jen tehcla a jen potud, pokud by byli na škodu 
majitele směnky hmotně obohaceni. Uznal-li tedy prvni soud, že ruko
jemský závazek žalovaného Heřmana O-a zanikl promlčením, nelze 
v tom shledati nesprávné právní posouzení. 

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

Důvody: 

Dovolatel ani v oc\volá,ní ani v dovolání neupldtňuje směnečn5r ruko
jemský závazek žalovaného Heřmana O-a, nýbrž snaží se vyvoditi z po
vahy směnky jako krycí směnky, že žalovaný, podepsav tuto směnku, 
vzal na se rukojemský závazek obecnoprávní. K tomuto právnímu ná
zoru nelze přisvědčiti. Ručení poelle § 1346 obč. zák. může se uskuteč-
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I ' nezi ruko]=míll1 <-1 věřitelem toho, za koho bylo ručení 
níti J'cn SilI OliVOU I . v I .. . I v t e va 
'~' T kovéto záruční ujednání mezI za UJ1CllTI spo ec:ns v 111 ~ Z -
prevz~to. ~ ~ G-cm nebylo prokázáno. Pouhý pOdpIS na smence, 
10\'an\'1'l Hermanem 'b "h k _ -, ' .. ~ " .' dl . IlO zvláštní úmluv" o převzctl o écnopravl11 o ru 0-

[1"10 li ve e to Jl" ne -j ~ o:! Jožiti zase jen rukojemství směnečné a ne ze mu pn-
jems!vl, n.,uze za áručniho I)rohlášení ve smyslu § 1346 obč. lák., ať 
khdatJ vyznam z , 'k bl' k k . .. ; "" 11énk' byl jakýkoliv, tedy i kdyz smen a ya smen ou ,rycl, 
JIZ uC,cl Sll '. j směnky přejímá podepsavší jen závazek ze smenky, 
nebot pot plsen; áni řidí se předpisy směnečného řádu. Jest to závazek 
jehož roz~all a" r~eduje osud' směnky a s obecnoprávnim rukojemstvím, 
abstr~ktni' r nz ~ 10 zvláště ujednáno, nemá nic společného. Jde o zá
pokll( 1 ~s~a;~~ě ~'ůznéh; druhu, takže. z pod?is~ směnky nelze ještě 
vazky P\ ~ . kojmi chtěl podstouplÍl take zavazek obecnopravnl. 
dOVozlhova

t 
I, ze ,I,U se za účelem kryti odevzdává věřiteli obvykle nevy

Jest os C]no, ze, "k .. d . bl ket 
Iněn' ale dlužníkem, pokud se tyce ru "OJI':Il1~ po ep,sany an"; 

~, y, I" "eště žádný závazek, am smenecny, nebo~ nel11 tu Jeste 
ln! ~evzc l~Zl~ cnoprávní poněvadž podepsavší, není-Ii jiné úmluvy, 

sl11e~'/1 ,.,arn'llc'IOtl' eprávě J"en ~111ěnečně, vydávajíce věřiteli směnečný blan-
zamys eJl. ..' k dl" t N . b ". dle I' eho účelu vypl11l1 a tlln smen u uve v ZIVO '. a-
ket, a Y JeJ po ., 1 d d' I ". , 
prosto nelze tedy z pouhé okolnosti, ze by .o "vz, an nevyp ,neny ~t;'e-
nečný blanket věřiteli, dovozovati obecnopravm zavazek poc,epsavslch, 
jak se mylně domnívá dovolatel. 

čís. 8610. 

Zásah do práv majitele lirmy jej~m .neopr~v?enym . uzl\~amm třetl 
osobou předpokládá její použití ve vernem znem, tak, lak jest proto
kolována. 

(Rozh. ze dne 10. ledna 1929, Rv I 711/28.) 

Žalující firma »Fr. Očenášek a s~ol.« d?máhal~ St; proti ~alované!"U 
Františku Očenáškovi, by bylo uznano pravem, ze Zdlovany ,Franhsek 
Očenášek zneužil firmy žalující strany tím,. že používal vzormku a ?b
chodních oznámení, opatřených firmou žalujíci strany »Fr.. Očenásek 
a spol., umělecký závod rytecký a strojírna« s přeškrtnutym slovem 
»aspol.« a čislem popisným síclla společnosti s přitisknutou adresou 
vla'stního závodu, a že- jest povinen dalšího zneužívání firmy se zdržeti; 
a zaplatiti žalující straně náhradou škody 10.000 Kč. Pro c e s n I 
s ou d p r v é s tol i c e žalobu zamí~l. ,Dů v o cl y: Nárok, n~ ochr~nu 
podle čl. 27 obch. zák. předpokládá uZlvam firmy neopravnene. Musl tu 
tedy býti používáni firmy. Používáni jest pojimati v n.ejširším sl?v~ 
smyslu a nelze je zajisté omezovati jen na případy fire11111iho znamenam, 
na druhé straně jest však trvati na tom, by tu bylo konáni, které kupcem 
bývá předsevzato z důvodu, že kupec užívá určitého kupeckého jména. 
Rozesláni oznámky, formy a obsahu oznámky, jak ji žalující strana před-

''""'":::* ' 
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ložila, není však o.ním úkonem a nel~e v něm spatřovati nic více, 
než že osoba pod svým občanským Jménem přeložila svou působ
nost na místo, které v oznámení sděluje. Nedostatek vyznačení, v jakém 
snad dřívějším vztahu a v jakém nynějším vztahu osoba tato jest ke 
společnosti, v jejímž fíremním znění jméno osoby jest obsaženo, nemůže 
vzhledem k právě uvedenému činiti rozdíl, ani tehdy, jde-li o podnik 
v podstatě s týmž předmětem. Rozdíl mezi uvedením jména osobního a 
znění žalující firmy jest takový, že každému musí býti patrný, - ne
hledíc ani k tomu, že rozdíl ukazuje na různou formu podnikání, - v jed
nOm případě na společnost, společnost veřejnou, v druhém případě na 
podnik jednotlivce. Rozdíl tento jest tak patrný, že nelze ani ukládati 
žalovanému zvláštní povinnost, by vyjasňoval skutečný vztah, jak o tom 
svrchu jest řeč, - třebaže nutno přiznati, že by vyznačení takového 
vztahu k větší jasnosti přispívalo. Tato okolnost však není porušením 
povinnosti, kterou by jsoucnost určité firmy ukládala, a nestačí na druhé 
straně, by v ní byl spatřován zásah do práv užívati určité firmy. Nebylo 
proto potřebí dalšího důkazu o popřeném tvrzení strany žalované, že 
žalovaný asi v květnu 1927 rozeslal oznámky, jak jednu z nich před
kládá, ve kteréž oznamuje, že ze žalujicÍ firmy vystoupil, nemá s ní nic 
společného, a uvádí nové své bydliště, a že oznámky tyto rozeslal po
štou jako tiskopis asi na 120 zákazníků firmy žalující z celkového počtu 
asi 200 zákazníků, Z předloženého prospektu a z přednesu strany žalu
jící jest viděti, že na původní fírmu žalující strany bylo použitím razítka 
přičiněno jméno ž,alovaného s nDVOU jeho. adresou, zřejmě tím způ'sobem, 
že přetisknutý obsah má býti opravou tištěného znění. Jest samozřejmé, 
že za těchto podmínek o použití žalující firmy vůbec nemůže býti řeč, an 
~působ právě uvedený upozorňuje na rozdíly způsobem tak nápadným, 
ze čtoucí nemůže rozdíl tento přehlédnouti. Ani předložené vzorníky ne
ukazují na užití žalující firmy, - kdyžtč na vzornících jest vůbec jen 
otisk svrchu uvedeného razítka obsahujíciho jméno žalovaného a novou 
jeho adresu, pokud se týče dodatek »a spol.« a původní adresa jest 
modrou tužkou přeškrtnuta, jak jest tomu na prvém listě prospektu. Pro 
SpOf, v němž jde o neoprávněné užívání firmy, jest zcela bez -významu, 
kdo měl živnostenské oprávnění, zdali výhradně žalovaný, jak tvrdí, či 
žalující společnost, a nerozhodno jest, co strany ve vzájemném před
nesu uvádějí pro větší nebo menší svou zdatnost a uplatnění svých sil 
v závodě a jak vykládají dočasný pokles anebo vzestup své výroby a 
důvěru zákazníků. S téhož hlediska jest pro spor též nerozhodno, byly-li 
Vzorky výhradným vlastnictvím žalovaného, nebo jen odlitky modelů 
v závodě vyráběných a nejsou-li tyto vzorníky žalovaného totožnými se 
vzorníky opatřenými žalující firmou na rubu, které žalovaný škrtáním 
a přerazítkováním opatřil svým jménem. O d vol a c í s o u d napadený 
rozsudek potvrdil. O II vod y: Jde o to, zda a pokud zneužil žalovaný 
firmy žalobkyně a tím ji porušil v jejích právech. O zneužití firmy podle 
čl. 27 obch. zák. lze mluviti jen tehdy, bylo-Ii firmy zneužito v tom znění, 
v němž jest firma protokolována, neboť jen zapsaná firma jest chrán'ě"m! 
v tOI11 -jménu, v němž jest zapsána. A tu sama odvolatelka udává, že ža-
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lovanÝ na vzornicicll a oZi1ál:,el~ch 0fat~ených)~jí :irnlO~ :r. ~čen6~ek 
a spól., umělecký rytecký za~o ja St.f0k]I;na prehls . kr~zlt .el~ I:. se~ 

.• k neb Frant. Očenášek, zavoc fyec y a mec al1Ic y, pn cell1Z znem 
nase . h hl· ·k t . b t ·k firmy žalobkyně na tiskopls:~ 1 ponecda , Pr:es r. nkuv )en. larevn~u .u:kotu

l I vo »a spol.« a poplsne CIS o zavo u. 1m vsa , ze za ovany pres r 
:1~VO »<1 spol.« a přeškrtl adresu. firmy odvo!~telky d.al •. zřejmě n;, jevo, 
že nejde o firmu odvolatelky, a ]IZ prot? nemuze byli. reCI o tO,m: ze zne
užil žalovaný firmy odvolatelky podl.e cl. 27 obch .• zak:: ~ebot fIrma ~ak 
jak jest upravena zejména na oznamce C, pro zalu]Icl protokol ovana 
nenL D1Isledkem' toho ~~Iz: tvrdití, že .~alova~ý, odesla~ oznám~u 
s upravenou fírmou, porusll zalobkYI11 v ]e]l~h prave.ch, ze]?~"na v ]epm 
pt'ávu firemním. Právem proto

o 
vusllzuJe prvy soud, ze o UZltI fumy za-

lující žalovaným řeči býti nemuze.. , . 
N e j vy Š š í s o u d nevyhovel dovolal1l. 

O ů vod y: 

Jak ze žalobní žádosti, :ak i z obsa?u, přípravného .s~isu ~alobkyn~ 
."e.dne 1 O. října 1927 a posleze I z odvolal1l patrno, domaha se zalobkyne 
ochrany proti zásahu žalovaného do jejích práv neoprávněným užíváním 
Její firmy, tedy ochrany ve smyslu čl. 27 obch. zák. Tak, jako musí býti 
firmy při všech jednáních obchodníkových užíváno věrně, t. j. způso
bem úplně stejným, patrným pravidelně ze zápisu v obchodním rejstříku, 
takže každá, i sebe nepatrnější odchylka od věrného užívání firmy jest 
neoprávněným jejím užíváním a může zavdati podnět k řízení podle čl. 
26 a 27 obch. zák., tak zase naopak předpokládá zásah do práv ma
jitele firmy neoprávněným užíváním této firmy třetí osóbou její použití 
ve věrném znění, tak, jak jest protokolována. Že žalovaný tímto způso
bem fírmy žalobkyně nepoužíval a že zejména přeměnou firmy žalob
kyně. na prospektu a na vzornících (přetištěním razítkem svého jména 
S;110VOU adresou, pokud se týče přeškrtnutím dodatku »a spoL,,) právě 
upozornílna rozdíly způsobem tak nápadným, že čtoucí nemůže pře
hlédnouti tento rozdíl, dovodily správně již nižší soudy. Jaký účel sle
doval žalovaný použítím původních tiskopisů, nespadá v rámec tohoto 
sporu,_ -založeného na neoprávněném užívání firmy, o němž, jak bylo 
právě vyloženo, nemůže býti řeči. Odvolací soud posoudil věc v podstatě 
správně po právní stránce a není dovolací duvod podle č. 4 § 503 c. ř. s. 
opodstatněn. . 

čís. 8611. 

Dávka z majetku nepřipadla na poživatele domu, jenž byl jeho vlast
níkem, v době pro vyměřeni rozhodrté, teprve jako na poživatele domu, 
nýbrž byla jeho osobnún dlubem. 

Omezení »pokud užitky stačí« v § 512 obč. zák. 'týká se jen veřej
ných dávek, které jest vybývati z věci jsoucí v požívání, nikoliv i bře
men a úroků z jistin, předcházejíclch poživacímu právu. 

(Rozh. ze dne !O. ledna 1929, Rv I 1308/28.) 
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žalobkyně koupila roku 1921 od žalované dům, při čemž bylo ujed
náno, že prodatelce bude poskytnuto až do jejího úmrtí požívací právo 
prodaného domu s tím, že převezme veškerá břemena na domě. Ježto 
žalovaná nezaplatila dávku z majetku a úroky z hypotekárních pohle
dávek, byla na dům vedena exekuce zprvu vnucenou správou, po té vnu
cenou dražbou. K rozvrhovému roku přihlásil berní úřad dávku z ma
jetku a hypotekární věřitelka nedoplacené úroky a úroky z prodlení. Ža
lobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalované zaplacení toho, 
co se dostalo z dražebního výtěžku bernímu úřadu na dávce z majetku 
a hypotekární věřitelce na úrocích. Žalobě byio vyhověno s o u d Y 
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í 111 S o ude m z těchto 

dúvodú: 

Dávka z majetku vyměřená žalované z domu čís. pop. 390 jako jeho 
vlastnici v době rozhodné pro vyměření dávky a pro povinnost k jejímu 
placení, byla po rozumu § 2 zákona o dávce z majetku ze dne 8. dubna 
1920, čís. 309 sb. z. a n. osobním dluhem žalované a dúm toliko za 
dávku v míře § 62 uvedeného zákona jen podpůrně věcně ručil (rozhod
nutí čís. 3776, 5412 sb. n. s.). Dávka byla od původu a vždy dluhem 
žalované a nepřipadla na ni po rozumu § 512 třetí věta obč. zák. teprve 
jako na požívatelku domu, kterou se stala po prodeji domu žalobkyni 
v roce 1921. Proto .nemá ustanovení § 512 obč. zák. pokud jde o dávku 
z majetku, správně o její nedoplatek, místa a obrana žalované proti za
placení zbytku dávky z majetku uhrazeného z dražebního výtěžku za 
dům z důvodu jeho věcného ručení za dávku, obrana opírající se o to, 
že prý užitky z domu na zaplacení dávky nestačily, nedopadá. Žalob
kyni, ana z důvodu ručení byla dávka z jejího domu, z výtěžku za něj, 
zaplacena, přísluší po rozumu § 1358 obč. zák. proti žalované nárok na 
zaplacení uhrazené dávky a odvolací soud, uznav takto a odsoudiv ža
lovanou, posoudil věc správně (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). 

Pokud jde o úroky z pohledávek spořitelny, váznoucích na domě 
před požívacím právem žalované, jest mylným názor ctovolatelky, že 
převzala úroky z těchto pohledávek jen potud, pokud je bylo lze hraditi 
z užitků domu a že, any úroky byly uhrazeny z nejvyššího podání za 
(]um, není je povinna nahraditi žalobkyni, protože užitky z domu na 
úroky nestačily. Omezení, pokud užitky stačí,stanoveno jest v § 512 
obč. zák. jen co do veřejných dávek, které jest z věci v požívání jsoucí 
vybývati, nikoli ohledně břemen a úroků z jistin požívacímu právu před
cházejících (§ 512 druhá věta obč. zák.). Žalovaná byla jako poživa
telka domu povinna úroky, o něž jde, bez ohledu na to, stačí-Ii pobírané 
užitky, zaplatiti a když tak, jak jest zjištěno, neučinila, jest z tohoža
lobkyni práva (§ 1293, 1295, 1447 obč. zák.) a musi žalobkyni zapla
cenou částku na úrocích nahraditi. Jest nesprávné tvrzení žalované, že 
žalobkyně nároku na náhradu nemá, ježto újmu neutrpěla. Tím, že z nej
vyššího podání byly hrazeny žalovanou nezaplacené úroky z pohledávek, 
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<', <1~-ta!D se na zadnl'J:ší věřitele a žalobkyni zůstal ve výši úrokl! dluh, 
oh ,» , , , , t" b b I d 
kterého by byla při zaplac,ení úrok:l. za)ovanou .lJ1\,:~ y se ,Y, ~ ~av za -
,,'" "ěřitele vyšlé na prazdno, pn rozvrhu nejvysslho podal1l jeste do
J,tlSl , ,- . d ., t 1" h dl (§ 503" 4 ""10 s!)roštěna. Odvolacl sou spravne UlIZ roz o CIS. 
sta , . "" • . k' c. 'ř,. s.) J vyhověv žalobě 1 ve pncme uro u. 

čís. 8612. 

. Svaz, jejž tvoří volné ~ct:u~ení osob téhož politi~kého sm~ru" ~ení 
korporací. Prohlášení, dane jn;r~ne?t ~~zu, nezavazuje svaz, nybrz jest 
'Z.t1ěho zavázán ten, kdo prohlasem ucmll. 

(Rozh. ze dne 10. ledna 1929, Rv II 412/28.) 

žalobci vedli spor s obcí P. o zjištění vlastnictví. žalovaný jakožto 
zástupce důvěrníka politické str,any »Bund ,der Landwirt<;« dal žalobců~ 
tDloprohlášení: "Potvrzuje se, ze pan D. (zalobce) jest clenem pohtrcke 
strany »Bund der Landwirte« a okresní vedení strany ~rohlašuje, že 111U 

poskytne právního 'zástupce v jeho sporu s obcí P.« zalobou, o niž tu 
jdeidomáhali se žalobci na žalovaném náhrady nákladů právního za
stoupení ve sporu s obcí P. O ba niž š í s o u d y žalobu zamítly, 
o tl vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: »Bund der Landwirte« není 
podle přednesu stran právnickou osobou, spolkem. členové tohoto svazu 
platí dobrovolně příspěvky. Z příspěvků těchto osob vzniklo sběrné 
jmění, jež jest určeno ke splnění úkolu členům předem oznámeného. čle
nové volí (,podle způsobu společnosti) většinou hlasů výbor nebo jedi
né.ho plnomocníka (Treuhandler), jemuž přenechávají použití veškerých 
prostředků k přesně označenému účelu. Pro právní povahu takového 
sběrného jmění jest účel (pokud jest dovole.n) bezvýznamným. Sběrné 
jmění může býti utvořeno a udržováno jednorázovým plněním nebo pra
videlnými příspěvky. Sběrné jmění tvoří pak právnicky útvar podobný 
nadaci. .Sběrné jmění nenáleží přispívatelům. Věřitelé přispívatelů ne
mohou vésti exekuci na sběrné jmění. Právní jednání, jež uzavírá řádně 
zvolený výbor jménem sběrného jmění, zavazují sběrné jmění, nikoliv 
členy výboru, pokud jest spolusmluvníku při uzavírání smlouvy jasno, 
že členové výboru odmítají osobní ručení za závazky z takových smluv. 
Za tohoto právního stavu věci jest zavázaným sběrné jmění Svazu (Bund 
der Landwirte), pokud byl žalovaný oprávněn k prohlášení jménem 
Svazu. To pak vyplývá z doslovu prohlášení. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátí! věc 
prvému soudu, by o ní dále jednal a rozhodl. 

Důvody: 

Jak první soud případně dovodí! a jest též názorem odvolacího 
soudu, k němuž jest přisvědčiti (srovnej rozhodnutí čis. 5993, 7450 
77.62, 7826 sb. 11. s.), není »Bund der Landwirte« jakožto volné sdru-
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žení osob téhož politického směru korporaci a není tudíž právně způso
bilým býti nositelem práva závazků. Následkem toho nemohlo prohlá
šeni, dané žalovaným v zastoupeni svazu dne 4. října 1921 žalobci o po
skytnuti právni pomoci ve sporu žalobcem zamýšleném, právně platný 
a' účinný závazek pro svaz založiti a také jej nezaložilo. Prohlášení to 
nezavázalo však a nemohlo zavázati svaz ani jako zvláštní, jak se v na
padeném rozsudku praví) sběrné jmění, jak mylně za to má odvolací 
soud. Že by tu bylo takové zvláštní, sběrné určitému účelu věnované a 
statutárně spravované jměni, jež by bylo způsobilé býti podmětem práv 
a závazků, pro to není ve spisech náležitého podkladu. Podle toho však, 
ježto tu nebylo ani korporace ani zvláštního, samostatného jměni, za 
něž žalobce jako zástupce byl by mohl platně a se závazným účinkem 
prohlášení ze dne 4. října 1921 dáti, jest žalovaný, když prohlášení přece 
dal, třeba že je jen jako zástupce svazu podepsal, z prohlášení toho práv 
přímo sám (srovnej rozhodnutí čís. 5993, 7450, 7762 sb. n. s.). Proto 
nelze souhlasiti s nižšími soudy, když zamítly žalobu z důvodu, že se 
žalovaný osobně nezavázal, pokud se týče z důvodu odvolacím soudem 
uvedeného, že žalovaný byl by z prohlášení teprve tehdy práv, kdyby 
spor proti svazu jakožto zvláštnímu »sběrnému« jmění neměl úspěchu. 
Zamítnutí žaloby z uvedených důvodů tudíž padá, z toho ale následuje, 
že bylo se ajest se ve sporu zabývati dalšími mezi stranami spornými 
otázkami, mimo jiné zejména otázkou, jaký byl zamýšlený smysl pro
hlášení ze dne 4. října 1921, zdali míněn jím byl závazek zaplatiti útraty 
sporu i se zástupcem, kterého si žalobce vyvoli, a také v tom případě, 
když spor, jak se stalo, skončí jinak než rozsudkem. Těmito otázkami 
dalšími a zejména uvedenými se nižší soudy pří svém stanovisku neza
bývaly, aspoň nikoli dostatečně a věc následkem toho není náležitě pro
brána, takže ne\lí možno ji rozhodnouti. Bylo tudíž rozsudky nižších 
soudů zrušiti (§ 496 čís. 2, 3 a 513 c. ř. s.) a se usnésti (§ 510c. ř. s.), 
jak se stalo. 

čís. 8613. 

Nárok sousedův podle § 858 obč. zák. jest uplatňovati pořadem 
práva, třebas se na jeho odůvodněn. bylo dovoláváno též stavebních 
podmínek. 

(Rozh. ze dne ll. ledna 1929, R 1 1069/28.) 

žalobci domáhali se žalobou na žalovaném, by byl uznán povinným 
ohraditi dům postavený na jeho pozemku proti pozemku žalobců. Ná
mitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é s tol i c e vyhověl 
a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti 
pořadu práva. D ů vod y: Již v žalobě dovolává se žalující strana usta
novení § 858 obč. zák., podle něhož každý vlastník jest povinen pečo
vati o nutné uzavření svého prostranství po pravé straně svého hlavního 
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vchodu II o oddělení od prostl:an~tvi Ci~í11O'§Z8~~hO btest .~at~o, že se 
žalobou uplatňuje sO,ukron:opravm ~aro Zt .0 d c. zl~ '. t Omu n~
může bí'ti na újmu, ze se zaloba ~o ~to.u,s an~v~n~ ov~ ava . e~rve b ~ 
konci, kdežto stavební povolen: ~ :,a

l 
~\~\ po ~U1 k~ op OCer\ ~,a~e ~\ 

parcely staví v popředí, ani znenl ~a f . nI pr~s 1;, ~re te t e;"er l' rdJe 
s onoůpodmínkou. Tento sO~hla~)~ IJen \~a ~ 1 Yi he s u ~cno~\ ~
cílili by žalobci, kdyby této zalo ~ y o ~\ ove~o . o o, COl r ~ POv\~ 

. dalopodminkám stavebního povo en\ .a~sad pr~vn; so~v~s;s 1 d u .ne~1 
a .. proto nelze říci, že se žaloba d~mak a

k 
o rZ:'Il\. s a~e\bllc kPt O ;11\ne ; 

Žalobci užili obsahu těchto poclmme oznacem zpuso u,. er~m. m~ 
býti vyhověno jejich domnělému ?ár~ku pOddlle§§1858 obŠ' dza,k.da )ehkOdz 
j,lě o.soukromoprávní nárok, patr! vec po ~ J. n. pre ra ny sou. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolac\mu rekursu. 

D ů vod y: 

Stačí odkázati stěžovatele na důvody napadeného usnesení, které 
nejsouyyvráceny vývody dovolacího .'ek~rsu, a ~odati: p~o otáz~u pří
slušnosti jest po rozumu § 41 J. n. uplne PQstaCltelnym, ze Jest zaloba 
opřena o § 858 obč. zák Nezávažným jest, zda stav, jehož se žalobci 
domáhají pořadem práva, může býti přivoděn též zákrokem veřejných 
orgánů u výkonu veřejné správy. Otázkou, zda žalobní nárok jest po 
hmotněprávní stránce v občanském právu odůvodněn, nelze se v tomto 
období řízení obírati. To patří již do jednání ve věci samé. Není-Ii ná
rok v hmotném právu opodstatněn, bude žalobu rozsudkem zamítnouti, 
ale nelze ji z tohoto důvodu pro nepřípustnost pořadu práva odmítnouti. 

čís. 8614. 

Sčeleni svědka se stranou slyšenou k důkazu není nepřípustné. 
Otázki3f, zdia má býti provedetlO, Jest otázkou volného hodnocení průvodů 
a vymyká se proto přezkumu v dovolacím menl. 

(Rozh. ze dne ll. ledna 1929, Rv 1 666/28.) 

Žalobě o zaplacení peněžité' pohledávky bylo vyhověno s o u d Y 
v.š ee h tří s t o I i c. 

Nejv y š š í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

d ů vod e e h: 

Dovolání v'ytýká odvolacímu rozsudku právní mylnost (§ 503 čís. 4 
c. ř. s,) jednak proto, že neprávem odpověděl kladně k otázce aktivní 
legitimace k žalobě, jednak proto, že neprávem pokládá sčelení svědka 
se stranou k důkazu slyšenou za nedovolené. Posléz naznačenou výtkou 
provádějí dovolatelé v podstatě jen dovolací důvod vadnosti řízení 
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(§ 503 čís. 2 c. ř. s.), avšak jejich dovolání nelze ani s tohoto hlediska 
vyhověti. Sčelení svědka se stranou k důkazu slyšenou není sice podle 
předpisu c. ř. s. nedovolené. To dovolací soud podrobně dolíčil již v roz
hodnutí čís. 6144 sb. n. s. Ale, zda takové sčelení v tom kterém případě 
má býti provedeno, jest otázkou volného hodnocení dtlkazů a vymyká 
se proto přezkumu v dovolacím řízení (§ 503 čís. 1-4 c. ř. s.). 

čís. 8615. 

Předpoklady odporovatelnosti kupu podle § 2 CIS. 3 odp. řádu, již 
uplatnil žalovaný vymáhající věřitel námitkou proti žalobě podle § 37 
ex. ř. 

K individualisáci vybavovaných předmětů stačl, že žalobce popsal 
předměty, jichž vybavení se domáhá, podle druhu a individualisoval je 
tím, že byly zabaveny podle zájemniho protokolu pod určitými polož
kami. 

Domáháno-li se žalobou podle § 37 ex. ř. nepřípustnosti exekuce 
z důvodu vlastnictví, l11á část žalobuího žádání o uznání vlastnicM ráz 
pouhé předběžné otázky, o níž jest příslušným rozhodovati exekuční 
soud. 

(Rozh. ze dne ll. ledna 1929, Rv I 995/28.) 

zalobou, o níž tu jde, domáhal se žalobce, by byla prohlášena ne
přípustnou exekuce na svršky dlužnice (Berty B-ově). zalovaný vymá
hající věřitel namítl protí žalobě, že kup zabavených věcí žalobcem od 
dlužní ce (žalobcovy sestry) jest odporovatelným podle odpůrčího zá
kona. P ro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o ci
vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

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

o ů vod y: 

Dovolatel napadá rozsudek odvolacího soudu podle § 503 čís. 2, 3 
a 4 c. ř. S., leč neprávem. Odvolací soud má za to, že ani řízení v prvé 
stolici ani rozsudek prvého soudu netrpí kusostí proto, že nebyl prove
den důkaz o odporovatelnosti kupu nábytku žalobcem. Dovolatel ne
právem vytýká, že odvolací soud neodstranil kusost řízení a rozsudku a 
že se nevyjádřilo námitce odporovatelnosti. Odvolací soud zabýval se 
výtkou kusosti řízení vznesenou proto, že nebyly provedeny důkazy 
o odporovatelnosti kupu, a odůvodnil, že v tom není kusosti řízení, ježto 
žalovaný neuvedl, o kterých určitých okolnostech mají býti důkazy pro
vedeny. Odvolací soud zabýval se i námitkou odporovatelnosti koupě 
nábytku a vyslovil, že jí nemohl vyhověti proto, že žalovaný ji neopod
statnil přednesem určitých okolností. zalovaný uplatnil námitku odporo
vatelnosti proti žalobě podle § 37 ex. ř. a k jejímu opodstatnění, pokud 
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,'" ',.1.' I' 'í uplatňuj·c tuto námitku ve smyslu § 2 čís, 3 odl'. ř., 
jeste"O\Odl. ·k· k· k . ·btk ':,' ~, 1by tvrdil a prokázal, 1. že a Ja Je z racen DUpl na y II 
~ylo"na ncn~ ; ocli'. ř.) 2. že žalobce jest blízkým příbuzným dlužnice 
zalooccm (,., - ' . I· . .. d .. 1 
",. .. '1 s."? c-·53 odp. ř.. 3. že se odporovate ne pravl1l je nanl sta o 
ve smVS tl '::'i..... L. -, , , ' ,,, d' ' I 

.' 'I'a I·ok)' I,řed odl,oroval1lm, tedy v souzenem pnpa e pree 
ne vIce nez l \, . § I 2 § 2 v, 3 . . l!·tky odporovatelnostI ve sporu ( 8 oe st. a CIS. 
vznese mm nan . (§ d t Id') od, 'ř,); 3. že jeho pohledávka jest vyko;1atell;a 8, o ,s. o p. !., : 
." fl'b·' " náleželo by tvrdil a prokazal, ze nemel umyslu zkrahl! 
La o CI ovsem, II . 1 'o b kt· k ';"-'1 "-';,1 . l{o věřitele. žalovaný neuvec vys ovne vn ee, o efe s ti-
za ovane 1(} Ja 'I t· k ., ,. 
'č .. t· d o kazy 0l,írá námitku odporovate nos lUpU, zeJmena ve pn-
te nos I a u, . bl·' t·h '1 j 1 
č.' .. '.. 'h· kra 'cení Třebaže by se 1 ez, zv as nI o prec nesu c a o z ceme sve o z· ,. d' b . . 
1'] . , b . hl 'ednání souditi že koupe byla uJe nana ratrem povmne, 
e 10 o sa I j , ,. 3 d " t I d 4 
tedy blízkým příbuzným ~e s~,yslu § 2 CIS; o p, r., ,ze s~ s a a ne,. 
, ce ·1925 tedy méne nez dva roky pred vznesemm nanlltky odpo-
cerven , 9 ' hl d· k 
rovatelnosti v tomto sporu při roku dne 12. ledna 1 27, a z~,po :. av a 
žalovaného je vykonateh;á, a,na se pr? m vede exekuce, JeJI: nepnpust~ 
lOsti se žalobce domáha, prece mylI se dovolatel v tom, ze vyslov ne 
~V~dl vše, čeho je potřebí k opodstat~ěl~í oné námitky, a ž; odvolací 
SÓudseocitá v rozporu se SpISy, tvrde, ze neuvedl l1lC k JeJlmu opod
statně!,í a nemá pravdu v tom, že řízení je kusým proto, že nebyl při
puštěn důkaz odpůrčími spisy o jeho námitce. ~a;11O tvrzení ~ovolate
lovo, že prokázal spisem Ck I 208/24 a exekucl1lm spIsem, zej e s t 
z krá cen I)roto, že ze spisů těch plyne, že podal na dluzl1lcl Bertu 
B-ovou žalobu, že byla odsouzena a exekuce na ni zůstala bez výsledku, 
není s těmito spisy ve shodě. Ani z onoho spisu ani z exekučního spisu 
neplyne zkrácení žalovaného. Oním spisem jest prokázáno odsouzení 
dlužnice exekučním spisem pak jenom, že pro pohledávku žalovaného 
byly zabaveny její svršky, jichž vybavení z exekuce se žalobce domáhá. 
Aletítnneníješlě tvrzeno a prokázáno zkrácení žalovaného; vždyť dluž
liícemůže přes to míti majetek, který stačí k uspokojení žalovaného. 
Jest správné, že žalovaný nepotřeboval tvrditi a dokazovati. že žalobce 
a jeho sestra (povinná) věděli v době kupu o jeho pohledávkách, 
Tvrditi a dokazovati opak bylo věcí žalobcovou a žalovaný mohl se 
teprve odvodem a nabízením proti důkazu tomu brániti a vyvraceti ža
lobcovo tvrzení. Dokud se žalobce nebrání nedostatkem úmyslu zkrátiti 
ž.alovaného a netvrdí ho, nemá vědomost jeho pro spor důležitosti. Jest 
sice pravda, že žalovaný nabídlo námitce odporovatelnosti kupu důkaz 
odpllrčímispisy Ck·la 133/27, ale učinil tak beze všeho bližšího ozna
četlÍ skutečností, jež chce tímto spisem dokázati. Proto právě se odvolací 
soud neocitá V rozporu se spisy, tvrdě skutkově, že žalovaný neuvedl 
k opodstatněni své námitky potřebných skutečností. Řízení u nižších 
soudů není kusé ani proto, že důkaz oněmi odpůrčími spisy nebyl pro
veden. zalovaný chtěl jimi podle dovolacích vývodů prokázati, že jiné 
právní jednání dlužnice bylo prohlášeno zabezúčinné. Z toho však ještě 
neplyne, že žalo van Ý byl žalobcovým kupem nábytku zkrácen, a 
pro tuto otázku nemá tedy onen spis významu, protože právě žalovan}r 
neopodstatnil námitku odporovatelnosti koupě, zejména, na základě kte-
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r}'ch skutečností pokládá se za zkrácena. Není tudíž jeho nálllitkd jeho 
vlastnim přednesem odůvodněna. Koupě sama neopodstatňuje úsudek 
o zkrácení žalovaného proto, že jednak není vyloučeno, že žalovaný mohl, 
dojíti uspokojení přes onen kup, jednak koupě sama nemusí nutně zkra
covati věřitele, ana nemá v zápětí zmenšení dlužníkova m 
který může věřitel sáhnouti exekucí. Právě v těchto směrech 
úámitku neopodstatnil, ač byl zastoupen právním zástupcem a ač 
soud vyzval (.§ 182 c. ř. s.), aby udal skutečnosti, o nichž má 
odpůrčími spisy býti proveden. Bylo povinností žalovaného, aby 
ony skutečnosti, by soud mohl posouditi jejich důležitost pro SpOl". Proto. 
si žalovaný nemůže stěžovati, že důkaz odpůrčími spisy nebyl proveden. 
Po stránce právní pokládá žalovaný za opodstatněný dovolací návrh 
změnu rozsudku a zamítnutí žaloby proto, že je prý nesporno a plyne 
z exekučního spisu, podle něhož všechny zabavené svršky byly žalobci 
prodány, že jest zkrácen, a že není sporu o tom, že kup se stal 
než dva roky před zabavením a že žalobce jest bratrem dlužnice. Pří
buzenský poměr ovšem není sporný. Ale žalovaný míní neprávem, že 
pro včasnost námitky odporovatelnosti podle § 2 čís. 3 odp. řádu roz
hoduje uplynutí dvou let od koupě do zabavení. Dvouletá doba počítá 
se od vznesení žaloby nebo námitky zpět, nikoliv od doby zabavení. 
I tato doba by tu ovšem byla, ježto kup se stal podle potvrzení dne 
4. července 1925 a námitka byla vznesena pří roku dne 12. ledna 1927. 
Ale, jak bylo již ukázáno, ani z toho, že dlužnici byly všechny svršky 
zabaveny a žalobce je vybavuje z exekuce, neplyne, že žalovaný je 
jejich kupem zkrácen. Také to neni nesporno, jak míní dovolate!. Na-' 
opak žalovaný své zkrácení ani netvrdil, neopodstatnil a neprokazoval, 
žalobce neměl ani příležitosti v tom směru něco doznati jako nesporné. 
Za tohoto stavu věci tedy nerozhoduje, zda žalobce dokázal nedostatek 
úmyslu zkrátiti žalovaného. Dovolatel neprávem vytýká, že nižší soudy 
přehlédly, že nejde jen o žalobu podle § 37 ex. ř., nýbrž i o žalobu vlast
nickou a že tato není tvrzeními žalobcovými opodstatněna podle § 369 
obč. zák. proto, že žalobce nepopsal vybavované předměty tak, aby; 
je bylo lze rozeznati od podobných věcí téhož druhu, a netvrdil a ne
prokázal vlastnictví své předchůdkyně (dlužnice Berty B-ové). Pře
hlíží však, že žalobce popsal předměty, jichž vybavení se domáhá, podle 
druhu a individualisoval je tím, že byly zabaveny podle zájemního pro
tokolu pod určitými položkami. To k indívídualisaci předmětů stačf. 
O vlastnictví dlužnice nevzešly za jednání v prvé stolici pochybnosti. 
žalovaný nedostatku jejího vlastnictví nenamítal, a vznáší-li tuto ná
mitku teprve v řízení opravném, je to nedovolenou novotou. PosléZe 
nemá dovolatel pravdu, maje za to, že žaloba podle § 37 ex. ř. byla. 
nepřípustným způsobem spojena se žalobou vlastnickou, protože prý 
nebyl pro tuto exekuční soud příslušným. Nejde o hromadění dvoú 
žalob. Žaloba čelí k tomu, by byla prohlášena nepřípustnost exekuce, 
ovšem z důvodu vlastnictví. Ona čast žalobního žádání, jíž žádáno za 
uznáni vlastnictví, má tu ráz pouhé předběžné otázky, proto exekučm . 
soud byl příslušným rozhodovati i o otázce vlastnictví jako pouhé otázce 
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_~<. O·' t ~. b)-' tll nebyl ani nedostatek věcné příslušnosti, 
i'r'edheznc s,a nt· 'I 't"" 
J-< , , - .", I t o určení vlastnictví povazova a za meZi 111111l urcovact i kdyby se zat os, . 
návrh podle § 236 c. I". S. 

čís. 8616. 

B jo-Ii za sporu o zaplacení pohl~dávky o jmění žalovaného zahá-
'ly . . "zení a rozsudek prveho soudu byl vynesen teprve po 

.. 'Jet'lO vyrovnacl fl . , . d b 'ihl" I k b ~t. iá ..... I tném potvrzení vyrovnam, Jest na sou u, y pn lze o S"nU 
• Pcf ... VOP ~l Zapravil-Ii dlužník řádně splátky do vynesení rozsudku 
V~~h~ ~u, bylo žalobní nárok, pokud ~řevyšoval vyrovnací kvatu, 
~~tnítn()utivůbec, co do zbytku pro tentokrate. 

(Rozh. ze dne 11. ledna 1929, Rv J 1047/28.) 

Žalobce žaloval o zaplacení peněžité,po~ledá,vk)'. Za sporu ~ylo 
,.,..,.;jlJ1ěni žalovaného zahájeno vyrovnaCI n.ze.ll!, Jez ~!.Io ,dne 16: flJna 
1926poťvrzeno. Podle pot~rzeného, vyro~nall! melI ventele dos!atI 35% 
pt:JíJledávek; žalobce upravlI na to ~alo?m pros,bu v ten .rozum, ze navrhl 
ods.ouz.ellí žalovaného k zaplacem zazalovane pohledavky »podle po: 
tvrzeného vyrovnání a podle předpisú vyrovndc~~.o řádu«. Pro ~ e snl 
50.U cl pr v é S t o I i c e rozsudkem;;e dne 18. nJna 1927 vyhovel takto 
'upravené žalobní prosbě, o d vol ac 1 s o U d napadeny rozsud~k po
tvrdil .. D ů vody: Vyrovnacím spisem zjišťuje odv?lací soud, ze vy": 
rovll.ávacf řízení o jmění žalované strany bylo zahaJeno dne 10. zan 
1926, dále že podle právoplatného usnesení krajského soudu ze .~n~ 
16, října1926 bylo potvrzeno vyrovnání I;,ezi žalovanou s!:an~u, a JeJ1n~~ 
věĚileli,. podle něhož věIitelé přednos!mho l;ava nepozIvajlc; Ob?rzl 
~50/0.pohledávek v 7 stejných čtvrtletmch lhutach po 5%, prvll! splatka 
splatná 3 měsíce po právoplatném ukončení vyrovnání, a že právoplat
nym u'snesením téhož soudu ze dne 30. listopadu 1926 vyvěšeným na 
soudní desku dne 1. prosince 1926 bylo vyrovnání prohlášeno za skon
čené.Než ze zjištění těch nemůže žalovaná strana nic ve svůj prospěch 
vyvozovati, ježto žalující strana vzhledem k vyrovnacímu řízení zahá
jenélnu za SpOrtl přizpůsobila této okolnosti původní žalobní prosbu, 
navrhnuvši odsouzení žalované strany k zaplacení zažalované pohle
dávky podle potvrzeného vyrovnání a podle předpisů vyrovnávacího 
řádu. lež!() procesní soud této žalobní prosbě nevyhověl, stíhá žalovanou 
str~nu jen povinnást, by zaplatila zažalovanou pohledávku podle po
tvrzeného vyrovnání, a k dalšímu placení podle rozsudečného výroku 
nemá povinnosti, dodrží-Ii vyrovnávací kvoty, v kterémžto případě stíhá 
jí povinnost k zaplacení přiznaných úroků jen do dne 10. září 1926, 
do dne, kdy vyrovnací řízení bylo zahájeno (§ 24 vyl". ř.). Nezaplatí-Ii 
ovšem žalovaná strana v čas veškeré kvoty, dojde na ustanovení § 57 
~yr. ř. v doslovu čl. III. zákona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n. 
Aby. tomu tak bylo, a žalující strana při nedodržení vyrovnání nemusila 
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znovu žalovati, k tomu směřuje právě žCl\obnÍ prosba, o niž tu jde. 
proto neodůvodněná výtka odvolání. že žalob ní prosba je neurčitá. 
tu proto tvrzené vadnosti řízení a bylo proto procesním soudem 
právem vyhověno žalobní prosbě přizpůsobené té okolnosti, že o i 
žalované stra.ny zahájeno bylo vyrovnací řízenÍ. . 

Ne j v y Š š í s o II cl změnil napadený rozsudek lj ten rozum, že 
lobni nárok zamítl pro tentokráte. 

D ů vod y: 

Dovolatel napadá rozsudek odvolacího soudu pro nesprávné 
posouzení věci (čís. 4 § 503 c. ř. s.). Dovoláni nelze upříti onr;i'.rni'_ 
nost. Podle nenapadeného zjištění odvolacího soudu bylo za 
zahájeno vyrovnací řízeni o jmění dovolatelově a právoplatným 
sením krajského soudu ze dne 16. října 1926 bylo potvrzeno vyrovn 
podle něhož věřitelé dostanou 35% pohledávek ve lhůtách 
v napadeném rozsudku. Ve smyslu § 53 vyr. ř. zanikla tudíž za:ial,ov;ll1;Í 
pohledávka, pokud převyšuje vyrovnací kvotu, a co do splatnosti 
rovnaci kvoty byl rozhodujícím jen obsah vyrovnáni. Poněvadž rozsuclek 
soudu prvé stolice byl vyneseu teprve 18. října 1927, tudíž po nr;ívrlml1Ci 
shora zmíněného usnesení, náleželo soudu, hy přihlížel k uazn;lčE,nému 
účinku vyrovnání, a, poněvadž žalující strana sama připouští, 
latel splátky dospělé do vynesení rozsudku řádně zapravil, měl 
žalobní nárok, pokud převyšuje vyrovuací kvotu, zamítnut vůbec, 

do zbytku pro tentokráte (srovuej rozhodnutí sb. n. s. čís. 7546). D 
volání bylo proto vyhověno a napadený rozsudek změněn v ten smysl 
že se žaloba zamítá pro tentokráte, poněvadž to dovolatel výslovně 
navrhl. 

čís. 8617. 

Není zmatečností (§ 477 c. ř. s.), změnil-li odvolací soud čá!;tei:ný' 
rozsudek prvého. soudu v rozsudek konečný, ač rozsudek prvého 
v tomlosměru nebyl žádno.u ze stran napaden. Dovolací důvod čís. 
§ 503 c. ř. s'. pro překročení mezí odvolacích návrhů jest tímto. nnstllk 
pem opodstatněn jen, stala-Ii se jím relonnatio in peius v nepn)sflěch 
oo~olatelův . 

(Rozh. ze dne ll. ledna 1929, Rv I 1070/28.) 

Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e nevyhověl žalobě o náhradu 
škody. rozsudkem, označeným jako rozsudek částečn5r. O cl vol a c ~ 
s o u cl nevyhověi odvolání žalobce a potvrdil napadený rozsudek 
rozsuáekkonečný. 

Ne j vy Š š í s o II Ll nevyhověl dovolání a uvedl v otázce, o niž 
tu. jde, v 
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důvodech: 

,\ "Dovolatel napadá rozsudek odVOlat-lL) soudu z clllvodů čís. 1 až 4 
R "503 c. ř. s. Zmatečnost spatřuje v lum, že odvolací soud změnil čás
,··řěČt1)!. rozsudek soudu prvé stolice v ľyozsudek kon,eČi!ý, ač~?1iv žá~ná 
stral1i).l1cliapadla rozsudek v tomto smeru. Dovolacl duvod CIS. 1 § .J03 
c.ř;s. lest však opodstatněn jen tehdy, je-li rozsudek odvolacího soudu 
'zmátGčilým pro některou z. vad, v § 47! c. ř. s. ~yznačených. Avšak vada 
d.ol/olatelem vytýkaná nel11 v § 477 c. r. s. oznacena pko zmatek a proto 
dovolací dúvocl čís. 1 § 503 c. ř. s. není opodstatněn. Překročil-Ii odvo
lad,s,ol1d meze odvolacich návrhů, byl by tím opodstatněn dovolací dú
vod, čís, 3 § 503 c. ř. s. To však jen tehdy, kdyby se skutečně byla stal" 
YJ'Jýkaná reformatio in peius v neprospěch odvolatelův, což však nelze 
tvrdili, poněvadž naznačenou změnou bylo jen znemožněuo, by bylo 
rozhodováno v tomto sporu o vzájemných pohledávkách žalované, čímž 
d.ovolatel neni nijak zkrácen ve svých ·právech. 

čís. 8618. 

Vydražitelův nárok na odevzdání a vyklizeni vydražené nemovitostí 
patři na řízení exekučni, pořad práva jest nepřípustný. 

(Rozh. ze dne 17. ledna 1929, R [ 1026/28.) 

"Žalobce, vydraživ v exekuční dražbě nemovitost žalovaných a splnÍ\ 
dtažební podmínky, domáhal se žalobou na žalovaných vyklizení a ode
vzdání nemovitosti. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e uznal roz
sudkem pro zmeškání podle žaloby. O cl vol a c í s o u d zrušil napa
clellýtozsudek i s předchozím řízením pro zmatečnost a odmítl žalobu. 
DŮ,vod y:Podle § 41 j. n. jestsoudce povinen, by sám od sebe zkou
malžalobu v tom směru, zda jest k rozhodnuti příslušným, a by podle 
výsledku tohoto zkoumání žalobu podle ustanovení § 42 posleduí od
s~avec I: ': . .odmítnul" když i,est pořad pr~va vyloučen, zejména, když nutno 
vce vyndlŤl poclle preclplsu zákona v nzení nesporném a podobně. Od
volatelé, žalovaní !vrdí,že touto žalobou domáhá se žalobce rozsudku 
py :bylo ~~.n~rio'v·práve.111, že jsou povinni z domku se vystěhovati, do~ 
nlel;vy,kltdlŤl.a zalobel odevzdati, poněvadž domek právoplatným usne
sel1l~l'ďzalobcJ.byl přlklepnut v exekuční dražbě do vlastnictví, žalobce: 
~pll1ll.'cl.ražebl:í~odl11Lnky, že pro něho vlastnické právo vtěleno a že 
zalov~;r,bez, Jak~hOkolrv právního dúvodu, jak žalobcetvrdi, v domku 
bydleJ!. P.on,evadz ld,e o vyklizení vydražené ~em?vitosti dlužníky, tvrdí 
od~olatele, ,ze vyd;azltel, zalob~e, lest len opravnen exekucí podle § 156 
a 34.9 ex. r. do.mahatl se vykhzení domku proti nim, nikoliv však ža
lobo.u."!"ento ~,aZ?r odvolatelův jest správný. Jde o řízení exekuční, ve 
kte~em ;;alobm n~rok, vykhzení vydr~ženého domku dlužníky po splnění 
drazebmch podmll1ek ma bytr vymahano, toto řízeni však jest v podstatě 
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řízením nespo)"ným a proto vyloučeno rozhodnouti o nároku pořadem 
práva. Odporovalo by zásadám procesni hospodárnosti, kdyby nnř",1o""; 
práva, sporem, měl býti dobýván nárok, který jiným způsobem daleko· 
rychlejším a v zákoně výslovně ustanoveným, v tomto případě podle· 
zásad exekučního řízení může býti vymožen, an o exekučním návrhu 
v tomto případě rozhoduje soudce na základě exekučních spisů 
slyšení stran. Názor odpůrcův, že žalobci jako vlastníku přisluší 
kterou cestu chce voliti k dosažení práva, není v tomto připadě 
ným, poněvadž exekuční řád v § 156 a 349 ex. ř. ustanovuje 
jímž žalobcův nárok má býti vymáhán, by vyklizení vydraženého domH:u 
žalovanými jako dlužníky bylo provedeno. Poněvadž v tomto 
jest pořad práva nepřipustným, bylo o odvolání žalovaných ro:zh(ldrlUto 
jak uvedeno podle ustanovení § 478 prvý odstavec c. ř. s., rO:lSUloeK 
řízení předcházející počínajíc vyřízením žaloby zrušeny pro zOllal<,čnosl 

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

o ů vod y: 

Rekursu nelze přiznati oprávnění. Nepřípustnost pořadu práva 
rozumu § 477 čís. 6 c. ř. s. jest tu nejen, když věc vůbec před 
nepatří, nýbrž i, když jest nárok vyříditi v jiném řízení než v 
podle civilního řádu soudního. Pořad práva jest tedy též vyloučen, j 
o nárok, který jest vyříditi v řízení exekučním. V projednávaném 
padě jde o takový nárok. Rekurent domáhá se žalobou na dřívěj 
vlastnících domku jeho odevzdání a vyklizení z důvodu, že jest 
žitelem domku, že splnil dražební podmínky a že žalovaní naSIE,OKem 
toho jsou povinni domek mu odevzdati a vykliditi. Podle § 156 
odstavec ex. ř. vykoná se po splném d"ažebních podmínek nnpuc'nón; 
vydražené nemovitosti s případným jejím vyklizením podle lIST"TlnV?l11 
§ 349 ex. ř. Vydražiteli po splnění dražebních podn,uek přiznává 
tu vykonatelný nárok. Zažalovaný nárok patří na řízení exekuční a 
řad práva jest nepřípustný. 

čís. 8619. 

Zřekl-lí se vymáhající věřitel vederu e"ekuce vůbec, jest 
oou nejen exekuce, která tehdy již byla zahájena, nýbrž každá 
která by byla buďow:ně zahájena jiným exekučním . 

Z exekoce vnucenou správou nemovitosti 
o sobě nebezpečí nenahraditelné nebo těžce 
smyslu § 44 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 17. ledna 1929, RII 039/28.) 

Návrhu dlužníka na odklad exekuce vnucenOU správou s o udp r v 
s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. Dů vod 
Povinná strana podala u prvního soudu žádost za odklad exekuce s 
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b h žalob" C 49/28 a na její ko.nečnou prosbu. Z obsahu 
ukazem na o sa ~ , I ,. . d 'h t· 

'i"~ ,,'" lob 'est patrno, že si povinna ,stra~la vYv:ľazu]~,'y!a;o oma a t 

.. 1. CW" zjaI Y J,. l1azu pohledávky 41.510 Kc s pns!., zpstene vykonatel-
~e za o }Ol! \ yl , B d·· .. h d 22 
;'ým rozsudkem krajského soudu v C~s. u, eJo~l,cIC ::.t ~e. \. s?na 
1927. Č, j. Ck Jl 71/27 a poněvadž pry vyma~aJ~c~mu ven.e It~.na dmt 
nedl~huje, jednak týž se exekuce vnucenou raz ou nen~ov:bos I vz a, 
d0)11áhá se soudníhO výroku, že se e~e~uc: ~~~c~zu ~~z ,ou nem?
vlfóštLk vydobyti vykonatelné pohledav / I 1. d' d.ro dasuJ~ .neprr~ 
pdst1Íouase zrušuje. Tuto žalobu bY~Ot'hY ,ze§ P402 ra 1,1 P?b us an,nvehnt 
§42:Čís .. 5 ex. ř., ano jiné ustanoven.I,. : oz oe;:. r. v~ ee, v uva u 

. '''h'·· Odklad exekuce lze povoh" Jen z duvodu vypoctenych taxa, 
nt,e.p~IC a§

zI
4·2 ex 'r Poněvadž J. ak shora uvedeno, žaloba č. j. C 49/,28 lvne v' ... , , 

t 'k' . se. J'en exekuce vnucenou dražbou a nikoliv vnucenou spravou, 
y a . . dl' t· k··' nemůže se povinná strana vůbec žaloby t~ ?vo a,va r pro :xe U,CI" o mz 

tU.jqe, .zv1áště když onou žalob?u. ned?,maha se zalo~ce, z~ kazda exe
kuc~ jest nepřípustná. Neodpovlda tudrz zakonu, kdyz prvnr soudce od
klaqexekuce vnucenou spravou povohl. 

nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vody: 

Rekursní soud má sice pravdu v tom, že se stěžovatel v žalobě 
C,1.9!28 domáhá jen toho, by za nepřípustnou prohlášena a zrušena 
byla; exekuce vnucenou dražbou nemovitostí tam blíže poznačených za
hájená pro vykonatelnou pohledávku vymáhajícího věřitele 41.510 Kč, 
le(tp;~l1líží, Jev době podání této žaloby byla vymáhajícím věřitelem 
pro:tqJopohledávku zahájena jen tato exekuce a že stěžovatel v oné ža
~6b~ž~lobní nárok opírá o to, že vykonatelný rozsudek o této pohledávce 
při.šel;~ místu bez jakéhokoliv skutečného právního podkladu jen smlu
véllýrn j~dnánim na oko a že se vymáhající věřitel důsledkem toho zavá
zal, že na základě rozsudku toho nepovede proti stěžovateli vůbec exe
kuť.e: Záleží tedy hlavně na tomto žalobním důvodu, neboť, prokázalo-li 
by se,žese vymáhající věřitel tímto způsobem vedení exekuce vůbec 
zřekl,čini! by tento závazek nepUpustnou nejen exekuci, která tehdy již 
b)'l~ zahájena, nýbrž každou exekuci, která by budoucně byla zahájena 
jit1ýmexekuč.ním prostředkem. Že se v žalob ním návrhu žádá jen ZfU

.šení. oné exekuce, nepadá tedy na váhu, neboť stěžovatel může žalob ní 
návrh rozšířiti i na zrušení této další proti němu zahájené exekuce. Přes 
to.~šaknelze dovolacímu rekursu vyhověti, neboť § 44 ex. ř. váže povo
lem odkladu exekuce dále na podmínku, že by další vedení exekuce 
m.ohlo povinnému přivoditi nenahraditelnou nebo těžce napravitelnou 
maj~tkovou újmu. V tomto případě jde o exekuci vnucenou správou, 
ktera podstatu dotyčné majetnosti přímo sama nezasahuje, nýbrž zabírá 
po~z~ užitky, z ní těže~é. Z pov~hy tohoto exekučního prostředku nevy
plyva tedy, ze by dalslm vedentl11 exekuce musila pro povinného (stě-

Civilní rozhodnutí XI. 
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'žovatele) povstati nenahraditelná nebo těžce nahraditelná škoda, a ježto 
stěžovatel ani v návrhu pro tento předpoklad bližšího odůvodněni nepodal, 
neděje se mu křivda, když mu byl rekursním soudem odepřen odklad 
exekuce. 

Čís. 8620. 

Pojištěnec domáhající se náhrady škody musí prokázati, že nastala 
škodná událost (vloupání, krádež), že mu vzešla škoda a že škoda jest 
v příčinné souvislosti s pojištěnou škodnou událostí. Na pojišťovateli 
pak jest, by dokázal důvod sprošťující ho povinnosti k odškodněni. 

(Rozh. ze dne 17. ledna 1929, Rv I 592/28.) 

Žalobce pojistil u žalované zboží proti škoděvloupánim. Žalobce 
oznámil žalované, že se mu z obchodu ztratily dva svazky perslanu 
v ceně 6.900 Kč, a žádalo náhradu. Pojišťovna odepřela vyplacení ná
hrady s odůvodněním, že nejde o škodu vloupáním. I domáhal se žalobce 
na žalované zaplacení žalobou, o niž tu jde. O b a niž š í s o u d y ža
lobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Nesprávné 
právní posouzení věci spatřuje odvolatel v tom, že prvý soud přistoupil 
na názor žalované strany, která tvrdila, že jest povinna nahraditi žalobci 
škodu jen, prokáže-li, že se krádež stala vloupáním. Jde tedy o to, kdo 
a pokud jest povinen dokazovati krádež vloupáním. Pojišťovací smlou
vou zavazuje se pojišťovna nahraditi škodu, která pojištěnci vznikla 
z pojištění škodné události. Již z toho vyplývá rozdělení průvodního bře
mena mezi stranami. Pojištěnec, domáhaje se náhrady škody, musí pro
kázati, že mu nastala škodná událost, že nastala škoda a že škoda jest 
~ příčinné souvislosti s pojištěnou škodnou událostí. Z toho dále plyne, 
ze v souzeném případě žalobci jako pojištěnci náleželo a náleží proká
zati, že došlo k vloupání, jak je vysvětluje čl. 1 pojišťovacích podmínek. 
Náleželo tedy žalobci, by prokázal, že se stala krádež vloupáním. Další 
podrobnosti, zejména udání o osobě, která se vloupala do místnosti, 
ovšem prokazovati nemusí. Z těchto úvah plyne, že žalobce měl doká
zati, že se někdo, ať to byl kdokoli, vloupal do místnosti pojištěnce a že 
ukradl pojištěné kožišiny. Této povinnosti však žalobce nedostál a ne
prokázal tudíž základ svého žalobního nároku. 

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

Důvody: 

Dovolání, opřené o dovolací důvod podle CIS. 4 § 503 c. ř. s., jest 
bezdůvodné, nebo,ť sporná věc posouzena byla v napadeném rozsudku 
po právní stránce zcela správně, a proto dovolací soud sdili a schvaluje 
věci i zákonu vyhovující důvody soudu druhé stolice. Pojistníkovo právo 
na náhradu utrpěné a pojištěním kryté škody zakládá se na tom, že na-
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sťálá ,pojistná příh?da l v Sl~~zcl1él11 sp~ru krá?ež :I\oup~ním, nebo po~us 
f) nLa že touto pOjistnou pnhodou vzmkla pOllstmkovl skoda ukrademm, 
zniČením, nebo poškozenim pojištěných předmětů, musí tedy pojistník 
dpkážatí v rozepři (§ 266 c. ř. s.), že pojištěné věci dokonanou krádeží 
vloupáním nebo pokusem byly ukradeny, zničeny nebo poškozeny. Pro
káže-li toto pojistnik a pojišfovatelka chce uplatňovati některý z důvodů 
sprošťujícíchji povinnosti, k plněni, musí dokázati tento důvod. Poně
va.dž v rozepři jde o pojištění proti škodám z krádeže vloupáním, není 
zapptřebí obírati se požárním pojištěním. Bylo jen zjištěno, že dne 13. 
pr()sínce 1926 pojištěné kožišiny byly v dovolatelově krámě a že dne 
14;'prosince 1926 po poledni, když je dovolatel hledal, by je zpracoval, 
jcrtenašeI. Toto zjištění nemllže nahraditi důkaz, kterým byl dovol.atel 
jakopojístník, domáhající se na žalované jako pojišťovatelce náhrady za 
zmizelé pojištěné kožišiny, povinen, jmenovitě důkaz, že kožišiny byly 
vůbec ukradeny a že šlo o krádež vloupáním. 

čís. 8621. 

Ustanoven~ § 72, druhý odstavec c. ř. s. nelze obdobně použíti na 
rozhOOnutíozániku práva chudlÝ"ch, jehož bylo dosaženo zákonitým způ
so)Xlm. Do rozhodnuti o zániku práva chudých jest oprávněn stěžovati si 

,izástupce chudé strany. 

(Rozh. ze dne 17. ledna 1929, R II 434/28.) 

" S~(}tl d P rv é st o I i c e vyhověl návrhu Dr. M-a, zástupce chu
dy~h;b~ bylooduznáno právo chudých udělené Josefu Z-ov i. R e -
kyrsn t s ou cl návrhu Dr. M-a nevyhověl. Dovolací rekurs do toho
tq."ťsnes~~íbyl re k u r sní m s o u Cl e m jako nepřípustný odmítnut. 
D~ď! ody: U~nesení, jimž ?ylo propůjčeno právo chudých, nelze po
cHe§ 72qruhy odstav~c .c. r. s. napadati opravným prostředkem. Toto 
usti'noven,1 se vzt~huJe I na usnesení, jímž návrhu na oduznání udě
leneho prava. chudych nebylo vyhověno. Neboť ustanoveni § 72 druhý 
odst~vec c. r. s. klade důraz .na věc, níkoliv na formu, jíž Ú' právu 
chudyc~ bylo }ozhodnuto, a le proto lhostejno, zda právo chudých 
bylo. ~?eleno CI zda na zánik uděleného práva chudých nebylo uznáno. 
R.~vnez ~§ .68 v souvislosti ~ ~e:n 5:4 c. ř. s. vyplývá, že rekurs je 
pn~u~tnym Jen pr?h. us?esem, Jez vyrklo z á n i k práva chudých, ni
k?~lV.opačne. Ne11l-h .st~znos:i do usnesení prvé stolice, jímž se pro
pUJ~:rJr. ?ebo ponec~ava pravo. ch~dý.ch, nelze si stěžovati ani proti 
zm,enu]lclmu usnesem druhe stoh ce, Ilmz se propůjčuje nebo ponechává 
p:~vo c~udých. T.omu nevadí § 528 c. ř. s., neboť ten vypočítává ne
pnp,ustne ,dov?lacl rekursy jen v případech, kde rekursy proti usneseni 
p~ve stoh ce J~OU přípustné. Je proto dovolací stížnost nepříp~stná. 
Zastupce chudych Je sIce oprávněn soudu oznámiti okolnosti které by 
ve, smyslu ~.68 c: ř. s. odůvodňovaly zánik neb odnětí práv; chudých, 
avsak ke shznostJ do rozhodnutí o tom není oprávněn, poněvadž neni 
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stranou. To právo by měl jen v případě čl. XXXIII uvoz. zák. k c. ř. s., 
o nějž se však nejedná. 

Ne j v y š ší s o u d zrušil napadené odmítací usneseni rekursniho 
soudu a uložil mu, by o odvolacím rekursu Dr. M-a dále po zákonu 
jednal. 

Duvody: 

Rekurs jest opodstatněn. Jest všeobecnou zásadou zákona, že jest 
rekurs přípustný proti všem usnesením soudu prvé stolice, pokud zákon 
sám rekurs výslovně nevylučuje (§ 514 prvý odstavec c. ř. s.). Nemuže
li podle § 72 druhý odstavec c. ř. s. býti napadeno opravným pro
středkem rozhodnutí, jímž bylo propůjčeno straně právo chudých, platí 
toto ustanovení právě, že jde o výjimku z § 514 prvý odstavec c. ř. s., 
jen pro případ v zákoně myšlený, pro případ, o němž pojednává usta- , 
novení § 65 c. ř. s., při čemž ovšem nesejde na tom, zda usnesení 
povolující právo chudých bylo vydáno soudem prvé stolice, či na rekurs 
soudem rekursním. Jde-Ii však o výjimku ze zákona, nelze ustanovení 
§ 72 druhý odstavec c. ř. s. užíti obdobně, jak se mylně domnívá re-. 
kursni soud, i v případě, kde se rozhoduje o tom, zda zaniklo právo 
chudých, jehož bylo zákonitým způsobem dosaženo (§ 68 prvý od
stavec c. ř. s.). Tu vystupuje v popředí zájem veřejný, jak patrno 
z toho, že jest soudu vysloviti zánik práva chudých i z moci úřadu, 
zlepší-Ii se majetkové poměry strany za řízení, takže není tu podmínek 
§ 63 prvý odstavec c. ř. s. Nelze proto říci, že chtěl zákonodárce vy
loučiti přípustnost opravného prostředku po rozumu § 72 druhý od
stavec c. ř. s: i tehdy, když nebylo vyhověno návrhu na zánik práva 
chudých, a nešlo o souhlasná usnesení nižších soudu (§ 528 c. ř. s.). 
Názor ten má oporu i v literatuře (viz Horovo čsl. civ. o procesní právo 
sv. II str. 104, kde se praví výslovně, že bylo-Ií odnětí práva chudých 
odepřeno, je rekurs přípustný podle § 514 c. ř. s.). Mylným jest i ná
zor, že advokát zřízený podle § 63 čís. 3 c. ř. s. jako zástupce chudé 
strany není oprávněn ke stížnosti do rozhodnutí o zániku práva chu
dých. Jeho oprávnění ke stížnosti kotví právě v tom, učiniti návrh na 
vyslovení zániku práva chudých, kteréžto právo mu přísluší po rozumu 
zákona, jak přiznává sám rekursní soud (srov. čl. XXXlIl uvoz. zák. 
k c. ř. s. a Neumann str. 642). Právo ke stížnosti jest přiznati, právě 
že jde i o veřejný zájem, nejen stranám, nýbrž i jiným osobám, jichž 
zájmů se napadené usnesení dotýká. K nim patří j advokát, zástupce 
chudých. 

čís. 8622. 

Bylo-Ii jednání obmezeno na důvod žalobttího nároku, jest námitku 
promlčení vznésti za jednán; v prvé stolici o důvodn Žlllobního nároku. 

(Rozh. ze dne 17. ledna 1929, Rv II 77/28.) 
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b
. . ok na nahladu škody uznal pro c c s 11 í s o u Ll P ľ v é 

Žalo I1l nal ~ d d' "ť' . důvodem po právu. O d vol a c Í s o u • napa e~ymezl Imm 
s t O II ceN· , •. s o tl cl nevybovel dovolal11 a uvedl 
rozsudek pot~} clil. . e j v y s S , 

v otázce, o D1Z tu Jde, v 

důvodech: 

O I 
ol . oUlol I,rávem .považoval námitku promlčení, teprve v jebo 

( vo aCl s . v dl" 
v'. • o. ·k I· v I",·zení soudu prvé stoltce prednesenou za novotu po c nzem m o' d .. b' t· 
§ 482 c. ř. s. v odvolacím řízeni nepIípustnou. Nelze te y se F ,o .tr~ I 

odle § 503 c. ř. s. ani v dovolacl st?!,CI. ?ovolaklov? m1l1el1l, z~ 
P.··tku ttltO může j·eště vznésti prolI vysl pozadovane nahrady, nema 
nanll , . d I· , N' ·tk 

a'koně na ktery· se dovolatel ostatne al1l neo vo ava. aml a 
opory v z , , k d' d t··· . b' t· 
romlčení zasahuje právě jsoucnost :la,1'o ll, uvo 110S Jep, rnUSl y I 

fědY vyřízena při odděleném projednal11 (§§ ! 89 a 393 Jrvy ,?dsta~e~ 
c. f. s.) žalobního nároku vzhledem k Jeho duvodu, kdezto .pn )ednam 

". 'roku předpokládaj·íe pravoplatne rozhodnut, mezlÍlmnym roz-o vysl na , ,·t' 'h 
sudkem, bránila by jednání o námitce promlčel11 pravomoc mez' Imm o 
rozsudku (§ 411 c. ř. s.). 

čís. 8623. 

NeJ1pozomi1-li právní zástupce klienta, kU'pují~!h0 n,emvo~it~st, by 
nevyplácel kupní cenu, dokud pmd:atel nespbu SVIl] depuracm zavazek, 
jest Í!1u práv náhradou škody d() výše předčasně vyplacené kupní ceny. 

(Rozh. ze dne 17. ledna 1929, Rv II 180/28.) 

Ž"lobci uzavřeli v kanceláři žalovaného notáře kupní smlouvu, jíž 
koupilíod Leona U-a část stavební plochy za 17;730 Kč. U. se zaváza! 
dáti na sVllj náklad vymazati veškeré dluhy vaznoucl na odpro~~~e 
nemovitosti a zaplatiti dávku z přírůstku hodnoty. KonCIpIent 'notaruv 
Dr. M. neupozornil žalobce, by nevypláceli U-ovi kupní cenu, dokucl 
nebudou předloženy depurační listiny. žalobci pak skutečně vyplatiti 
kupllí cenu U-ovi, nevyckavše předložení depuračních listin. Dříve, než 
byla podána knihovní žádost o odepsání odloučené části nemovitostí, 
bylo .vloženo na celou nemovitost zástavní právo pro pohledávku 
200.000 Kč v pořadí poznámky zamýšleného zavazení, napotom došlo 
k exekuční dražbě, při niž vyšel vymáhající věřitel částečně na prázdno. 
Vymáhající ° věřitel zažaloval pak schodek proti žalobcům a spor vy
soudil. Ježto prodate! neprovedl depuraci, domáhali se žalobci na něm 
depurace žalobou, již vysoudi1í, avšak útraty sporu byly nedobytnými. 
žalobou, o niž tu jde, domáhali se žalobci na žalovaném notáři zapla
cení 45.804 Kč 71 h jako náhradu škody, jež jim byla způsobena jed
nak tím, že je koncipient žalovaného neupozornil, by nevypláceli pro
date·1i kupní cenu, dokud nebudou předloženy depurační listiny, jed-
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nak proto, že neby! ihned proveden odpis nemovitosti. Podle údajů 
žaloby záležela škoda v tom, že žalobci museli nahraditi vymáhajícíni u 
věřiteli schodek a útraty sporu, že zaplatili dávku z přírůstku hodnoty 
a že útraty vysouzeného sporu protí U-oví byly nedobytné. Pro ce s
n)í s o u d I' r v é s t o líc e přisoudil žalobcům celý zažalovdný peníz 
s 9% úroky, o cl vol a c í s o u ci vyhověl odvolání žalovaného potud, 
že ho uznal povinným zaplatiti žalobci jen 17.730 Kč s 5% úroky. 
D ů v o cl y: Jest přiznati důvodnost odvolání, pokud jde o právní po
souzení. Jde o nárok z náhrady škody, pročež musí býti prokázán 
bezprávný čin škůdcův, škoda, příčinná souvislost mezi nimi a škůd
covo zavinění. Pokud jde o protiprávní čin spočíval v tOI11, že Dr. M. 
neupozornil žalobce, by nevyplácel kupní cenu, dokud nebudou před
loženy depurační listiny. Procesní soud neposoudil VŠdk věc správně 
potud, pokud shledává protiprávní čin i v tom, že Dr. M. neprovedl 
knihovní přípis ihned vzhledem k zásadě publicity prozatím se všemi 
břemeny, ježto by nebyly zatížily koupenou část nová poznámka po
řadí ze 24. června 1926 120.000 Kč, daňová pohledávka 48.500 Kč a 
poznámka řízení vyrovnacího. Leč s tímto názorem nelze souhlasiti. 
Kdyby byl Dr. M. ihned o odepsání koupené části zakročil, zůstaly 
tam po výmdzu poznámky pořadí pro 150.000 Kč váznouti přec po
z.námky pořadí pro 20.000 Kč a 30.000 Kč. Když pak byly vl. Č. 89 a 
216 v exekuční dražbě prodány a banka vyšla naprázdno s částkou 
35.249 Kč 15 h, ručila prodaná část za tento schodek, neboť podle §§ 53 
a 56 kn. zák. mohlo býti vloženo právo zástavní v pořadí poznámek 
pořddí i proti žalobcům a od nich zaplacení schodku žádáno. V tomto 
směru nelze opožděné provedení zápisu pokládati za protiprávní čin. 
Dlisledkem toho nemůže býti o protiprávním činu též řeč ani potud, 
že si nezjednal Dr. M. jistotu, jaké stanovisko zaujme banka, a pře
nechal opatření výmazních listin prodateli a že nechal smlouvu nepro
vedenu, čekaje na ona knihovní usnesení. I kdyby však tu byly tyto 
další protiprávní činy, není tu příčinné spojitosti mezi nimi a škodou, 
neboť žalobci by byli musili platiti schodek jako hypotékární dlužníci, 
I kdyby smlouva byla ihned bývala vtělena. Že žalobcům vzešla škoda 
tím, že vyplatili kupní cenu a že pak musili i jako hypotékární dlužníci 
platiti nepřevzaté dluhy, nemůže býti nejmenší pochyby, a rovněž jest 
jasno, že škoda je tu v příčinné souvislosti s vyplacením kupní ceny. 
Jest však otázkou, zda vše, co prvý soud pokládá za škodu, také škodou 
jest. A tu nelze souhlasiti s názorem prvého soudu, že všecky nároky, 
které žalobci uplatňovali a které jim prvým soudem byly přiznány, 
jsou škodou ze zavinění Dr. M-a. Škodou jest jen újma, kterou utrpěli 
žalobci tím, že je Dr. M. neupozornil, že kupní cenu nemají vypláceti, 
dokud není jisto, že bude moci pozemek býti odepsán bez závad. Kdyby 
byl, jak to bylo jeho povinností podle §§ 5 a 39 not. ř. a §§ 1297 a 1299 
obč. zák. řekl, že žalobce nesmí kupní cenu vyplatiti, dokud nemá 
v rukou výmazné listiny, byli by si žalobci zadrželi kupní cenu tak 
dlouho, pokud neměli jistotu, že pozemek bude bez dluhů připsán. Je
dinou škodou jejich je, že neopatrností Dr. M-a vyplatiti těchto 17.730 
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"'. 'h 'acI'u této škod)' mají žalobCI nárok. V tom je zahrnuta 
l'č Jen na na I , .' kd b b' I . , ,~ 3', , .• stku hodnoty neboť zalobcl, 1 y Y yva Y vymazne 
. 'davka z l}flru , d ' t" "tk j' 
I, " ll' , ohli si zase na dávku za rze I Jen cas u c avce 
I· ·t·lnl' prec ozen), m . d DM··1 
18. '. ""cí z celé kupní ceny. Proto je lhostejno, z a !: . upozorm 
odpovldap I' k přírůstku hodnoty, čili nic. Rovnez tak Je tomu 
'alobce na c av u z . , . h . I ' 'h z, ,'. k 1a'hradu nákladÍl depuracl1lc 1 ( epuracl1l o sporu; 
111ednc nalo u na I .., ,. k ' I . 

o . II' e'l' z'alobci zadržeti pnslusnou cast u ceny a za ovany 
tu SI '1101 I a m I "č" . I t' , 

I , ",' b' f od ověden za tuto škodu. V pn II1ne SOUVIS os lnem 
~leI11Uze. yľl'z 'afobcůl11 nad těchto 17.730 Kč, pokud, chtějíce podržeti 
skoda P,ovs a a!k vedli spor' jako hypotékární věřitelé s bankou a po
koupe.ny P~:t~:~1 ví~e než 17.730 Kč. To platí tím více i o .vlastních 
~udtť ~a;;,oru. Kdyby nebyli vyplatili knihovní ~Iuhy a ~e5'hal; koup~n~ 
utra ac k 'odati utrpěli by J'en škodu 17.730 Kc. ZaplatJvse Vice, UČInIl! 
pozeme P', ,,' 't" h d t emek tak ve vlastním zájmu, poněvadz mel pro. ne v'; SI , o no. u poz , 

... cení sami žalobci jak v odvolacu11 sdelem pravl, na 75.240 
iJ~'aJ~kodu přes 17.730 K'č způsobili si sami, lzoe-li,o ~kodě vzhledem 

k' .. " cen' pozemku mluviti. Názor odvolateluv, ze skoda by mohla 
nyneJsl " . "I' b b I d' . . 

Č••• 't" 16000 Kč které žalobCI slozl I, Y yo ano vymazne pro-
Ill! 1 Jen., 'I ' . t' "I' khl"' '.' že by bylo prohlášení to dáno byvalo, a e ze Sl o zma, fl I asem a v ' " b ť 

. ,'ž~dobci samí, vzavše si složenou částku zpet, n~nt sp:avnym, ,~e o 
žalobci neměli povinnosti k složení. To bylO povlnnosl! os?by ~kodu 
způsobívŠí. Nelze ovšem souhlasiti s názorem odvol,atelovym, ze na 
škodě takto vzešlé mají spoluvinu žalobci, nebo~ zalo,tce ,ne~avlml 
škodu, záležející jen ve výplatě kupní ceny hoto,vyml, ~Im; z.e .JI v~
platil, i ,kdyby byl přenechal, jak odvol~tel ,tvrdl, opatre~1 hS~1l1 vy~ 
mazných prodateli. Škoda povstala Jen tU11, ze. Dr. M., ve.da,. ze nem 
nemovitost čistá, neupozornil žalobce, aby kupm ce~u vyplacel!, dokud 
nebylo jisto, že může býti koup~ný poze~~k, bez z~vad odepsan. 

Ne jv y š, š í s o u d nevyhovel dovolal1l za!obcu. 

Důvody: 

žalobci dovolávají se z rozhodnutí odvolacího soudu číselně podle 
§ 503 čís. 2, 3 a 4 c. ř. s., ve skutečnosti však jenom pro nesprávné 
právní posouzení. Uplatněné dovolací důvody vadnosti odvolacího 
řízení a rozporu se spisy neprovádějí po' zákonu, neboť neudávají, 
v čem by řízení odvolacího soudu potřebovalo doplnění nebo nápravy, 
aní který skutkový předpoklad odvolacího soudu by byl v rozporu se 
spisy nebo neměl v.nich opory. Výtka, že odvolací soud nepřevzal 
všechna skutková zjištění prvního soudu, takže jeho zjištění neposky
tují úplný obraz skutkového základu sporu, jest jenom potud vsou
hlasu se spisy, ,že se odvolací soud nezabýval oněmi skutkovými okol
nostmi, které' s hlediska jeho právního nazírání byly pro posouzení sporu 
nerozhodné. Poněvadž, jak bude dolíčeno, byl spor po právní stránce 
odvoladm soudem' správně posouzen, nemůže V tom, že nezaujal určité 
stanovisko k otázkám, zda Dr. M. upozornil žalobce na případné ru
čení za dávku z přirůstku hodnoty nemovitosti a zda žalovaný obdržel 
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a přijal příkaz ke knihovnimu bezbřemennému odepsání koupených ne
movitostí, býti spatřována neúplnost řízení. Neprávem vytýkají žalobci, 
že se odvolací soud vůbec nezabýval vlastním zaviněním žalovaného. 
Již první soud uznal správně, že žalovan)' ručí za zavinění svého konci
pienta podle § 1313 a) obč. zák., tedy jako za zavinění vlastní, takže 
bylo zbytečné zabývati se otázkou, zda se žalovaný provínil nedostat
kem řádného dozoru oa svou kancelář. Vlastní zavinění žalovaného by 
přišlo v úvahu jen, kdyby další příčinou žalobou uplatňovaných škod 
bylo kromě zavinění koncipienta Dr. M-a také ještě samostatné jednáni 
neb opomenuti žalovaného. V dovolacím spise tvrdí sice žalobci přímé 
zavinění žalovaného, poněvadž prý i doddtečně trval na tom, že převzaté 
práce byly vykonány řádně, a že, přistoupiv k dřívějšímu sporu žalobců 
s bankou jako vedlejší intervenient, uplatňoval ve prospěch žalobců, 
že banka byla povinna propustiti pozemek z práva zástavního. Avšak 
zdráhání se žalovaného uznati povinnost k náhradě škody a prodlení 
v jejím ndhražení byly jen důvodem k podání žaloby a k požadování 
úroků z prodlení, a činnost žalovaného jako vedlejšiho intervenienta 
ve prospěch žalobců nemůže o sobě býti pokládána za jednání bez
právné a zavazující k náhradě škody. Další výtka, že bylo přehlédnuto, 
že, kdyby byl žalovaný íhned po sepsání smlouvy ze dne 21. června 
1924 zažádalo připsání koupených pozemků žalobcům, nebyla by je 
posÍlhla již pohledávka eráru 48.500' Kč, jež byla kníhovně zazname
nána teprve 4. srpna 1924, že by pak banka po vnucené dražbě kmenové 
usedlosti byla obdržela z nejvyššího podáni vice o 11.862 Kč a byla 
by o tuto částku méně požadovala z pozemků žalobcům odprodaných, 
jest v rozporu se skutečností. Odprodej pozemku a opozděný jeho přípis 
žalobcům s přenesením knihovni pohledávky eráru neměl vlivu na rozvrh 
nejvyššího podání za kmenovou usedlos!. Co erár z něho obdržel, obdržel 
ve výsadním pořadí, v knihovním pořadí zaznamenaná jeho pohledávka 
48.500 Kč vyšla na prázdno. Posléze nelze žalobcům přisvědčiti ani 
v tom, že odvolací soud neměl snížíti míru požadovaných a prvním 
soudem přisouzených úroků z prodlení z devíti na pět percen!. žalovaný 
nepřednesl sice v řízeni před první stolicí výslovně námitku v té příčině, 
byla však obsažena v návrhu, aby žalobní návrh byl úplně zamítnut, 
proto bylo na žalobcích, aby prokázali požadovanou míru úrokovou po 
strán~e věcné i právní. Jelikož žalobci ani netvrdili, že a proč jim pří
slušeji vyšši úroky než zákonné pětiprocentni, bylo odvolání žalovaného 
v této příčině právem vyhověno. Bezpodstatné jsou i námitky proti práv
nimu posouzení, jehož se dostalo odvolacím soudem otázkám zavinění 
při činné souvislosti a výše škody. Zažalovaná škoda nebyla způsoben~ 
zalovaným, jeho, koncipientem, nýbrž měla původ v odepření souhlasu 
banky k propuštění odprodaných pozemků z hypoteky a v majetkovém 
~hrou,cení se odprodatele pozemků Leo U-a. Odvrátiti tyto vlastní při
cmy skody, nebylo, ~ni v moci ~ni úkolem žalovaného. Jeho povinnosti 
j~ko nota~e ,seplsu]Iclho z povolam a za úplatu listiny o soukromopráv
mch jedna,mch bylo P?d~e § 1299 obč: zák. počitati s nimi a kupite1e, 
pokud mQzno zabezpecltl. Zabezpeče111 nemohlo se státi jinak, než za-
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,,~' , kupní ceny až do provedení bezbřemenného knihovního přípisu 
(1nel~J11"h 'pozemÍdl a do zaplaceni nebo zajištění dávky z přírůstku 
koupenyc 'lb I . t t' t' . I t Poněvadž žalovany zanel a tuto povmnou opa mos ,jes zae 
hoc no y. I 'kl" . h t' I 
I 

.b' o zodlJověclny' m za škoc II VZnl ou J101 z Je o opomenu 1, a e ru-
ocum 'k'" 'I b·t· I' td ~' '<. 110 nepřesahuj oe výšI Up111 ceny, Jez me a y 1 zacrzena J e Y 

cel1lJe . " lb' b I' 'k . k ' 17.730 Kč. Lichou jest námItka, ze ~a? :'1 ne. y I, pos ozem. ~ upm 
cenu, poněvadž 1I1~jí za nI po~em~y, nybrz ze JejIch skoda .spoč}va v dal
ších platech, ktere v celkov;, vysl 45.804 Kč 71 h musIlI, u.cmly ]dko 
vlastnici pozemků. Tyto dal~1 JejIch platy nebyly se zav1l1emm .zalov~
néhov takové příčinné SOUVISJOS!I, by mohl b~tl odsouzen k je]I~h, n.a
hradě. Nestalo se jeho vinou, ze z~lobcl m~sllI Je U~l111!I, jeh~ zavmemm 
bylo. jen, že předčasným vyplacemm kupn; ceny usel zalo~cum fond ve 
výši kupní ceny, ze kterého by bylI svou sk?du krylI. Kdyz ~anka od,~
přela propustiti odprodané pozemky z hypoteky a zaplacem davky z pn
růstku hodnoty prodaielern se stalo pochybným, což obojí žalobci zvě
děli nejpozději v srpnu 1924, ještě před připsánim pozemku, mohli prosté 
odstoupiti od smlouvy, čimž by se byli vyhnuli dalším platům a obme
zUisvou škodu na vyplacených 17.730 Kč, za něž jim ručil žalovaný. 
Rbzhodnuvše se podržeti pozemky a vykoupiti jejich drženi dalšími 
l1,n]()!nýmÍ obětmi, jednali na vlastní vrub a nemohou činiti žalovaného 
zQdpovědným za to, že při v~uce~é dražbě km~nové nel:r?~itosti nedošla 
b'anka úplného zaplaceni, daje, ze Leo U. davku z pnrustku hodnoty 

. nezaplatil a stal se placení neschopným. žalobci trvají arci v dovolání 
na "t0111) že- notářovo zavinění spočívá také ještě v tom, že nezažádal 
ihned posepsáni kupní smlouvy ze dne 21. června 1923 o její knihovní 
provedení, nebo nezamezil aspoň poznámkou zamýšleného zcizení, by 
(J~prodané pozemky nebyly zatíženy dalšími břemeny. Toto opomenuti 
nemělo. však na žalobcovu škodu vliv. Pokud jde o zaplacení dávky 
zpříri'rstkuhodnoty, netřeba to zvláště dokazovati. Pokud jde o daňovou 
p()~ledávku eráru, jež byla ve výši 48.500 Kč knihovně zaznamenána 

. teprve dne 4. srpna 1924, bylo již vytknuto, že tvrzeni, že by bez jejího 
zajištění h.a odprodaných pozemcích banka byla z kmenové usedlosti 
obdržela vice o 11.862 Kč, jest v rozporu se spisy a se skutečnosti. 
Jinou škodu, jež by byla v souvislostí s daňovou pohledávkou eráru, 
žalobci vůbec neuplatňuji. Pokud jde o pohledávku banky, byla tato 
v den kupu na kmenové nemovitosti již zajištěna ve formě tří poznámek 
~amýšlených výpůjček v celkové výši 200.000 Kč, takže sebe rychlejší 
knihovní provedeni kupni smlouvy nemohlo bez přivolení banky zabrá
niti,ťaby nebyla na odprodané pozemky ·přenesena. Dodatečný vklad 
práva zástavního pro pohledávky banky z úvěrnich listin ze dne 7. čer
vence 1922 vevýši 150.000 Kč, o nějž bylo zažádáno dne 7. srpna 1924, 
byf povolen sice částečně v pořad i přednostni poznámky, která byla 
do výše 120.000 Kč knihovně zapsána teprve dne 24. června 1924, avšak 
tato poznámka byla pouhým obnovenim poznámky zamýšlené zápůjčky 
150.000 Kč, jejíž platnost prošla teprve dne 12. červenCe 1924, takže 
banka, majíc knihovni výměry o všech poznámkách pořadí ve svých 
rukou, mohla dle své vůle celou svou pohlcclávku knihovně zajistiti na 
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pozemcích odprodaných žalobcům i v tom případě, kdyby byly l1vv"l" 
hned dne 21. června 1924 od kmenové nemovitosti odepsány, pf<)dleni'm 
v knihovním připisu pozemklI žalobcům nebyly tedy zmírněny 
nynější žalobou uplatňované, Pokud dovolání odůvodňuje povinnost 
lovaného k jejich náhradě i tim, že, kdyby prý byl žalovaný žalobce 
zornil, že na koupených pozemcích váznou dluhy a že nemůže hned 
vésti připsání pozemků bez dluhů, nebyli by žalobci ani tyto 
ale ani současně koupený dům od manželů Sch, koupili, jest 
novým odůvodněním žalobního nároku, pro něž se nedostává 
skutkových zjištění, a které musí býti podle §§ 504, 482 a c, 
odmítnuto, Před soudem první stolice byl žalob ní návrh opřen j 
o tvrzení, že žalovaný provedl svěřené mu sepsání kupní smlouvy 
knihovní přípis koupených pozemků neodborně, málo pečlivě a 
V rámci tohoto žalobního důvodu nemŮže býti za škodu zaviněnou 
lovaným uznána vyšší škoda, než činí předem vyplacená kupní cen 

čis. 8624. 

činovníci spolku, podstoupivši neoprávněně jménem spolku závazek, 
ručí věřiteli, třebas se věřitel mohl přesvědčiti, že nejsou oprávněni jed- , 
nati za spolek. 

(Rozh, ze dne 17, ledna 1929, Rv II 321jQ8,) 

Za pohledávku žalobcovu proti firmě H, a spol, zaručil se spořitelní 
a záloženský spolek v p, Záruční listinu podepsali za spolek Vojtěch M, 
a Alois J. Žaloba proti spolku o zaplacení dluhů firmy H, a spol. byla 
právoplatné zamítnuta, ježto záruční listiny nebyly řádně firemně pode
psány, záruky nebyly spolkem usneseny aniž povoleny a jednání J-ovo 
a M-ovo nebylo spolkem dodatečně schváleno, Žalobou, o niž tu jde, 
domáhal se žalobce na Vojtěchu M-ovi a Aloisu J-ovi ,náhrady škody 
34,393 Kč, Pro c e sní s o udp I' V é s to I ic e přisoudil žalobci 
11,690 Kč, o d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaného, odvo
láni žalobcovu částečně vyhověl a přisoudil mu dalších 5,845 Kč, D ů
vod y: Není prý správným názor první stolice, že žalující strana je na 
své škodě spoluvinna, Odvolání napadá tím patrně názor, že se žalující 
strana prohřešila tím, že, nenahlédnuvši do obchodního rejstříku a ne
přesvědčivši se o tom, kdo jest k firmování spořitelního a záloženského 
spolku oprávněn, nepostupovala s opatrností pečlivého obchodníka, 
Odvolání má za to, že žalující straně nelze v tom směru níc vytýkati, 
poněvadž firma a obsah záručních listin nevzbuzovaly podezření a podle 
zásady cti a víry žalující strana mohla na ně spoléhati. Odvolání však 
přehlíží, že zásady náležité opatrnosti a cti a víry platí vedle sebe, že 
jedna druhou nevylučuje a nenahrazuje, Každý obchodník musí dbáti 
obou, Odvolání neuvědomuje si také správně podstatu opatrnosti. Jí 
jest rozuměti činnost, kterou si obchodník opatřuje podklad pro správné 
usuzování a jednání. šlo o to, přesvědčiti se o správnosti záručních listin, 
O těchto měla si žalující strana utvořiti úsudek, Byly předmětem jejího 
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, vak zároveil prostředkem k tomu. Ten nutno přede-
uvažování., Nebyly \I'~j' t' do obchodního rej 'střiku, Žalující strana d.o 

I I ť v nah el nu I . . "'t' "N' ,.,.ši1l1 h. el a I " 'I 'edv cO opatrny' obchodnlk uClm I mel, a
, I I; Ila NeUCll11 a l o' " ,,' ["t' 
11.'ho nena 1 Ll ' , dl ' , Za to nelze odvolam nepnsvec Cl I e.. ' I' 'e ospra\e ncny, .. , 
Z-ar prvi11 sto lee J" 'Ol' prvé stolice že zavinění ŽalU]lCl strany 

" ~'spravnvm naz , v vl'" 
v ___ 'toiTI1 ze nel11 .' :' ko zavinění žalovaných. Je pravda:. ~e z~,uJ:c: 
J'e práv. ě tak vehkke, ta, ledab)'ie Nelze však říci, že jeJI pocmam 

, 1 I leh overne a' , " 'I' 
strana Jec na ,a b I' P'istupujíce k vydáni záručmch hstm, me I se 
bylo nápa~lne !,e,d

ti
a '~~Ii ~u usnesení spořitelního a záložens,kého spolku; 

íalovam pl esvedcI ,jAl i kd II byl opak pravdivym, dalsI pov!nn,ostI 
Toho pry tu nebylo

b
, e, I't'I ~/ se stanovami spořitelního a zalozen

, ' I bylo o eznam . . ' ' 'h ' . em 
zalovanyc 1 '" I"t· se J'sou-li k podepisovam hstm Je o Jme. n 

'[ , IklI a presvelCI I , , . 'd' b se ske 10 spo , "'I' O!)ak nelze tvrd1Íl poneva z Y 
, " Ž lovam to neUC1111 1. ) - 'v t 

opravnenL a" za to že žalovani jednali úmyslně, Zalovam ,pres, o 
j'Í!1ak .musIÍo mlh, '", k J'eJ'I'ch vyhotovení papíru spontelmho , , " l'stmy pouzlvse , 
vyd ah zaruc.I1l I lk 'ho předtiskem a i jeho razítka, Tlm nepro-
azáloženskeho spOl ":t

S 
Je edbalost ny'brž přímo zneužili svého posta-

, 't" lehkomys nos a n, " "t I 'ho 
Je.V.I.,.]en P h" 'tI'm ve'tší že tak učinili ve ve Cl spon e I1l , 'oei ro resent, Žl' d 
ven:l,,-'a sve!TI . , 'tavu s ravojícího cizí majetek. a ovam 0-
a.íáloženského,s~olku, ~s k Pu'íc~ ři tom opětně na ručení spoři
p~áli ještě ~al~jICI st~ane, p~: az ~kol&bávali tak žalující stranu dále 
telního a zalozenske, o spo I u ~a toho stavu nelze říci, .že vina obou 

~d:~í '~~~~~~jI~áV dd~I~'la~~n;O~'d má z~ to, že ~i~a ža!ov~ný~ oj:ě~~P2,ň 
třikráte větší než ,vina žalující ,sltrany, ,ze

st
t
o
e
l
1Ze CI~~ ~::~fy ~poru žalujr~i 

N ,.' pry take pravI- I prva, .. , 
. espravne je" ' ' '1'. kým spolkem zavinila žalu]!cI strana 

·strany se spon~~~:~' n~I:: ~z~~voláním souhlasiti a poukaz~je se na 
sama, V tom o , I' kt' d'II' I' soud odvolací. PravI-h odvo-, , 'vody prve sto Ice, ere s I 'I ' 
ift~fvi: ~~pOVěď spořitelního a ~álož~nské,ho, spol~u na

l 
~)O~ll1e (~ ~~= 

luji~ístrany neuváděla, proč sponteln; a ~alo~e~1Sky spob e p ~c h~ dal
píťá,je to ovšem pravda, Přes to ne;nela zaluycI strana '~I~~'ív~~bo na
"h ' "kroč'ItI' k podání žaloby, Mela Sl vyzadatI vysve " I 
sl o pn ,,, dpověď sponte
lrlédnutí do obchodního rejstříku, To tun spIse, a,na ,o, ' _ 
níhoa záloženského spolku ~o:házela o~ Jeho pra~mho ~~~~ť~~v~~~i 
111jícl strana měla si uvědonnÍ!, ze ten o vecI aSI uv~zoval. "t I 'h 
zato že žalující strana mohla počítati s tím, že ml?nnaCe spon, e m'lo 

a zá16ženského spolku právnínlu zástupCI mo~l~ byh nespravna, ~,e ,a 
žálujíeístrana počítati í s tou možností, ž~ z,ár,ucnI hstmy ~ejsou spra~nt 

'Nej vy šš í s o u d vyhověl dovolaI1l zalobce a pnznal mu a 

ších 15,858 Kč, 

Důvod)': 

Odvolací soud vyslovil, že žalovani nejen že proje~ili leh~omyslnost 
a nedbalost, nýbrž že zneužili přímo, s~ého.P?staveI1l a sve mOCI. Z~ 
tohoto stavu věci nelze mluviti o Vll1e ZaIU]!CI ~Irmy" pokud Jde o Jel' 
poměr k žalovaným, Tito nemohou právem nanntatI, ze bylo povmnostI 
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žalující firmy jim nevčřiti a přesvědčiti se o nedostatku jich oprávněni 
jednati za spoří tel ní spolek, nemohou se omlouvati tím, že žalobkyně 
jim důvěřovala. To se příčí zásadě poctivosti a víry. Žalobkyně měla 
se zajisté o tom přesvědčiti, chtěla-Ii požadovati splnění závazku na 
spolku, za ktery jednali žalovaní, a stíhají ji následky její neopatrnosti 
v ten způsob, že se jí nedostane platu od spolku. Ale tím nejsou spro_ 
štěni žalovaní z povinnosti k náhradě škody způsobené žalobkyni, a to 
ani částečně, neboť žalující firma mohla s nimi jednati u vědomí, 
že ji ručí za následky vzniklé z jejich jednáni, když nebyli opráv
něni jednati za spolek, jehož jménem jednali (srv. § 1035 obč. 
zák. posl. větu). Neni proto vůbec právniho důvodu, by škoda byla 
dělena mezi strany, neboť žalovaní ručí žalobkyni nedílně celou část-o 
kou. škodou tou jsou však i útraty sporu mezi žalobkyni a spořitelním 
spolkem. Především platí tu zásada shora vytčená. Žalobkyně nemohla 
se spokojití s prohlášením právního zástupce, podle něhož spolek ne
uznal povinnosti vyplývající proň ze záručních listin, třeba nebyly pode
psány předepsanym způsobem, ježto bylo možné, že spolek zavázal se 
k ručení jiným způsobem. Opak toho mohl býti zjištěn jen sporem. Vždyť 
žalovaní dOsud tvrdí, že byli zmocněni spolkem k vydání záručních lístin. 
Žalovaní bylí by jistě a právem namítli proti žalobě podané před pro
vedením sporu proti spolku, že nebylo dosud právoplatně rozhodnuto 
o povinnosti spolku platiti žalobkyni podle záručních listin. Tvoři proto 
i náklady sporu, jež žalobkyně zaplatila spolku i svému právnímu zá
stupci, škodu žalující firmy, kterou jsou žalovaní povinni nahraditi. 

čís. 8625. 

Došlo-Ii k prodeji vnesených věcí (§ 1101 obč. zák.) vnucenou drai
bou, nemůže pronajímatel brániti na základě svého zákonného zástav
ního práva vydražiteli v disposíci s vydraž'enými věcmí, zejména mu je 
zadržovat!, dokud nebude zapravena pohledávka nájemného. L'hostejno, 
že vydražítel věci jím vydražené a jemu výkonným orgánem. odevzdarné 
neodklidil íhned z místnosti, v níž dosud byly. Nezáleží na tom, že s vý
těžkem při exekučním pwdieji nebylo naloženo způsobem uvedeným 
v § 283 a násl. ex. ř. a že pronajímatel neup,latnH své právo v exe
kučním řízeni řádným způsobem. 

Předmětem postupu mohou býti j práva z přiklepu podle § 278 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 17. ledna 1929, Rv II 435/28.) 

Dr. F. vedl k vydobytí své vykonatelné pohledávky proti manželům 
Karlu a Marii H-ovym exekuci zabavením movitostí, jež pak ve veřejném 
prodeji koupil a napotom prodal žalobci. Karel H. nevydal žalobci pro
dané věci, tvrdě, že klíč k místnosti, v níž jsou věci, má pronajímatel 
Oskar O., jenž se zdráhá věci vydati, ježto prý má k nim zákonné zá
stavní právo pro dlužnou činži. Pro c, es ní s o udp r v é s t o I i c e 
žalobu proti Karlu H-ovi a Oskaru O-ovi o vydání věcí zamítl. D ů-
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.. . 'n věcech zákonné zástavni právo podle § 1101 
vj):d y: Pr:)l'~aj1m~telll:a ~n~i!e H. věci vnesl, a jež přede,hází všem osta:
obč. zák., Je~ vznt~I~, ja 'ozhodnutí při § 1101 obč. zak. Manzovo V}~ 
tlít1lzá,sta~ntm pr~~)m Ž~lobce, vlastník věcí, mŮže tudíž. tot~ zákonn~ 
dáni ČIS. Cl, .17 a, . '1 Oskara O-a jen tím odstrantlt, ze zaplatI 
Zástavní pravo .za,I.oval:~ \~áhrady se může domáhati na H-ovi. O d v 0-

ví dlužnou čmzl, Je]!z 
O-o . d uznal podle žaloby. . 
I aC I s,.o u , " o II d nevyhověl dovolánI. Ne]vyssl s 

Důvody: 

. . olatelovu názoru že zákonné zástavní právo 
Nelze přisvědčltl dov b' 'k) zůstane na vnesených svršcích 

.. telovo (§ 1101 o c. za . ,. d t t 
pronaJl~~ . l' k .. h 'odeji exekuční dražbou, a ze nel1l po s a -
váznouh I, dOJde~ I b

JIC 11
'm a vnuceným prodejem věci.Podle § 447 

ného: rozdílu mezI d? roV? ?vní věcným právem, které jest propůjčeno 
dbč .. zákona Jes: pravo. zfs a oko'eni nebude-li závazek v určený čas 
.věřiteli, by z vecI do~ah í~~Pprá~a 'není ponechána libovůli věřitele: 
splněn. RealIsace zas avn d . podle § 461 obč. zák. postupovatI 
>l1ýbrž . děje se o soud~m:h a ~?~u ~;ni podle předpisů exekučního řádu. 
podle pře~pl~~ ~o.u 111 o raen~ realisace práv zástavních tak, že i v tom 

'V exekUČním rade Jest up;av. d věřitelů majícich práva zástavní na 
případě, vede-li e~ekucI J~n J': ~~:tatní prá~a zástavní, pio něž se exe
téže věci, reahsujlse ~ou asne,l, hna ráva zástavní, pokud se vzta
ku~; nev,;de. Realts':':1 ;an~~~Jťa~~~~ěřitJé odkázáni na výtěžek dražby 

hUJI na ve~d~kJ:~~ ~:~~é~~ nejvyššího soudu ve Vídni ~ís. ~ 56 čís. 559 
(srovnej J V"imka není stanovena pro zakonne pravo p,ronaJl~ 
sb. Nowakovy). YJ b- 'k T díž ani toto právo zástavl1l nema 
matelovo ~~~\~o~~O~čfnk~, ~~ by ;rOnajímatel směl na, zá~ladě ,tohoto 

~~\~:neí6oprfva dbr~nitaitl.Vy:or:~~eplio~l:d~~~~iC~áje;;;nd::~e~lb~~:eZca~~a~ 
zeJmena mu Je za rzov , " § 1101 
vena; Pronajímateli nepřísluší proti vy~;až!tde!itrr~~~o~:t~~~e~~ Vv tomto 
d h' odstavec· ohč. zák., a nelze pnsve CI I . ,,' , 

:u YíSU obsažena . est změna předpisů exekučníh.o rad~ o ve,de~1 exe~ 
predp 't' _.J T by vydražitel vlastně pře]lmal zakonne zastavn; 

.kuce na movl e vecl. o ,. '''h d" V zákone 
. právo pronajímatelovo bez zapo,čtel1l do ':~JV~S,Sl ~dyPt vay~~ažitel jenž 

není Opory pro tento vykl ad al11 v tom pnpa e, .. . _',. 
pÓdl~§ 278 ex. ř. má nejvyšší podání ihned zapravlt~ a Jem~z se v~c~ 
ihrtedddevidávají věci jím vydražené a jemu vykonny,?, orga~.em o e, 
VzdatIéihned neodklidí z místnosti, v níž dosud byly a JIZ v naJm~ ma)' 
jeho. dlužníci. Na podstatě a účínnosti příklepu ~el1l ~ nemohlo by tI ~;~ 
změněM a.nitak zvaným návodem pro vykonne, organy., Na~~k po , 
tohoto, návodu mají býti v případě, že vykonn~mu, organu y o ozna~ 
meno, že jest tu pohledávka na nájemném, v dr~ze_bl1lm protokol~ proste 

, uvedeny. jméno a adresa vlastníka domu. Na prubeh drazby nema JSou~
nost zástavního práva pronajímatelova vltvu. Pr?to by byla zcela n~za
važnou i ta okolnost, že prý vydražitel vědělo JsoucnostI onoho prava. 
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Toto právo zástavní nezachovává účinnost proti vydražiteli ani v tOI11 
případě, že s výtěžkem při exekučnim prodeji nebylo naloženo způsobem 
v §§ 283 a násl. ex. ř. uvedeným a že pronajimatel neuplatnil své právo 
v exekučním řízení řádným zpúsobem. Pokud dovolatel upírá žalobci 
oprávnění k této žalobě, jest uvésti, že předmětem postupu dle § 1393 
obč. zákona mohou býti i práva plynoucí z přiklepu podle § 278 ex. ř. 

čís. 8626. 

Práva třetích osob k předmětům postiženým prozatúnnlmi opatřenúni 
jest uplatniti sporem. Cenu předmětu takových sporů zahájených podle 
§§ 37 a 402 ex. ř. jest určiti podle § 57 j. Ilo 

Pronajúnateli nepřísluší proti vydražiteli vnesených věcí zákonné zá
stavní právo pro dlužné nájemné a nebyl oprávněn zakročiti o zájemné 
popsáni vnesených svršků. Domáhati se bezúčinnosti zájemného popsáni 
jest oprávněn i ten, komu vydražitel postoupil nárol< na vydání vydra_ 
žených věcí. 

žaloby podle § 37 ex. ř. nebo podle §§ 37 a 402 ex. ř. nejsou vá
zány na, podmínky § 228 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 17. ledna 1929, Rv II 491/28.) 

Dr. F. vedl k vydobytí své vykonatelné pohledávky proti manželům 
Karlu a Marii H-ovým exekuci zabavením movitostí, jež pak ve veřejném 
prodeji koupil a napotom prodal Karlu K-ovi. Věci zůstaly i po dražbě 
v místnosti, již měli manželé H-ovi najatu od Oskara O. Oskdf O. zaža
loval napotom manžele H-ovy o zaplacení dlužné činže a vymohl si zá
jemné popsání věci podle § 1101 obč. zák. Žalobou, o niž tu jde, do
máhal se Dr. F. a Karel K. proti Oskaru O-ovi, by bylo zájemné popsání 
svršků prohlášeno proti nim za bezúčinné. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e vyhověl žalobě Dr. F-a, žalobu Karla K-a zamítl. O d v o
I a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaného, vyhověl však odvolání 
Karla K-a a uznal podle žaloby i ohledně něho. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovo,lání žalovaného, pokud šlo o ža
lobce Karla K-a a odmitl je, pokud šlo o žalobcé Dr. F-a. 

Důvody: 

Jak již odvolací soud ve shodě s rozhodnutími čis. 5227 a 7224 sb. 
n. s. dovodil, jest práva třetích osob k předmětům postiženým proza
tímními opatřeními uplatniti sporem. I hodnotu předmětu tako,výchto 
podle §§ 37 a 402 ex. ř. zahájených sporů jest určiti podle § 57 j. n. 
(,srovnej kromě jiných rozhodnutí čís. 3767, 4707 a 8147 sb. n. s.). 
Není tedy v těchto případech odvolací soud po rozumu § 500 c. ř. s. 
povolán k tomu, by oceňoval předmět sporu, leda že hodnota zabave
ných věcí nedosahuje výše pohledávky vymáhané. Učinil-Ii tak, jest foto 
oceněni pro otázku přípustnosti dovoláni nezávažno. Ježto jde v tomto 
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, .' I I 'L'1'a'\'k)" 1 800 Kč a předmět sporu nemá tedy '''telllpUle . I'" 
případě o zaps .. b 10 odle § 502 třeti odstavec c. ř.,s .. dov~ am za-
výši nad 2000 Kc, ~ ž!Iobce Dr. F-a, odmitnouti. Ve vecI same, po~ud 
Ióvaného, pokud lde t č' lovolatele odkázati na rozhodnuti dovo~aclho 
jde o Karla K-a, s ci' I ~ 929 Rv II 435/28-1, čís. sb. 8625, ktere bylo 
soudu ze dne 17. le na .... ' pornými stranami. Nepřísluši-li dovolatelt 
učiněno ve ;;pOrLI l.nezI t!'~tst~vní právo pro dlužné nájemné, jak v roz
protiv~drazltel~~~/k~~~~ dovozeno, nebyl oprávněn podl:,. dekre.tu dv: 
hodnuŤl Rv ll.? du 1819, čís. 1621 sb. z. s. zakr~;,tl ? zalem.ne 
kanc. ze dne :J .• hsto~~k' že z.ájemné popsání jest po pnpade moc?ym 
popsání vnesenlch, S\.r~ ~~ob nikoliv úkonem, na nějž žalobce by vubec 
zásahem do prav treŤlc .; mimo jiné z toho že třetí osoba byla by 
nemusil reagovalI, patr~? le:mí věcmi svémocné bez ohledu na zájemné 
jinak ,11:lcena dispol~ova IX~:~e čís. 6 uv. zák. k ex. ř. jest o~nač~;lO jako 
popsat1l, ktere v .čl~nk,u , "emného a pachtovného aktere tudlz vzhle-

,prostředek k z a I' s t e ;~I ~al ř a k § 402 ex. ř. musí býti respekto-
dem k čl. XXVII. uv. za . ~ ~\e 'tyto způsobem zákonu odpovídajícím, 
vá,n,o.i Hetínu osobamI, po ~ tou sporu nedomohou bezúčinnosti to-

.• dl . ady § 37 ex. r. ces ..,' S d h' 
tj-po e, za.s. II lOh! býti právni pořádekvazne otresen. , fU .e 
~ot!J.0palI·enI. Jmak y ~Ie 37 ex. ř. nebo podle §§ 37 a 402 ex .. r. va
straq,Y' neJSOu ~aIObY§ p028 §, Zájem na zjištění nepřípustnosÍl exe
zányna podnunky .2 c. t:' ;í' 'est dán již tim, že byl povolen anebo 
kuc~ .. nebo pr?z~Ílmmhk~e~~a ;reuh lexekuce nebo prozatímního opatření. 
se JIZ vykon:v,a t~n arTu K-ovi oprávnění k podání této žaloby. Ale 
Dovolate! uplfa dale K .. ' 'd"f žaloba Karla K-a není opřena -o to, 
anítu nelz~ dov~lateh ensve ~I 'tniku věcí, o něž jde, obligační nárok 
ž~t~nto ma P;?t~ D~uo F;~~'k~p~t nájemní neb podobné smlouvy s Dr. 

. na JIch ~de~z am ': uv D F postoupil své nároky ze sporu a z ex:,.
F·em, nJ:.brz o to, ze. mU . r. . '1 nárok na v dání věcí, jež vydrazll 
kuce,.a z.e mu zelmenaht~stoukl ředpisu § 1 ~94 obč. zák. vystupul~ 
"exekucI. Karel K. vz e e?, P" taková že by si na základe 

. tedy na obranu v!astních prav a .nem v~~ F-em' působícího osoboval 
obligač,ni~o. pon;eru len mezI n;m .a h ~áv Dr. F-a. Nezávažno jest, 
oprávnem zakroClÍl o ochranu vecnY~d Pf kf k také k ochraně práv 

zda FProcežsní~ ú~~~e~r~~~~ ~~~y~~l meoh~U I~.ýri předmětem postupu, 
Dr. -a. e I pra . . P !' nelze nic dovodItI ve 
bylo. již řečeno v I~itovanémt r~zhož~n~tyI. ta~:o e~ohlO dojíti k celé řadě 
prospěch dovolate uv am z o o, . . . o hustí-Jí se do 
vybavovacích SpOTll. Dovolate! mu SI nestI dusledk~ !~, o, P s Nemohlo 

. ~ý~~ap~~;tc:o~g~;:{ ti;~~v~n~,m;~~~~ j~~r~n~a~obní n~~;k Karla K-a. 

čís. 8627. 

Stvrdí-li obchodník obchodníku zaplacení účtů ,? ne~čini-~i ~i ústně, 
natož písemně výhrady ke stvrzení, jest v tom spatřovab vzdant se even-
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tue!ních úroků z prodlení, najmě, děje-li se tak ve vzájemném OIJCll(}(jnÍrn 
spojeni opětovně a po delší dobu docela napořád. 

(Rozh. ze dne 17. ledna 1929, Rv II 527/28.) 

~,alob,kyně byla s~ žalovanýI~ v obchodním spojení a zasílala 
~bOZI ,v let~~h 192~ ~z 1927. Soucasně se zbožím zasílala žalobkyně 
,ovanemu, ucty, Jez zalovaný splácel po částkách takže . 
z prodle~1., Žal?bou, o niž, tu jde, domáhala se žalobkyně na 
zaplaceni uroku z prodlem. Pro c e sní s o udp r v é s t o I . c 
lobu .zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D ů v o ďy . 
cesm :,oud prv~ stolice zjistil, že žalobkyně potvrdila žalovaném~ 
:hn] učty d910zk.ou: »s dlky saldováno«, »s díky obdržela<<- Dále 
ze z~l~bkyne ~ letech 1,926 a 1927 opětovně vybídla žalovaného, 
plalIl uUovaI~e ,ceny s uroky. ž.alobkyně sama přednesla, že úroky, 
s~ nyI~I domaha, nikde nezaknIhovala a že byly vypočítány jejím 
~Im za.st~pcem .teprve před p,odánim žaloby. Z toho vyvodil prvý 
ze se ~a.lobkyn: k?nklude~tntm jednáním podle § 863 obč. zák. 
placem ~roku, ze lIm dala Jasně na jevo, že nezamýšlí požadovatí 
Od~olacI soud, jenž setrvává při oněch zjištěních, nesdílí právní 
pr."eho soudu, Potvrzení placení na účtech zakládají sice domněnku 
1 ur.oky byly ,~aplaceny ~ účty stanovily platební lhůtu, po jejímž ' 
nU;'I ?ylo tud~z. lze podle cl. ~89 obc,h: zák. požadovati úroky, _ leč 
k~~da)Ina ~uze I t~to domnenka bylI vyvrácena, v kterémžto směru ná
~ezI du.kaz zalo~ky~1. Ná:o; od~ol~telky, že by žalovaný musel dokázati, 
ze se zal ob kyne vyslovne UToku zrekla, není ovšem v této všeobecnosti 
správným, neboť vůle může býti podle § 863 obč. zák. projevena i kon- . 
kludentním jednáním. Názor prvého soudu o bezvýhradném saldování' 
!ak!ur byl by sice správným pro dobu, kdy se stalo potvrzení, avšak 
ze slo o ,-zcela bezvýhradné kvitování s právními následky, jak 
zuJ.e pr~y soud; Jest v rozp~r~ se o zjlštěním, že žalobkyně 
opetovne upommala o placem uroku. Odvolací soud má za to že 
tím j~st vyvrácena domněnka vzdání se nároku na úroky, Do'tožka 
d?vm Jest P?~hou domn.ěnkou, nemůže však býti nadále hodnocena 
naznak vzdam se. Bud!z podotčeno, že žalovaný, ačkoliv přiznává pro
dlení v place.~í, popírá jakýkoli':, závazek k placení úrokl!. Zjištění prvého 
~oud~ ~estacI .k !?m:~, by se melo za to, že tu bylo takové konkludentní 
Jedna~I, .ba svedeI pnmoo o opaku. Za tohoto stavu včci hyl hy musel ža
lovanl Jm~k, snad pruk~zem výsl~vného vzdání se, prokázati, že 
nevzesel z~vazek anebo ze z~mkl. Zalobkyně není protokolovaným kup
cem a nem proto povmna mlh obchodní knihy. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu 
věc, by o odvolání znovu jednal a rozhodl. 

Důvody: 

?dvolací soud neschválil právní názor rozsudku soudu prvního. že 
se ,:~Iobkyně bezvý.hradným saldováním účtů vzdala placení úroků 
z uctu, jez nebyly veas zaplaceny. Leč názoru odvolacího soudu nelze 
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PřisvědČiti zúpLna a bez vlhdrady.§KI4d2Ů7vodb~m nakPac!enéhtO r~,zsud'~kU bl~!Oť 
---'.--:-''Jedevším uvésti) že pfe pl~ o c. za . v,tom o pn pa e zvas 
bYP, tel Il e l, řichází, neboť nejde o to, zda byly uroky placeny, v tom 
ve zre • I b I 'b' t d b " . obě strany shodny, ze p aceny ne y y, - ny rz O o, z a se ez-
JSOU Sl • 'h" t kb' hl' Id" ( vý!1radným přijetím úctov~c k ca~ e

l 
a ,ezvy ,~a~ nynd ~a fvam,m, ~~-

tvrzením účtů) žalobkyně, J~ t? za ovanynda~l"!t" vz a ~ p atcetm ~:?, u, 
;. v této příčině pro pravm posouzeni u eZI e ze]Inena y o nIZSlmI 

a.J.sdou.ZJ'I·štěné skutečnosti: že žalobkyně v létech 1926 a 1927 žalova-
SOli y , '''t 'I .. t k 'k" 'I' "1'0' někoHkráte na zaplacem uc Dvye 1 cas e a uro II UpOlTIlOa a; ze 
~~/poslední splátce ':n; 8. pros,ince 1927 placení, úro.ků .žádala; ~e,však 
'ínak při saldování úct~ o uroclch ~Iuveno nebylO; ze z~lobk~ne uroky 
~l'rodlení ve svých úctech (~mh."ch) nebo .. v obchodm~h zazn."m,ech 
nevedla a je teprve před podanIm zaloby spocltah dala svemu pravl1lmu 
zástupci, což prý trvalo .ně~oli~ hod!n. Z,: sporn~ho jedná~í ~yplývá, Jak 
žalovaný dále namítal, ze zalookyne na zalovanem placenI uroku zacala 
pOžadovati teprve, když se ~ prosin~i, 19:;7 vyskytla me,zi ní. a ž~lova
tým neshoda z příčiny ctodavky ZbOZI a zalovany prohlas!l, ze dale od 
ní zboží nebude odebírati. V souzeném případě jde o obchodní spojeni 
dY6ltobchodníků, jež záležejíc v prodeji, pokud se týče v nákupu zboží 
k .. dalŠímu zcizení, trvalo delší dobu (1925 až 1927), a podle tvrzení ža
loby.za leta 1926 a 1927 dosáhlo, obratu přes 63.0?? Kč. Příp,a~ posu
z.Ov·ati jest podle zákona obchodmho a vyznam a ucrnek Jednam zkou
nl"tf jest podle názorů a zvyklostí v obchodu běžných (čl. 279 obch. 
zák.),S tohoto hlediska nemůže býti o tom sporu, že, stvrdí-li obchodník 
druhému obchodníku zaplacení účtů (salduje-li mu účet) beze vší vý
hrady a neučiní-li ani ústně, natož písemně výhrady k takovému stvrzení, 
jest v tom spatřovati vzdání se zaplacení eventuálních úroků z prodlení, 
a úsudek ten nabývá tím více oprávnění, děje-li se tak ve vzájemném ob
chodním spojení opětovně a po delší dobu docela napořád. V souzeném 
případě nabývá věc zvýšeného v.ýznamu i tím, že žalovaný k žalobkyni 

. v~'$h)vně prohlašoval, že úroky platiti nebude, což tím spíše musilo ža-
íobkyoi povzbuditi k. tomu, by, trvala-li na placeni úroků z prodlení, 

příčině k žalovanému učinila zřetelné a jasné prohlášení, že se 
nevzdává, 'Příznačným jest pro posouzení též, že žalobkyně dlužne 

účtů ve svých obchodních zápiscích, pokud je vede, neúčtovala 
. když nastala mezi stranami neshoda a přerušení obchod

dala vypočísti svým právním zástupcem, neboť okolnost 
k tomu, že na vymáhání a dobývání jich ani nepo

právního styku v obchodě vyžadují toho, by 
s poctivostí a přesností tak, by měly jasno 

poměrech a mohly na to spoléhati, a porušeni 
proti straně, která ji porušila. žalobkyně tím, že 

žalovaného příjímala placení účtů bez úroků z pro
bez výhrady saldovala, musila u žalovaného vzbu

u;;~;:;;:~'hže na placení úroků netrvá, se jich vzdává, a ne-
pt'iznati z toho, co dovolání nazývá mentální reservací 

záludností, když později při nastalé neshodě 
,Civilní rozhodnuH XI. 4 
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dodatkem žádá za celou u I 'n I ' z prodlení z účtů které bez ~ Jh udoU predchozí dobu doplacení 
u r'''' y ra y saldovala Za t h t zna I jep nárok na zapjacení úroků za o ' " .. o. o o stavu věci lze 
hradu ucmIla při saldování toho kt 'h pr~;,neny jen potud, pokud vý_ 
je~,že pří poslední splátce jež se st:;e ~ uctu. Tu pak jest prokázáno 
trzce, žalobkyně, pokud se' t. če ." a ne, R prosInce 1927 již po roz_ 
zaplacení úroků z prodlení ~ýh jeN z;nocneny syn prohlásil, že trvá 
saldován i tento účet, zůsial dŮrs~e~k a jest arclf zřetelná a, i když byl 
na dopl~cení úroků z prodlení z tohot~~ ,:eto 1h

:
ady 

na;'ok žalobkyně 
uznatI zalobní nárok za oprávně . . uc ~I ne ,otcen. Z techto úvah lze 
ohledně oněch účtů které b I nYld

en
. O edne onoho, pokud se 

výhrady doplacení Úroků y y s~ oV,any za této současně pr,oie,v~nÁ 
j,e.ho právního názoru ne~$~O~I~;t~j;Z~ odv~lacím soudem následkem 
~dy a o které položky na dlužn§ch úr~cíchk~ery pok~d se týče o které 
SImu soudu ve věci rozhodnouti b I k ~ro~le~1 jde, nelze nejvyš· 
dek odvolacího soudu zrušiti a u~né{tiO oPlravnenemu dovolání rozsu-se, p { shora uvedeno. 

čís. 8628. 

Berním úřadům zastupujíc' dl -' č~s. 28 ř. zák. Ii~ční prokur~~ui;° p~s~~ze~í .z~ dne 18. ledna 1898, 
n~ho tarifu s tím obmezením že ' . USl P ne ,~tr~ty podle ad~okát
rych příslUŠí odměna za výkonio~~~a!~OU í? ~vlas~l. s~by, pódle kte
cem advokáta do seznamu kand'd T avane ancelarským zaměstnan
těchto sazeb a teprv pokud tu ~~~o~ ~dvokacie nez~psaným, jen podle 
sazeb za práce advokátní. yeh sazeb nem, podle příslušných 

. e na 1929, Pres. 1550/,28.) (Posudek ze dne 18 I d 

" M í n i s t e r st vos p r a v e d I n o s t i d " . . 
slho soudu o posudek tímto do isem' . ozadalo presldmm nejvyš-
msterstvem spravedlnosti j'est p . MezI mllllsterstvelll financí a mi-

di " spor o to zda berní ú' d k'" 
po . e nanzení ze dne 18. ledna 1898 čí' 28' . ra h ~a, rocuJlce 
by tl daní, poplatků a dávek 'ako z'- s. . r. za,k., k zajIstem a k do
právo účtovati poplatky pOdle

j advok~~~~hcl /mfncn~ prokuratury, mají 
fmancí má za to že v tomto příp d' 1

0 
an u, člh llIC. MInisterstvo 

t b" . a e ne ze považovati ber í " d 
. zv. o ecne plnomocníky kteří nenále'" k n ura y za 

nebo notářskému, mají jen~árok 'na náhr:~~c: Ik
e 

stavu advokátskému, 
poplatků, nýbrž za zmocněnce státního ad .o o.~yc,h. a jIných státních 
kuratura. Přísluší proto podle názoru .. vfkata, jlmZ jest finanční pro
jako zmocněnci státního advokáta pln~I~~s ~rstva dimancí b~rn~mu úřadu 
Obdobný případ vyskytu'e se r" ra ':( po, e advokatmho tarifu. 
advokáta jeho solicitátorj neb rj~nl j~h~dV?k~~U vubec. Intervenuje-Ii za 
p~ní zmocněncem, jenž nemá náležité kv Pt~a{ a,jdf ta~é jen .o zas.tou
kat oprávněn účtovati a přisuzu'í se a \1 .a~e, a e pres to jest advo
tarifu. Ministerstvo financí odvol, , mu p ne u~raty ~o?le advokátního ava se I na to, ze stejne stanovisko za-
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.'mal také b)"V. nejvyšší soud ve Vídni, že soudy také přisuzují většinou 
~~rní!1l úřadům ~čtované útraty p,odle advokátního tarifu a tepr~e v po
slednícl

1 
letech ze se vyskytly pnpady, kde se tak nestalo. Mimsterstvo 

spravedlnosti naproti tomu hájí stanovisko, že berním úřadům nárok na 
náhradu nákladů podle advokátní sazby nepřísluší. I dovoluje si požá
dati, aby mU presidium nejvyššiho soudu o věci podalo posudek, při čemž 
bylo by také vzíti v úvahu, že pro daňové nedoplatky počínajíc 1. lednem 
1927 platí ustanovení § 345 zák. čís. 75/1927 sb. z. a n., podle něhož 
berní Mady v exekučním řízení soudním nezastupují již finanční proku-

ratury, nýbrž vyměřovací úřady. 
Na základě P o s u d k u sen á tun e j v y Š š í h o s o u d u bylO 

ministerstvu spravedlnosti sděleno, že nejvyšší soud souhlasí s názorem 
ministerstva financí, že berním úřadům, zastupují-Ii podle nařízení ze 
dne 18. ledna 1898, čís. 28 ř. zák. finanční prokuratury, přísluší ne pouze 
jako obecným zmocněncům náhrada kolkových a jiných státních po
platkll (§ 42 druhý odstavec c. ř. s.), nýbrž jako »zmocněnci« správn~ 
řečeno náměstku (substitutu) státního advokáta plné útraty podle advo
kátního tarifu, ale, čímž nejvyšší soud právní větu ministerstvem financí 
vytčenou doplňuje, po případě omezuje, pokud tu jsou zvláštní sazby, 
podle kterých přisluší odměna za výkony obstarávané kancelářským za
městnancem advokáta do seznamu kandídátů advokacie nezapsaným, 
jen [odle těchto sazeb a teprve pokud tu takových sazeb není, podle 
příslušných položek za práce advokátní. 

D II vod y: 

Podle čl. XXXII. úv. zák. k c. ř. s. jest předpisů civ. soudního řádu 
O advokátech a jejich náměstcích užiti obdobn~ i na finanční prokura
tury., a to podle čl. IV. čís. I úv. zák. k civ. s. řádu a § 31 čís. 2 c. ř. s. 
iv řízení exekučním. Tím jest dána úplná rovnost mezi advokáty a jich 
náměstky s jedné a finančními prokuraturami a jich náměstky (berními 
úřady).s druhé strany. Mezi advokáty a finančními prokuraturami již 
podle. doslovu předpisu a mezi náměstky obojího toho druhu zástupcu 
podle jeho smyslu, ducha, tendence a účelu. Mluví totiž předpis sice 
jen o náměstcích advokátu a nikoli i o náměstcích finančních proku
ratur,aleto jen proto, že cív. soudní řád nejedná sám o náměstcích fi
ll11rtčníprokuratury, nýbrž tak činí předpisy jiné. Jakmile se tedy ná
rtí.ě~t~~(substitut) finanční prokuratury objevil, a to se stalo již naří-
z~níl11ze' dne 17. listopadu 1892, čís. 215 ř. zák., kde berní úřady povo
lány<kprováděni mobilárních exekucí pro daně »in Vertretung der Fi
nanzprokuratur« (v § 60popL zák. ze dne 9. února 1850, čís. 50 ř. zák., 
jakoží v nař. ze dne 24. dubna 1871, čís. 50 ř. zák. a ze dne 14. května 
1879, čís. 76 ř. zák. tento substituční výraz chybí) a pak právě hned zase 
n~řizením ze dne 18. ledna 1898, čís. 28 ř. zák., jímž berní úřady v me
ZIch tan; vytknutých za ?áměstky finanční prokuratury zřízeny, bylo 
zJevno, ze rovnost flllančl1lch prokuratur s advokáty nese s sebou nutně 

4' 
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i rovnost náměstků obojího tohoto druhu zástupcu, předpokládajíc 
podstatně stejnou právní povahu (kvalifikaci) náměstků, o čemž 
Zkrátka berní úřad, zastupuje podle platných nOrem finanční p UKLlr"_ 

turu, není t. zv. »obecným plnomocníkem« strany (státu) a nelze 
tedy použíti předpisu § 42 druhý odstavec c. ř. s., podle něhož by 
mu mohly přisouditi jen kolky, jiné státní poplatky a hotové výlohy, 
brž jest náměstkem finanční prokuratury, jakž to nařízení ze dne 
ledna 1898, čís. 28 ř. zák. vydané patrně na základě výhrady čl. 
čÍs. 1 úv. zák. k civ. s. řádu ve spojení s prováděcím zmocněním čl. 
téhož úv. zák., jakož i § 2 druhý odstavec instrukce pro !in. prok. 
výslovně praví, povolávajíc berní úřady výslovně, aby jednaly »i 
Ve r t ret u ng der F í n a n z pro k u r a t u r« a nutno ho tedy 
měniti jako jejího náměstka podle zásady rovnosti zrovna tak jako 
kátního náměstka léže kategorie. Praví-li § 42 druhý odstavec c. 
že předpís, podle něhož se obecnému plnomocníku mají hraditi jen' 
poplatky a hotové výlohy, neplatí pro útratové nároky stran 7"'dn"n,'_ 
ných finanční prokuraturou, je tím řečeno, že neplatí ani pro stát Ld',lUIU

pený berním úřadem, an berní úřad zastupuje finanční prokuraturu, 
jde o případ, kde strana je finanční prokuraturou zastoupena, 
o případ cit. § 42 druhý odstavec c. ř. s. Stanovisko toto jest nrlfivn,i_ 

něno i věcně. Berní úřady povolány jsou k substituci finančních pr{IKU-' 
ratur ve vlastním zájmu stran, by soukromá strana ušetřena byla vyšších 
útrat, jež by vzníkly, kdyby finanční prokuratura byla nucena úkon - . 
jde o úkony mimo její sídlo - předsevzíti sama, což by mělo za 
dek cestovní výlohy a ztrátu času, což vše by strana musila hraditi. 
Avšak poukázány-li berní úřady, by úkony za prokuraturu předsevzaly, 
zatěžují se zase berní úřady, jich síly odnímají se jich vlastní úřední 
práci, což tak neb onak má za následek finanční zdtížení pro stát (bud' 
zvýšení personálu berního nebo placení remunerací za vícepráce) a jest 
tedy slušno a spravedlivo, by strana, která by jinak musila platiti útraty 
advokátní, kdyby finanční prokuratura sama zakročovala, platila aspoň 
útraty vzniklé substitucí v jejím prospěchu zavedenou, neboť nebylo by 
spravedlivo, by zatížení agendou exekuční, které vyvolaly strany (exe
kuti) nesl místo nich stát. Jde o t. zv. deservity a otázkou je tedy jen 
míra či výše odměny. Chtíti deservity vyměřovati podle vlastního uvá
žení soudcova, jak ministerstvo spravedlnosti, neodmítajíc odměnu, ný
brž jen její vyměření podle advokátního tarifu, se míniti zdá, není vhod
ným a vedlo by k nesrovnalostem, ne-li k libovůli a k mnohým rekursům, . 
ale při zákonné existenci tarifu je to i v rozporu se zákonem (viz níže). 
Podle žádosti, jež důvody ministerstva financí reprodukuje, zdálo by se, 
:2e ministerstvo to hájí stanovisko, že bernímu úřadu příslušejí útraty 
stejné jako advokátovi, t. j. tedy jako finanční prokuratuře samé, aspoň 
to ten smysl připouští. Avšak tomu také není tak. Jestliže čl. XXXI! úv. 
zák. k c. ř. s'. kíade finanční prokuratury a jich náměstky na roveň ad
vokátům a jich náměstkům tak, že na ony jako na tyto užíti jest před
pisů civ. soud. řádu, tedy, ježto podle zákona ze dne 18. února 1921, 
čís. 78 sb. z. a n., jenž je noveíou k civ. soud. řádu a exek. řádu a zmoc-
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, k ')' lání advokátního tarifu, advokátní tarif nyní platný, na 
nil vla~lu \h' VL 'dan'y' platí J'ako součást civ. soud. řádu a exek. řádu 

'klade ne O) , k d k't' t '1 I'" za '. " . kuratury a J'ich substituty: avša a vo a m an ISI co 
, ro fInanC!1l pIO , . (d k't d IP 'še odměny mezi advokátními sílan~ konceptl1l,:,1, a vo a}.a a v3,-
d? vy . kandidáty) a silami mampulaCl1lml (sohcI!atory a Jmy.nll Z;I
katmml , . že berní úřady mohou býti na roven postaveny Jen teto 
zencI), zreJm~: . ěstk1I t J' zřízencům advokátním do seznamu kan-
druhé kateaonI nam. ," 'f' I "t ' h 

• ,0 adv~kacie nezapsaným. Pokud ovš~m t~n .. nem? z~ ,as n,lc sa-
(hdatu k. odánícl1 musí tyto arci I ber!1lm uraoum byh uctovany po
zeb'I P :'. ~urných je,lnotných položek advokátního tarifu, na př. tedy za 
p~dr~ P~~ekuční podle pol. 2., kdežto za jiné ~ýkony dop.ad?la by ~o
na,v Y13. Doložiti sluší, že předpisen~ § 345 z?kona o. p.n;uych dam~h 
lozkda I' c'ervna 1927 č 76 sb. Jenz povolava k dobyva!1l dam pome-
ze ne Q. ,.' 98" 28' 'k b , .. 'úřad nestalo se nařízení ze dne 18. ledna 18 . ,~IS: ,L z~ " ez-
ni~~:l1ětnim, ježto se i nadále vztahuje na poplatky a ]Ine vereJ~.e,d~vkr 
p 404 druhý odstavec pak vzhledem k § 343 prvy ?dst!"vec y pncme na
~I dO (útrat) soudní exekuce odkazuje na exekucl1l rad, tedy na § 74 

a;'7~ a 78 ex. ř. a tím i na § 40-,55 civ. s. ř. včetně čl. IV čís. 1 a čL 
Xxxn úv. zák. k c. ř. s. 

čís. 8629. 

účinky zpětvzetí žaloby (§ 237 c. ř. s.) nastávají" jakmile ž=~ce 
oZnámí soudu, že béře žalobu zpět, nikoliv teprve do~:~ím .??d ~a
lovanému. Podáním prohlášení o zpětvzetí žaloby pomlJí sudlste pro za-
lobu Illlvzájem (§ 96 j. n_). 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1929, R I 947/28.) 

Rudolf R. podal proti JosefuM-ovi vzájemnou žalo,bu u k~atského 
.",,,m v Č., u něhož byl žalován Josefem M-em. V dobe po~al1l z,al.oby 
Rudolfa R-a došlo sice již k soudu podání Josefa M-a o zpetvzet! Jeho 

avšak ání to nebylo dosud Rudolfu R-ovi do;učen3' Namltce 
s o udp r.v é s t o I i c e vyhovel a zalobu od

s o u d zamítl námitku místní nepříslušnosti. D ů -
.o,.,.v:j'\lapaCle:n)'lm usnesením vyhověl prvý soud námit~e místní n:,

jednati o žalobě jakožto žalobě navzájem proto, ze 
v den podání žaloby navzájem dne 9. čeryna 1928 

usnesení stěžuje sí žalující strana, pravem po-

1I,~'m;~~~~,l~ť~~~' ~.~ podání o zpětvzetí přední žaloby došlo sice .na soud 
ii 1928 že však straně žalující bylo doručeno teprve dne 

čP,'věnce 1928 . . PocÚe § 237 cřs. béře se žaloba ,zpět p,odání?\ kter~ 
nutilo žalovanému doručiti a má v zápětí, že se ma o zpetvzate zalobe 
zato, jako by nebyla vzne~ena. Proti straně žalované nahývá tudíž. zpět-
vzetí účinnosti teprve doručením příslušného podání a může by tI po 
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případě napadeno stížnosti, nejsou-Ii splněny podmínky § 237 cřs. 
př. neobsahuje-Ii podání o zpětvzetí žaloby současně prohlášení o ' 
se žalobního nároku a soud to přehlédl. V takovém případě dojista 
míti za to, že zpětvzetím žaloby ústní jednání o ní před tím již snad 
hájené jest skončeno, neboť ke stížnosti může soud prvé stolice býti 
držen k případnému dalšímu jednáni o žalobě takto zpětvzaté. Pnni',,"", 
§ 96 j. n. vylučuje sudiště žaloby navzájem teprve, když v čase 
podání ústní jednání o původní žalobě již jest skončeno, plyne z 
ze rozhodujícím není den podání o zpětvzetí původní žaloby, nýbrž 
nost, že k ústnímu jednání o původní žalobě už nedojde. Do té doby 
Iz,: ~alovan.é straně upříti právo použiti k vlastní žalobě navzájem 
dlsle § 96 j. n., neboť odporovalo by to jistě záměru zákona, . 
navením tohoto sudiště chtěl žalované straně umožniti "!ňmdn' 
vlastní vzájemné pohledávky nejen námitkou, nýbrž i žalobou na'/zalem 
u soudu, kde jest sama žalována. Odpovídá nejen zákonu, nýbrž i 
nostl, by tohoto práva nebyla zbavována strana, proti níž byl již po 
kolík měsíců veden spor, v němž pak náhle a proti očekávání 
byla žaloba zpět ně~olik málo dnů před podáním vzájemné žaloby, 
strana o tom byla vcas zpravena. 

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

Důvody: 

žalobu navzájem lze podati u soudu prvotní žaloby pokud trvá 
hájený spor a jen do skončení ústního jednání v prvé stolící. 
sudíště této žaloby jest, by bylo umožněno soudu, jednati o iseiící.ch' 
nárocích uplatňovaných oběma žalobami po případě společně a 
mohlo býti zároveň rozhodnuto o započítatelném nároku. Proto při po 
se podle § 96 j. n. žaloba navzájem jen pro nároky souvísející, HalUK.V 

hodící se k započtení, nebo pro nároky předurčující povahy. Toto 
diště přestává, když ústni řízení v prvé stolici bylo skončeno. Tím 
stal dllvod, pro který zákon pokládá toto sudiště za vhodné. žaloba 
navzájem předpokládá tedy zahájenost prvotního sporu, která zaniká 
zpětvzetím žaloby. Účinky zpětvzetí žaloby nastávají tím okamžikem, 
když žalobce (s případným svolením žalovaného, pokud je ho třeba) 
oznámí soudu, že žalobu béře zpět. Potřeba oznámení tohoto 7n"!"7p!, 
žalovanému, který není při žalobcově prohlášení přítomen, neoddaluje 
tyto účinky. Soud dá jen doručiti odpůrci ono prohlášení, nečině usne
sení O' tom, zda je pa právu, nýbrž učiní usnesení teprve O' útratách, 
žalovaný bude požadovati. Proto již prohlášení žalobcovo o zpětvzetí 
žaloby má účinky v zákoně vytčené bez ohledu na soudní usneseni, 
jsou-Ii tu ovšem podmínky. Žalobce, který žalobu platně vzal zpět, může 
ji, pokud se nevzdal žalobního nároku, podati u jiného soudu již od 
okamžiku, kdy učinil soudu prohlášení o zpětvzetí, aniž by nové žalobě 
vadila námitka zahájené rozepře do té doby, než se o zpětvzetí žalovaný 
dozví a llež soud prohlášení žalobcovo doručí žalovanému. Podánim 
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. II'šeni o zpětvzetí žaloby přestal také důvod, pro který 

PlatnéllO plal:' '(" lobll navzáj'em o němž byla shora řeč. Bylo by 
.. d' 'ce pnpous I za ' .. hd kd zákono al 'k by se připouštěla ještě žaloba navzajem te y, y. 

Proti účelu za ona, , 'Ich ve sporech uplatňovaných společně jednalI 
" . ožnostl o naroc . 1 9 N 

jlz n.enl 111. t' ( Hora Civilní právo procesnl ll. l70, 7, eu-
b 'ozhoclova I srov., , d"t' , I b a 

ne o I 'ř k § 237 Vll.). Jest ovšem pravda, ze sU IS e za oJ n : 
mann, Komenta 'd § 29 j n potrvá i když za sporu o zalobe 
vzájem v ~~sledku z~~a ~d a(lIlO~ p~dmínky příslušnosti onoho sudíště 
navzájen: jlZ ,zahajente ,0'aloPba bude odmítnuta pro nepříslušnost nebo 

, tUll ze prvo ni z - , I'" t' k 
na P::. ,J, z ět Ale to nemá.významu pro posouzen! zee a JIne o a:: y, 
pozdejI ,::a~a .. p ~ době odání žaloby navzájem bylo opodstatneno. 
zda sudl~te jIdz'."h dln~ltnutí prvotní žaloby trval spor touto žalobou 
V "pade poz ejsl o o , "d' 't 
.. p;1 . s oň v době podání žaloby navzájem, kdezt~,v pnpa e zpe.-
zah~jeny a ~ , I b řed podáním žaloby navzájem jlZ netrval. Nez~.~ 
vzetl prvotlll dza o ~ PI bce žaloby navzáj'em dovědělo zpětvzetí pozdejl 
leží na tom, z a -se za o 
a spoléhal na zahájenost sporu. 

čís. 8630. 

Byly-Ii, >:náimitkyt ' P~O~dS~~j~~::un~~:~~~;:nupo~~ťs~~;:!~~~~ 
k~tra~~~~en~~at~~u lhůtě předložiti zcela jiné podání, ob~huJI~~ 
:rě:e~é námitky. Lhostejno, že šlo o stranu práva neznalou a ze se Jl 
nedostalo soudem právního poučení. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1929, R I 982/28.) 

N.amítky proti směnečnému platebnímu příkazu zamítlo s o u d PSr v.é 
... . , . k d' . (§ 552 c ř s) O u vod y: me-sto 1 íce usnese mm jd o opoz ene. ....• ' d 

nečn' late6ní příkaz ze dne 3. října 1928 doručen byl .zalovanemu ?e 

4
.,:1. P.1928 P.odání žalovaného na soud bylo mU vraceno usnesemm 
. nJna .' §§ 4 85 ' s tl'n1 že musI 

dne8. ií'na f928 k doplnění podle o 8 a c. r. .~. . . '.' 
..• ..... .. j ředloženo ve IhUtě osmi dnu, by o mu byl pn~~n ~čll1,ek po-

p žalovaný nepředložil puvodm podam, .~y?rz .zcela 
směnečnÉ> námitky, které však nepozlva vyh~dy 

jÍll<Í'pO'lánlí, c. ř. s., neboť není podáním vrácený~ ~. dopl?em. 

X 
•• ~[}~~~~t~~Jtoto došlo 20. října 1928, tedy po uplynuli tnden?1 .nelhůty § 557 c. ř. s. ode dne 4. října ~928, byly~amltky 

odmítnuty. Rek u r s n, í s o u ~ z;usII ~apadene ~sn.e-
atlloóW prvému soudu, by, nehlede k odm!taclmu duvod~, o namlt

Žalováného dále po záko~u jednal. O u,voo d Z:. Hle?lc k § 27 
c. ř. s. a k§ 9 adv.ř. a k právum tam ~d~ok~tum pnzn,anym a k po
vinnostem .jim tak uloženým, nelze uznati, ze jest advokat ~ovll1en, by 
»odpor proti. žalobě« žalovaným samým se~s,any a P?~any, podep~al 
a soudu předložil. Uzná-Ii toho -potřebu, muze ve Ihute k odstranem 
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vady podati nové námitk,y sepsané tak, by vyhovovaly všem ~"""""!11 
zákonným a tak straně k právu pomohly. NemUoť by smyslu, by orluAI" 
musel podepsati a soudu předložiti spís věcně vadný, ač věděl, že v 
znení nemůže míti výsledku. Tim by se dostal do rozporu s § 9 adv. 

N e j v y Š š í s o LI d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Napadeným usnesením bylo usnesení soudu prvé stolice, 
mitky žalovaného proti směnečnému platebnímu příkazu byly ULillll[lll 

jako opozděné, >>zrušeno« (správně změněno) v ten smysl, že 
mitky na soud přijímají. Nejde tudíž o zrušovací usnesení ve 0"",o,1" 

§ 527 druhý odstavec c. ř. s. a jest proto považovati dovolací 
za přípustný (srovnej rozh. nejvyššího soudu sb. čís. 3340 a 6044). 
volacímu rekursu nelze odepříti oprávněnost. žalovaný podal noml'.u 
proti směnečnému platebnímu příkazu, jenž mu byl doručen 4. 
1928, tím způsobem, že napsal na žalobu »podávám tímto proti 
žalobě odpor<<. Toto podání, Jež bylo dáno na poštu 6, října 1928, 
mu vráceno podle §§ 84 a 85 c. ř. s. k odstranění íormálních vad, 
zvláště k podpisu advokáta s tím, že musí býti znovu předloženo 
osmi dnů, by mu přiznán byl účinek podání v den původní. L."!U'ML 

však předložil dne 20. října 1928 zcela jiné podání, obsahující 'lllCllCUlt 
námitky. Právem proto soud prvé stolice je odmítl jako opozděné. 
sice přisvědčiti názoru žalovaného, že advokát není povinen, by 
podepsal formálně vadné podání a že jest zajisté také oprávněn nahr 
diti Chybné podání novým podáním. Ale vždy musí jíti při tom j 
o opravu formálních vad a lhůta povolená jen k opravě formálních 
nemůže sloužiti k t6mu, by dohoněny byly úkony, s nimiž strana, 
tomu při námitkách proti směnečnému platebnímu příkazu podle § 
c. ř. s., jest vázána na lhůtu. Omylem se dovolává rekursní soud usta· 
novení § 9 adv ř., neboť toto praví, že advokát může užíti všech pro
středků strany k odporu a obhájení, pokud neodporují zákonům. Avšak 
podání námitek proti směnečnému platebnímu příkazu, ze kterých jest 
strana pro nedodrženi lhůty již vyloučena, příčí se zajisté zákonu (srov- . 
nej rozh. n. s. čís. 983, 3242, 5194, 8274). Že jde o stranu zákona ne
znalou a že se jí nedostalo od soudu prvé stolice právního poučení,. 
nemŮže na věci nic změniti, neboť lhůta § 557 c. ř. s. nemůže býti ani 
nesprávným poučením soudnim prodloužena (srovnej rozh, n. s. 
čís. 3584). 

čís. 8631. 

OkQlnost, že byl podle § II vyr. ř. odlo.ěen vnuceny prodej ideelní 
části nemovitosti, není důvodem k odkladu exekuce (§ 42 ex. ř.) vnu
·cenou dražbou ohledně zbývající ideelní části nemovitosti. 
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. , . dražba celé nemovitosti a odhad byl proveden 
Třebas ~yla vyh!taseti~a ení závady by dražební rok nebyl konán jen 
edně cele nemovl os ,n. . ' 

ohled' "deelní části nemovltosÍl. ohl ne I . 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1929, R I 1038/28.) 

, ".' hledni' nemovitostí náležející spoluvlastnicky 
V dr.aželJ11lJ11 nzenl o II M .' K ová by byla dražba co do M .. K ovým navrl a .all€ - J • 

Ladíslavu a a~lJ, -, " .' dložena až do doby, kdy se bude mocI pro-

P· olovice domu JI nalezej1cILod: I K-ovi patřící ohledně které byla 
'b . polOVIce a IS avu ' . ' h 

vésti dr,az a I 2'" 1928 zastavena na 60 dní, ježto na. Jeho nav,r 
usneseJ1Jm ze dne . nJn~ " 'S o udp r v é s tol i c e navrh zamltl, 
bylo zaháje!'0 vyrojvnaT ~Ife~'y\on exekuce vnuceného prodeje polovice 
rek II r s II I S o II ( .?C rocl, 

,I'olnu náležející Mam K-ove. . h 1 

I I vll usnesení prvé o souc,u. 
Ne j v y Š š í s o u ( o )no 

Důvody: 

, . I' . seznati. zda povoluje odklad 
Z napadeného usnesem nelz: zc,:a,~~s~~klad dražebního roku (§ 134 

exekuce (§§ 42,201, a 204 ex. L), .. Cl Idě by usnesení neobstálo, protože 
c; ř. s. a § 78 ex. r.). y ono,m

k 
pnpa

h 
ustanoveních o odkladu exekuce 

. "dn' z důvodu v za onnyc h' " 
tunem za y. d' e í však neobstojí ani v dru em pn
vyčetmo udanych. Napa ene usnes n, sice rávda že podle § 170 
pad~, kdyby t?tiž šlo jen o ~dk~~~:~k~;jr~~t jinéh~ zejména též zřetelné 
ex. r. . ma drazebm edIkt o, sa 'b )rodává hodnotu nemovltosÍ1 
označ. ení nemovitosti, ktera se ,draz ou lt t' t',z' označení J'ak velký 

. cl' b ,. odeJ podllu nemovl os I, e , • 
~; \de.:h o je~Z~end:: tom nesejde. Předpis ten sleduje jen z,ájmy koup~
eno. .'. účasthíkůdražby. podle dávné zkušenostI Jest ~zdy VIC~ o za

dražby celých nemovitostí než zájem!,}ků o draz~y p~dl hU n~ 
proto řečený předpis hlavně Jen za uc.el, by V. pnpac,ecť ~. již předem jisto, že půjde o dražbu Jen podlIu ne~ovI ~s/-' 

.IKQI1p"chltivi I t " hodlaJ'í koupiti J'en celou nemOVItost nebo len Uf CI '! . "c en.. o 't' . ·k. ů a nákladu 
byli o tom včas zpraveni a tak use rem ,v~ on . , " 

nebrali, vědouce, že nebude prodavana ?~Ia nem~vl-
h d ' . 'e'l' c'a'st Byla-li přes to vyhlasena drazba 

se o ICI, J J' ." k h .. 
tudíž přivoditi účast šlrslho ru u zaJem-

pouhého podílu na újmu a je .t,ím ~ře?plsu.§ 170 
ř. s dostatek vyhověno. NeobstoJI a~1 nazor, ze pry 

•• ••.• • •• R~~ilk'll~;.~;l'~~b~ti dražbu polovice nemovitostI, protoze odhad. nem?,
nrt1VP,nen. jen jako by se jedn~l? o c~lek" v kteremzto pn
v.lho,jn()ta· . stanoví na clocela j1nych zasaclach. Podle § 238 

nerozeznává ustanovení o dražbě použíti také 
nemovitostních podílů. Zvláštních předpisů pro 

není. činí proto jejich odhadní cenu poměrný díl celkové 
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odhadní ceny. Že v souzeném případě byl důvod pro odchylku od 
zásady, povinná sama ani netvrdí. Nebylo tudíž třeba ani nového UUna,]" 
jí patřící polovice nemovitosti ani nové vyhlášky o dražbě, takže 
bylo ani příčiny k odložení roku. 

čís. 8632. 

I spory o nároky ze zákona o placených dovolených ze dne 3. dUbna 
1925, čís. 67 sb. z. a n., jsou prázdninovými věcmi ve smyslu § 223 čís. 7 c. ř. s. nový doslov. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1929, R I 1076/28.) 

Žalobě o zaplacení náhrady za šest dní dovolené v letech 1925, 1926 
a 1927 pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. O d vol a c í 
s o u d o'dmltl odvolání jako opozděné. D ů vod y: Proti rozsudku, do
ručenému stranám dne 6. srpna 1928, dala žalovdná strana odvolání 
na poštu dne 10. září 1928. Odvolání jest opozděným, poněvadž v tomto 
případě jde o spor o mzdu, o náhradu za neposkytnutou dovolenou, 
kterážto dovolená tvoří součást mzdy a Spory o mzdu jsou věcmi fe
riálními. Běžela tudíž k odvolání lhůta od doručení rozsudku, ode dne 
7. srpna 1928 a končila dnem 21. srpna 1928 (§ 224 čís. 7 zákona z 19. 
ledna 1928 čís. 23 sb. z. a n.). 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Důvod rekursu, že podle § 224 c. ř. s. v doslovu čl. ll. odst. 2 čís. 7 
zákona ze dne 19. ledna 1928, čís. 23 sb. z. a 11. věcmi feriálními jsou 
jen Spory ze služební neb »námezdní« srn I o u v y, zde však že nejde 
vůbec o nárok ze smlouvy, nýbrž ze z á k o na, t. j. ze zákona ze dne 
3. dubna 1925, čís. 67 sb. z. a n. o placených dovolených, neobstojí, 
neboť i tu jde o nárok ze smlouvy, ježto zákon obsahuje jen doplnění 
předpisů o smlouvách služebních a pracovních. Takové předpisy obsa
hují nejen kapitola obč. zákona o smlouvě služebni, zákon o obchodních 
pomocnícich, zákon o úřednících statkových a ostatni sem spadající zá
kony, nýbrž i zákon ze dne 3. dubna 1925, čís. 67 sb. z. a n. o placené 
dovolené pro zaměstnance. Neobsahuje_li na př. služební smlouva ob
chodního pomocníka nic O služném, platí předpisy § 6 zák. o obch. 
pom. a, neobsahuje_li nic o dovolené nebo něco méně výhodného než 
zákon (§ 40), platí § 17 téhož zákona, jenž mu zaručuje placenou do
volenou v trvání tam udaném, avšak, domáhá-Ii se pomocník služného 
nebo placené dovolené, je to nárokem ze smlouvy služební, jakkoli se 
zakládá v tomto případě na předpisu zákona a ne na ustanovení smlouvy, 
neboť právě zákon tu smlouvu doplňuje. A tak tomu jest také v případě 
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.... b ť i tu 111Ll7C sluze Ol n . , - b· ebo pracovn; 
3 dubna 192Q, ne o .. . k- se l·iž i před 'kona ze dne .. I a é dovolené obsahoval!, ]a z ,. 

zal uva ustanovel1l o p ac...,n v latí smlouva) má-li ustanovel1l vy~ 
sm o , t' 10 a tu ovsem p . b . r ustanovel1l 
zákonem tu,; s .akva, \dežto nemá-li ustanove~1 .~~ ma- I

vení 
zákona 

hoéc~~ěj:S,~~~~'éz~,eo~ 'zákon,. plkatí ~~~~žu~u s~~;'l~~l~~~'i~~~;oa bylo proto 
n.1 'I ) J'\e ted)' o naro a § 14 za C . C I 
~k rozhodnouti, jak se sta o. 

. Cís. 8633. 

Ochrana nájemců. __ '. ovinnosti pronajímatel,:. o~a1:!!!~ 
Ustanovení § 1 (2) C1rt,9 .:~r~ ~volení výpovědi pro uzltecne1s; 

ctos~~č:~~~::~ ~~ eý~~Jědi z ~ův~d~ :~e~::a~ati :!~t:z~~~! ~~~ z 'nařízeni sta~e~n~~o dUřa~u IZbp~[::z 'ke zbořeni stavení z úřadu CI 
t!Jltl zda příslusny ura vy a na, 'k 

na. žádost vlastni a. 

\ 18 ledna 1929, Rv I 1931/28.) (Rozh. ze c ne . 

. . č·s sb 6365, Ve sporu šlo ď· oukazule se na I. . . , 
Co do předchozíh~ ele P (. h ozůstalost) byl uznán povlllnylll 

d;í!eo to, by žal,ovany Josef K. l~ ~l21. dubna 1925 d031. prosl~c~ 
nahraditi žalobcum ŠkOd~oZ~čdOc~lkem 24.600 Kč. žalovany uznal ~a~~ 
1926 t. j. za 615 dm po 'č I . 10 Kč denně za dobu o . lova~ou pohledávku co do 151O,tF ~p~Jiením vzájemné pohledávky n~ 
dubna do 14. října 1925 a nal11l z 's o II d P r v é s t o I i c e mna 
'I atách Sporu a exekuce. Pro c e s nI, _, t. a uznav po právu též 
II r . .. n co do uznane cas I . cl 

. žalolJni nárok po pr~vu Je _, amítl žalobu. O d vol a c I S? II 
ohledávky ·namítane zapoc~llIm, z ek otvrdil. D ů vod y: Nelll ne

k.· .. odVolání žalobců napadeny rozsku~alllJ~cí míní, když soud má za to, 
SoritvnÝI11 pra'vním posouzelllm, J3 . . dobu od 21. dubna . . -- . d Th ZIsku Jen za 

. . ....• ..... .. příslusl nahra a us e o . _ . sdíleti Předpoklad, ze kte-
1928, naopak s:UŠj t?to_ ~1l1~~lá stran~ by do 14. října 1925 

. , ...... .... prvý soud vychaze,' _ ze z~ ?V . t s rávným. An v den 
< •...• ,. .•. . •.... soudní~o ~yklizem ·za}uJlclkst~a~~ii~~rát~, aby kůlny byly 
.... .•... ........ .zqqřem kulen byl Jlz ro.z ~ důvod domáhati se podle 

•••. ď.' . '.. • .. '. ... .. měla žalo'vana s ran a buď zrušení nájmu 
.. .... •. .. .. '. d bna 1924, čís. 85 sb. z. a n. . __ . d 

.'........ •.•.. .•..... •.... . • .. .'. . svoťení k výpo~ěd!. l~~a~~et:f;a~a n~ ~~~IJu J,~o~~~ 
.. ... .... .... ... .. • ... POdkl:dtatž~ajet~~ ~~O~~dení nemohlo eůs?bi~í pruta'6' 

po :~c! v' , , •• v . žalobě na zrusem naJmu ne o 
.. .. . nutno soudlÍ!, ze rlzem, a! dllZ °t k -e do 14 říJ·na 1925 žalu-' , -do by bylo prove eno a , z .. 

o. . .. I k vypove I.. ... Tir. ro eventuelní spor O ZfU
jIcí měli místnosÍ! _naJ3'te vyk~ldltl. _o bP l~ 'r,:o~no řízeni urychliti vyloušení nájmu proto, ze zalovane strane y 

I 
I 
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čením dovolání tí111 1 že by předmět sporu ocenila nejv)'š na 2.000 Kč, 
k čemuž podle ustanovení zákonného byld oprávněnou. Mylným jest mí
nění žalující strany, že byla by mohla dosíci odkladu výkonu exekuce 
na tří čtvrti roku, ježto odklad ten při zrušení nájmu z důvodu § 3 zá
kona ze dne 25. dubna 1924, čís. 85 a zákona ze dne 26. březlld 1925, 
Číc. 48 sb. z. a n. nebyl podle ustanovení § 3 čís. 3 zákona z 31. března 
1925, čís. 51 sb. z. a n. přípuštěn. Nelze sdíleti ani právní názor odvo_ 
latelu, že by byl soud nepovolil zboření kulen a nesvolil k výpovědi. 
Rozhodnouti o potřebě a o nutnosti zbořiti kůlny není povolán soud, 
nýbrž magistrát města Prahy jako úřad stavební; souelu nepřisluší roz
hodnutí, které by překáželo provéstí právoplatné rozhodnutí magístrátu 
o zboření. 

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

Duvody: 

Odvolací rozsudek řeší jen otázku, zda by žalovaná strdna byla 
mohla žalobce soudně donutiti k vyklizení najatých místností do 15. října 
J 925 pod I e § 3 zák. o ochraně náj., což se ovšem mohlo státi buď 
zrušením nájmu bez výpovědí (žalobou) anebo výpovědí se svolením 
soudu (v řízení nesporném). Aní v tom ani v onom případě však nebylo 
třeba, by žalobce žalovdným opatřil dostatečný byt náhradní, jak do
volání míní, majíc zřejmě na mysli ustanovení § 1 (2) čís. 9 zákona 
o ochr. náj. Ustanoveni to platí jen pro povolení výpovědí pro užiteč
nější stavbu, ale neplatí při výpovědí, musí-li se pronajaté stavení, jak 
praví § 3 (2) cít. zák. - z nařízení stavebního úřadu zbořiti. To plyne 
z jasného doslovu § 3, jenž stanoví samostatný dúvod k výpovědi a 
o povinnosti opatřiti nájemníkovi náhradní byt se nezmíňuje ani vý
slovně ani poukazem k některému z duležitých výpovědních důvodů 
uvedených v § I (2), jehož by bylo použíti obdobně. Plyne to také z po
vahy věci. Jde-li jen o stavbu užitečnější, lze na pronajímateli žáddti, 
by, hodlaje provésti stavbu k svému prospěchu, netěžíl z bytové nouze 
nájemníka a proto nájemníkovi opatříl byt. M u s í - I i však pronajímatel 
pronajaté stavení z nařízení stavebního úřadu znovu stavěti neho zhořiti, 
není lu prospěchu, pro který by bylo lze na něm spravedlivě žádati, by 
rrájemníku opatřil byt, a mimo to nebude mnohdy ani lze sečkati s vy
klizením stavení, nařízeným sna'd z důvodů bezpečnostních) až se pro 
nájemníky najde náhradní byt. Prdvdu má dovolání v tom, že § 3 lze 
použíti jen tehdy, když majitel domu je z úředního příkazu n u cen 
ve veřejném zájmu dům zbořiti, ale nezbytný veřejný zájem není vy
loučen již proto, že majítel k příkazu dal podnět vlastní žádostí. Nezá
leží na tom, zda příslušný úřad vydá příkaz z úřední moci či na žádos I 
vlastníka (sr. rozh. čís. 6221 sb. n. s.). Stačí, že příkaz ten byl prdvo
platně dán, neboť tím jsou veřejný zájem a nutnost pro·vedení příkazu 
dokázány. Odvolacímu rozsudku nelze vytýkati právní omyl ani při vý
počtu doby, do které by žalobci bylí musili byt vyklidití. Nepočítal-Ii 
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. ., soudním řízení aneb s rnožn?st~ 
" '1 s mozností nepraVidelnost! : 'i nelze to pokládati za pravnt 
při tun: rotahOvání sporu odp~.rvc.! , říčině té vůbec ne
obl11yslnelro. 11~ anO ve skutkových z]lstemch -,řve,fpoklady v dovolání 
omyl, zeplle

l 
, rozsudku není zakladu plol I'tany' ch k súčtování 

deneho - . k' I žalovanou nam , . 
napa , R hodnutí o pohledav ac'. " nenapadali v odvolanl, 

~:~l~~~U ~:Iobci d~~OI~~i~I:ll:'~P~~:~::; ~I~~i~:en~~yl 1110cí práva. 
takže rozsudek prve o , 

čís, 8634. 

Ochrana nájemců. " nlho úřadu, by najaté míst";ost!. byl~ 
K právop!~t";Osti pnkaz; ľ~~:::čen majiteli domu; doručem naJetnCI 

zbořeny, stacl, ze pnkaz Y 
není třeba. 

(Rozll. ze dne 18. ledna 1929, Rv i 1932/28.) 

. , dešlém rozhodnutí. Zalobou, o niž 
Jde 11 týž skutko~ý děj jako, v pr:ném náhrady jiné škody~ V~ sporu 

t jde domáhali se zdlobcl .na ~alov . oplatně nařízeno zborem kulny: 
š~o o 'otázku, zda. bylo maglstrat~mš ~r:~ tří s t o I i c. V otázce, o nlZ 
Žaloba byla zamltnuta, S,? u d y d v 
tu jde, uvedl N e j v y S SI S o U 

důvodech: 

. 'ro spor je rozhodným 
·S rávně zdůrazňuje odvol~CI. ro;,sudek:a:~PI~tně nařídil. Ovšem nd-

. j:~dť~z::~l~~~ ~'~f~~;~t; :~~~~~~ck~~n~e&o~~zCV~':o;::r!n~~~ n~~í,;;~ 
i;is. AC. ř. s,), kladnou 0, ~ove. " h místností žalobcům nebylo :,a ne 
stilVebního úřadl! o zbouram nalatl,c 'dčiti Pro pravoplatnost pnkazu 

Ale jeho náz~ru ,nel,ze pr~~v: lob~i najatých stačilo úplně, že 
.. .. úřadu k zborem ml~tnos I za J sefu K-oví. Jen protI nemu 

..... : ........ . řádně doručen maJItelI d°n;,~vě~i To plyne jednak z přiro~ 
. ...•.. •.. .•. a jen. mll mohl vy, kt' k najatým věcem ma 

. .....•. .•. . ' se k pravum" ~ra že kdyby i nájemník 
••. .• ..•.. ... •. . lednak z uv y, " ' k oprav-• ..<... ... .. .. k zboření a tudíž i on mel p~avo 'k 

. .... ................... ...• .... ..• .. . . němu, bylo by zbyteč?é ustanosvoe:dn~ ~:I~ái,~~ 
.•....... : ... ..... .. se. pronajímatel mUSI teprve , 'dO musí-li 

b ď ' lobou neb vypove l, 
vnuciet1'~.h().zru:,ellí nájem~! sn;louvy u, z~řadu zbořiti. pokládal-Ii od
oeprom,pre staveni z nanzem stavebmhto . b 'ho u"radu za pravoplatný, 
O' h 'em příkaz s ave m k 

soud podle to o prav I' 'í z tvrzeného nedostat II 

d d "' duo sledky které dovolate e vyvozuJ 
ne opa aJl . ' 
jeho pravoplatnostI. 
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čís. 8635. 

T~emské jmění lze vydati ve smyslu s 67' ~, .. 
J:>yla-lí uspokojena vylučovací a odděln' s , up. rad~ d,?,clZlu,y teprve, 
zadost cizozemského úřadu n'" t . a ~rava, nabyta dl'IVe, než došla 
. _ , Ob . ~ uzemsky soud o vyd' ' t jmen1, mezení toto platí i pro I ~, am uzemského 
n~?yt? na zdejším úpadcově jměn~Yv u~~~~ ~ ~d~d~ná, ~ráva, jichž bylo 
hajemm úpadkového řízení v cízině aneb dnok

1c 
se esa~l dnech před za-o ' once za jeho trvání. 

(Rozh. ze dne 18. ledna 1929, R II 414/:28.) 

V exekuční věci Marie S-ově r ť K . 
v Německu zahájen úpadek navrhla ~~m ,~t". ~-~~.I, f jehož jmění byl 
dána vkladní knížka slož~ná poddlu~ ~ a]IcI vente ~a, by jí byla vy
s t o II c e návrhu v ho ~I' zr:I em na soude. S o udp r v é 
nabýti oddělných prrv :: ó~:J~o~: to,~ z~ v?,hledem k § 67 konk. ř, lze 
zemský soud žádost cizozemského úi'~elll az J? ?obť' kdy dojde na tu
však dosud nedošla, Rek u ,a u o vy a~l ]mení, kterážto žádost 

k
' r s.n I s o u d zrusII nap d ' pou~ ~zal vymáhající věřitelku na ořad' o a ene usnesení a 

dluznlkovy úpadkové podstat oh ~]J prava, D u vod y: Správce 
knížky vymáha]'ící věřitelce yO ordapzu]e ,~e, vhrekursu proti vydání vkladní 

k 
' . . oru]Iclc si nár 'h ' , 

ove podstaty a vymáha'ící věřitelk _ OCIC spravce upad
sporném. Bude řešiti d61ežitou ot' \nelz~ vsa~k rozhodovati v řízení ne
mená, že až do dojití žádosti ci az u, ~ a pre~pls § 67 konk. ř. zna~ 
tuzemští věřitelé nejen mohou up~~::,~S.k:,hOI s€ra~ce ú~adkové podstaty 
přes ustanovení § 10 ko k _ ~ ďl ]IZ za ozena oddelná práva, nýbrž 
tuzemské ]'mění podstatyn R' orv' ~~ b

O 
d
ono!lO okamžIku vésti exekuci na 

hl
--' . nez u e treba ře--ť ť k ~ska mmisterstva spravedlnosti o " Sl I o ~z u, zda se vy- . 

Vestníku čís. 3 z roku 1924 str. 59 v~:aa6~~nfstr, s Ne:;,eckou říší ve 
Jde. Bylo proto navrhovatelku poukázati na] ~kde na, pnpad, o nějž tu 

N e J ~ ~ , pora prava 
v y s S I S o II d obnovil usnesení prvého soudu.' 

D ů vod y: 

Z ustanovení § 67 úp ř v I' , • , 
hájeno v cizině nemá ve ·zďe.J~Ys~~' ~e u?adk,ov~ řízení, které bylo za-
za

o 

jistých předpokladů lze v~dati c~;?~~ ~:e~I zasad~ě. ú~in,k~, že však 
Dusledkem toho mohou na zde Trn' ~ , ra, u movlte ]mell! upadcovo. 
a vě. cná práva i na dále ]'ak dlu) ,Ik ]mem by tl platně získána obligační 

d _ , zm em tak i jinými osoba' ~, 
za rzovaCI nebo zástavní ať již se ~kl' d .. ml, na pr. pravd 
pořízení, na zákoně neb' na soudc~ k~ aJI!,a smlouvě, na posledním 
v těchže mezích ]'e také ko . uk I' VIS em vJ:

roku
, že důsledkem toho .. , m o I vo no by I po zah" " dk 

:Ize,lll svá práva žalobou uplatňoval ~ , . '.. ~Jell!, upa ového 
cell! a na oddělení nab t' , ' a ~ze n~zamkaJI alll prava na vylou
v posledních 60 dnechY paře~a zu~a,dco~e ]~ení ve zdejším státním území 

a a]elllm upadkového řízení. Ovšem jest 
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z pravidla, že úpadkové řízeni, které bylo zahájeno v cizině, nemá ve 
zdejším státním území zásadně účinku, kromě jiného řečená výjimka, že 
movité jmění úpadcovo, pokud jest ve zdejším státě, jest vydati cizímu 
úřadu, požádá-Ii o to. Avšak podle poslední věty § 67 (I) úp. ř, smí se 
tak státi teprve, když byla uspokojena práva na vyloučení a na oddě
lení nabytá dříve, než žádost došla. Obmezení to platí pro všechna podle 
zdejšího práva platně nabytá práva na vyloučení a na oddělení, tedy po
dle toho, co řečeno, i pro ta, která byla na zdejším jmění úpadcově na
byta v posledních šedesáti dnech před zahájením úpadkového řízení 
v cizině nebo byla dokonce nabyta teprve za jeho trváni, ovšem jen do 
doby, než došla žádost cizího úřadu o vydání zdejšíhO jměnÍ. Jen jmění, 
které po uspokojení i těchto práv ještě zbylo, lze pak cizímu úřadu vy
dati a tu teprve jde o další předpoklad, že cizí stát zachovává vzájem
nost, o čemž v pochybnostech nutno u ministerstva vyžádati závazné 
prohlášenÍ. V souzeném případě nabyla vymáhající strana práva na od
dělené uspokojení usneseními ze dne L června a 16. června 1928, o z"ba~ 
vení a o přikázání nároku na vydání kontokorentní knížky spořitelního 
a záloženského spolku, znějící na 7.000 Kč, do té doby žádost o vydání 
tohoto jmění vůbec nedošla, nemůže proto býti překážkou, by stěžova
telčino právo na oddělení nebylo uspokojeno. Z podání řečeného spolku, 
jímž jeho kontokorentní knížka byla podle § 1425 obč. zák. složena na 
soudě, vyplývá, že byla složena jen pro odporující si nároky stěžovatelky 
a cizího správce úpadkové podstaty dlužníkovy. Nárok tohoto není po
dle právě dolíčeného právního názoru po právu. Není proto překážky, 
by kontokorentní knížka (její cena) nebyla vydána stěžovatelce, jež 
podle exekučních usnesení má na její vydání vykonatelný nárok. Bylo 
proto obnoviti usnesení prvého soudu, jí vyhověvŠího. Odkázati stěžo
vatelku na pořad práva nebylo odůvodněno také proto, že jde jen 
o ótázky právní, které lze rozřešiti i v mimosporném řízení. K otázce 
vzájemnosti, nadhozené rekursnim soudem, netřeba tu vůbec přihlížeti, 
proto že by mohla přijíti na přetřes teprve, kdyby šlo o vydání jmění zbý
vajícího po uspokojení práv na vyloučení neb na oddělení nabytých 
dříve, než došla žádost, ale nikoli za nynějšího stavu věci. 

čís. 8636. 

"',--

,,}'Q!tenlkovR. reforma. «,'Púnrpovaclzaříizenimůže býti součásti meliorace ve smyslu § 43 (2) 

~,)ZíIk,· .. · l\lIim~lml)jení nelze vůbec čítati mezi náklady na docílení bu-
dQu«;íú@yve smyslu § 11 vl. nař. ze dne 21. ledna 1921, čís. 53 sb. 
z.au.Pokud lze zaanimálni hnojení příznati zvýšení přejimaci ceny. 

Hluboká orba, již vyžaduje půda, náleží k řádnému hospodařeni a 
nelze ji považovati za melioraci ve smyslu § 43 (2) a § 43 a) nábr. zák. 
Pachtýř může se domáhati náhrady za hlubokou orbu jedině podle § 11 
nařízení ze dne 21. ledua 1921, čis. 53 sb. z. a ni. 
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Vyšetření (} upotřebení strojených hnojiv nemusí se státi nezhytně 
na místě samém. Výše náhrady pachtýři za umělá hnojiva. 

Hospodářské budovy (znovuzřízení vyhořelých budov) se zvláště 
nehonorují. Investice, pokud za ně přísluší náhrada, musí býtí vždy po
jaty v ocenění, ať jíž vlastník souhlasí, by jich cena byla pachtýři vy_ 
placena, anebo ji pachtýř musí na něm vymáhati pořadem práva. 

(Rozil. ze dne 18. ledna 1929, R II 419/28.) 

Pachtýř zabraného velkostatku účtoval za ocei1ovacího řízení k vy
šetření přejímací ceny zabraných části velkostatku S., dvorů S., R, ]. 
a L., náhradní nároky za nevyužitá strojená hnojiva 132.481 Kč, za ne
využitý animální hnůj 53.776 Kč u všech čtyřech dvorů, za zlepšení půdy 
hlubokým oráním u dvorů S., R a L. 30.346 Kč, za zaseté jetele na dvo
rech R, J. a L. 15.490 Kč, za znovuzřízení budov dvoru L. a S. 
149.963 Kč, za zařízení pumpovací ve dvoře S. 15.949' Kč a za vodovod 
ve dvoře L. 2.425 Kč. Státní pozemkový úřad přiznal pachtýřce náhradu 
za nevyužitá strojená hnojiva 51.945 Kč a za pumpové zařízení jako in
vestice 2.000 Kč a za nevyužitou úrodu jetelovou dohodou 12.260 Kč. 
Pokud více žádáno za umělá hnojiva, pumpovací zařízení, dále za aní
mální hnojení, za melioraci hlubokým oráním, znovuzřízením budov po 
požáru a za vodovod v L. byly nároky jako neodůvodněné zamítnuty. 
Do rozhodnutí Státního pozemkového úřadu stěžOvala si pachtýřka jed
nak z důvodu vadnosti řízení, ježto nebylo provedeno šetření na místě 
samém pokud jde o strojená hnojiva, jednak pro nízké hodnoty přizna
ných nároků, takže příliš nízko byla stanovena zejména pokud jde o pum
pové zařízení, které nemělo býti oceněno jako investice, nýbrž jako in
ventář, protože má pachtýřka vyhrazeno právo vlastnické k němu, a 
měla býti zjištěna a přiznána cena obecná v době zjišťování přejímací 
ceny, jednak že měl Státní pozemkový úřad stanoviti hodnotu investic, 
an vlastník statku ostatní nároky pachtýřky na náhradu neuznal, měla 
mu býti přiznána jen' vlastní cena, přirážky pak pachtýřce. S o u d 
p r v é s t o I i c e vyhověl stížnosti pachtýřky, pokud šlo o pumpové 
zařízení, uznav, že zařízení to je inventářem, v ostatních bodech stížnosi 
zamítl, při pojiv se, pokud jde o umělá hnojiva, k názoru Státního po
zemkového úřadu, že postačilo zjištění ceny podle směrnic všeobecně 
používaných, zvláště když pachtýřka zvýšené nároky nedoložila doklady, 
pokud jde o animální hnojení, že jest jen udržovacím nákladem a nebyla 
jím cena pozemků zvýšena, a totéž že platí o hlubokém orání, které je 
na velkostatcích obvyklé. Pokud jde o znovuzřízení shořelých budov, 
nelze prý je pokládati za investice vzhledem k § 4 vlád. nař. čís. 53/,1921 
v doslovu nov. čís. 296/22, ježto nadprůměrný vzorný hospodářský stav 
jest jen důvodem bonitní přirážky, Náhrada za vodovod v L. prý nepří
sluší, ježto byl zřízen před 1. srpnem 1914, a pokud jde o přirážky za 
investice, měl je Státní pozemkový úřad stanoviti jen, pokud nebyl na 
ně vzat zřetel při přirážkách bonitních. Rek II r sní s o u d nevyhověl 
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. . Jacht "ře zrušil napad~né, usn~se:líJ 
cukrovaru v L.) k lekursu .1. '\1l1o"iva! za animaln! hnOjem a 

rekurSl~10 o nárok na náhradu -:-a StlOl~:~ b r ~lop1ně jednání znavuo roz
pokud ~ , .' lí a uložil prvel11u sou , Y

k 
'ho úřadu není oduvod

za hlUbo~e Ol a; Y' Stížnost Státního po,o;em ,ove t nerozlučnou součástí 
hodl. D u voe te"no zda pumpové zan;,em Jes, 'inak že by drenáž 
něna. Jest :~~,~áie Že jím voda musí by tl č~:,r~~:' IJO ledna 1892 mezi 
proveden.e, lnou p;vní soud zjistil sml?uvOU pové zařizení jest vlastni
byla bezuce· Ikostatku ze pum 't ť i§ 294 

ht'řkou a majitelem ve 'd:' přísll1šenstvíl11nemOVI os 1,\, d 
pac y "k Zařízení to nem tu IZ". řízení k pumpovam o -
ctv!I11 ~~C)ht~eG~ť vlastník, pachtýř, urc~l s~c~ ~~ vlastnictví. Prvni sou~ 
obc. za . . 1 nikoliv na trvale, vy ra I" .' měl býti eventuelne 
těkající v?dY, a e hlásil zařízení to za inv~nt~r, ktely kovy' úřad převziti. 
)foto spravne pro chce-Jí je Statl1l pozem . 'i-
~dhadnut cenou obec~ořu~ Stížnost jest odůvodněna, pokt~ i~) ~:~r. 
S t I· z' n o s t pac h t Y Y·.. podle § 43 a) odst. (3) , . t . ná hnojlva. , " d odborne vy
štění náhrady za s r~le 220/

'
22 má Státní pozem~ovy ~ra , ní poukázala 

'k v doslovu nov. CIS. 'I' h hnojiv Již pn ocenova . 
:a ,'.1' hodnotu nevyužitých ~me YC

k
" 'm poměrům majícím vhv na, vY

setrl I" I' štnostem pudy a ]lny,,, u na základě smermc 
p~~~tyrka. k ~~a~ovil-li Státni pozemkovY

l 
ur~ddpc~~y § 43 aj náhr. zák. 

UZIŤl hnOJIV. , r chtýřky, pOl USl pre , h lěrnic a na
sjeclnaný~~ be~ ~~:s ~3j~1 neboť zákon ne:ná t~~?:!~ p~~kazovala ke 
a § 6 ~Ia:. ~ar. ; .. sa~ém, zvláště kdyz pac Y, isu na místě 

~~~;h~~:~~~lů~;'D~;k:I;~~ šept;~~~;ř~:š;:edl~~:fa O~,h~~~;~~i~~~~o;ně~~a bt:~ 
'm nestalo. o a Y ," 'cI o řízeni nespOrne. , 

same' na by předložila dalšl, Jezto J, e .>Vtěna Pokud jde o nahradu z,a 
vyzva, .. b la tecly odborne zlls '., . t rozeznávali na
využitých h~~JIV ne t šení půdy hlubokým oral1lm, tes řisvědčiti ná
animální hnuJ a za ~ e~ oků pachtýřových. Nelze ovsem Pb považovati 

.~~~~ ~;:~l~í~t~~fy ~ žťe nj~r~t t;~~l~~ ~~~\~~ an~~~bt~~~ťý~~ ~~5k!akd~~~~~ 
meliorace, nebo UZl e .. 'kolika letech a rovnez 

.. ' z~d" v.animální mr~ě spotřebuJI, ":r:tvněe hlíny přišedší hlubokou o:bo,U no~ 
~žije látek obSaŽe~ych'~~a~~og~~adUje vlastník, p,rávem, k'?"~3~:~in~ ~o
povrch. Pokud ty o na 'ď odle § 4 vlad. nar. clS. . "d' 
zeml<ovýúřad nepřihlížel, ponev~ z ty býti hnojení animální mlmora n.,: 
slovu nařízení čís. 296/22 muse 0'1 býti meliorací podle § 43,(2), J!z 
V clatným a hluboká orba by musI. a acht' ře u kterého stacI k pn

'v~aknení,Jinak tomu jest, l;oku(\ J,~e,o j~-li Zvýšena cena přejímane_h)o 
.....•..•. ·•· •• · ... zÍ1All.i ...• nárQku řádné hnoJe~~1 aa:'k,llma~ ~~ toto hnojení (§ 43 a), od Us!. '~l.t'l' 

ď •• " .'. "k" P' 'l'nlatel uspon n . ' sporne vaz ,>'pozemu.reJ .... , , h ojenlm, nem "" 
žej.pa.chtýřřádně P?hnojll al1~malnlm ~Iuboká orba slouží prave tak 
jdst,.~e.toto animálm pohn?Jel1l I':;~O: to sklizením jediné úrody nev,racI 

.kd. oSllženÍúrodyjako hnoJI~a 11,m~ a v takto učiněný, nýbrž vracI, se 

P
ac.h. fy'ři náklad na docllcm trod .. ·"ti úrody není takoveho 

se .'. . d I" léta takže pro pns . t 1 
v určitých částech za a SI ,! k 'ako když se oseje půda Je,: em, 
nákladu již třeba. Je tomu prave ta ,], let aniž hy musila oSlvat!. 
kde osoba hospodařící k~id\ úro~~lft Ú~~~ey d; určité- doby, pokud vý-
Nákladem jediným pro vsec lny 5 

Civilní rozhodnutj XI. 
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živné látky animální mrvy a pftdy spodní hlubokou orbou na 
obrácené nejsou vyčerpány, učinila osoba hospodařící výdaj, na 
náhradu má nárok, pokud jí plně nebyl vrácen následnými sklizněmi._ 
Má tu tedy misto ustanovení § II nařízení čís. 53/21 a Státní pozem_ 
kový úřad měl tyto náklady animálního hnojení a hlubokou orbou jako 
náklady na budoucí úrodu pachtýře příznatí a zvláště oceniti. Toho však 
neučíníl a je řízení i v tomto směru kusým. Bylo tudíž stížnosti v těchto 
směrech vyhověti, napadené usnesení v těchto směrech zrušiti a doplnění 
řízeni nařídití. Při tom Jest ponechati uvážení prvního soudu, zda mlJže 
doplněni to sám provésti, přibrav znalce Státniho pozemkového úřadu, 
či zda doplněni to mu uloží. Naproti tomu není stížnost odůvodněna
v ostatních bodech, znovuzřizení shořelého dvoru S. a stodoly dvoru L. 
a vodovodu u dvoru L. Státní pozemkový úřad jest podle § 43 aj druhý 
odstavec povinen stanoviti náhradu za investice pachtýři jen, byla-Ii 
cena přejímaných nemovitostí zvýšena a vyslovil-Ii vlastník souhlas 
s tím, aby mu určitá část náhrady byla přiřknuta. V zásadě přísluší totiž 
náhrada za investice vlastníkovi podle § 43 druhý odstavec náhr. zák 
Vlastník však nedal tento souhlas, ač uznal, že náklady ty učiněny byly, 
odůvodňuje povinnost pachtýře k nákladům těm ustanoveními smlouvy 
pachtovní. Státní pozemkový úřad neměl ovšem, pokud jde o pachtýře, 
pouštěti se do řešeni otázky, zda má pachtýřka nárok na náhradu investic, 
nýbrž měl vysloviti, že se na nároky ty nemůže bráti zřetel pro nesouhlas 
vlastníka s přiznáním celé nebo částečné náhrady investic těch pach
týřce. Otázku, zda přisluši náhrada za investice, bylo Státnímu pozem
kovému úřadu řešiti jen v poměru k vlastniku, což však zde nepřichází 
v úvahu. Pro nesouhlas vlastníka nemohl ani Státni pozemkový úřad 
určiti, zda bonitní přirážky zcela nebo z části příslušejí pachtýřce, i když 
li dvora L. přiznal přirážku bonitní vzhledem k dobrému stavu budov. 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu cukrov"ru v S., 
vyhověl však dovolacímu rekursu Státního pozemkového úřadu a změnil 
usnesení nižších soudů v ten rozum, že se stížnosti cukrovaru v S. do 
rozhodnuti Státního pozemkového úřadu nevyhovuje a že se rozhodnutí 
v celém napadeném rozsahu potvrzují. 

D ů vod y: 

K dovolacímu rekursu Státního pozemkového 
ú řad u. Co- se týče pumpovaciho zařízení, jest především rozhodnouti 
spornou otázku, zda je to, jak Státní pozemkový úřad míní, součást 
meliorace ve smyslu § 43 (;2 J náhr. zák. či jak nižší stolice se soukromým 
účastníkem cukrovarem v S. tomu chtějí, jen součástkou inventáře podle 
§§ 55 až 58 náhr. zák. Jest přisvědčiti Státnímu pozemk. úřadu. Neboť 
zjistil, že pumpovací zařízení jest nerozlučnou součástí provedené drenáže 
a slouží k tomu, by jím voda drenáží stažená byla čerpána, takže bez 
něho hy drenáž byla bezúčelnou, dále, že drenáže z odvodněné plochy 
svedeny jsou do cisterny, z níž voda pro nedostatek odpadu nemůže 
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h - a k tmnu 
, b' f uměle zdVl al1d , 

c -111 odtékati a l11USI Y",l "b r nastalo úplne ,z~n~o-
~J10zt:nylll ~p~sobe ovací zařízení, bezo nlh?Z 1řízení to má pr~ve ]eJ,l 

~~ SIOllŽi rrav; t:~I~orovaných poze:nk~d; ~et:dY účel ryze mel!Ora~nt~ 
;~niIJ~;I\~Z~~čerPáv;'~\I~:~;~~~v~~:n~žní sml~u~:u~~ez;tr~~~o~:~~řen.~ 
S tim souhlasl tak.e vlastnikem velkostatku 10 prosince 1892, pz 

Pachtýřem s .jedneI8~2 schválená stranaln~i ~l:na iS92, kde se v.,č1. : 
ne 12. prostnce ,. 'smlouvU ze dne . e achtýřem ponzena 

d žši stolice cituP pk~" i díla (Drainag~anlagel~ Pvlastnictví majitele, 
n~;vi, že všecka dlenaznřecházejí bez nahrady. ěO zařizení pumpovacl 
~lobOU tam vytkn~t~u ~oho vyloučeno Je ~:a~ované tv že by maJItel 
velkostatkU, že vsaoto~y k zdvihání VOlty ugo r~u náhr~dú. I tu j~ t:dk (PUmpwerke) a m "dovati jen za pnmere,':, zařízení, ktere vsa . 
velkostatk~ dmlohlp~J'~~ jako součástka kdl~~~J~_~:h~ŽŠi stoJice pum~otv~~ 

povacl I o , . st tady, po a 1 je vlastmc VI 
P~~ží k melioracím: Mylne 1"to, Že podle řečené sn~~uVkterý by převzat 
~ařízení, odvoláV~J,r~~k~e n~rtvého tnv~ntáře ,~tatk~~~í;'oceněn býti ;:rusIl 

pachtýře, za sou a e 53 a násl. nahr .. za . a obč zák., že prý zanze.':1 
býti mohl je~ P?dl, k § neboť ustanovenlJ 2

1
9\ 'k ~tatku, nýbrž pachty:, 

odle § 57 tehOz za ., ní věci neurcIl v as n~. ú lně nerozhodne. 
~o k užívání statkLlJ~ko h!~VSi vyhradil vlastnictvl, !~s:ní p třebaže pachtý~ 
a nikoli na trvale, Jez~ P Yže i toto pumpov~CI z~~zc ~elý odvodňovacl, 
Rozumíť se san~o se °š~m celé drenážní dll? ~u s: 'nalézá, pumpovac: 

;~~Ji~~ ;~~\engř:isl~Š~~~~~~ln~~~e;~~~ž~fhOn~í~:.~Ži:;t~' ge~:, j~~t leu~ny~ 
zařízení pro~o, ze ~e:ol díla z tohoto důvodu, a~I~)J avšak není jen tun, 

Příslušenstvun to o č'll (arg. § 294 obč. za'h' .' za 'k což rozhOduJe. 
, k' č li tomu ur § 43 (2) na!." . 

vlastmk u:. ioraCÍ ve smyslu z nich pumpovacl 
nýbrž zároven I mel" a vlastníkem statku, kO~l~adový počítá s obo
Poměr mezI pachtyre~a vedlejší, neboť za~.on n!~ koupiti jen jako ta
zařízení náleží, J~ ?o.c melioraci v obojím, pnpad~týr podle § 43 a) náhr; 
jím případ~m." ra účet pachtýřův, mu ze p"ac ž jest vyhověti, kdyz 
lwvou, jenze, Jde- I na' í cena přiřkla Jemu, cemu láště' jinak, nesOU-
zák. žádati, by se Jet" se ak určí její cena zv" d ' ráva (§ 50 a) 
vlastník souhl,así, ~~~~~z se p~chtýřův nárok na p.or:aří~ení v kategor}~ 
hlasí-li vlastn~k, o ':) Spadá-Ii však 'pump,o~acl řízena. Aby pachtyr 
posl. odsl. náhr. za . 2' náhr. zák., je tun ?~az / vr z ředpisů v § 4! 
melioraci podle,~ 43é ) usil by porušen byh,I1-~"te Yt jfdině lze podah, 
měl dfivod k stlznos I, .mh pro jichž nešetřel1l shzn~s 1921 čís 53 sb. 
(2) náhr. z~k. ci:ovanJ~piSfi vl. nař. ze dne 21; le r:~ Avš~k ;ukrovar 
tedy bud' nekter~ z p:e z ředpisů § 42-45 nahl'. za éhO úřadu ze dne 
z. a n., al1~b~,!,eo~\~r~o r~zhodnutí Státní~o P?~e~ok~;řiznáno bylo, n!e 
v S. ve sve s lZ~" za umpovacl zanzen~ '" t vadné a že pn-
9 ledna 1928, Jlmz mu ,~ž 'en tvrdil, že hzenl Jes, " umpovací 
t~kovéhO neuplatňoval: :tb 

alej zdůvodňoval to j<;n hm, ~I~ ~ 57 náhr. 
zn~.ná ~áhrla~f d~s;n~~~t~;e a musí ?ýti ted

h
y hr~o~~teta~ padá tím celá 

zanzem na ez I st tohoto nazoru s ora b. 
'k a když tedy my no za ., 
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stížnost, k čemuž jen doložiti sluší, že ani vadnost řízení ani nízké v 
měřeni náhrady ncní podle § 47 (2) náhr. zák. důvodem ke stižn 
nebylo-Ii svedeno na porušení některého z oceňovacích předpisll 
citovaných, jež už shora vytčeny, o to se však stěžovatel ani nepo 
Konečně doložiti sluší, že se sice meliorace oceňuji podle § 43 (2) náhr. 
zák. podle nákladů pořizovacích, avšak s odpočtením úmOru dle počlu 
let a druhu zařízení. Marně tedy žádá cukrovar v S. částku 15.949 
tvrdě, že prokázal, že cena ta tolik činí, marně tím spíše, že 
zařízení instalováno již podle smlouvy shora citované ze dne . pro
since 1892. Zkoumati však, zda 2.000 Kč odpovídá počiu podle § 43 
(2) náhr. zák., nelze, když, jak řečeno, cukrovar neuplatňoval, že před
pis ten porušen, nýbrž naopak, že porušen předpis § 57 náhr., pod nějž 
to podřadil, pod nějž to však nepatří. Je tedy stížnost Státního pozem
kového úřadu v právu a bylo jí vyhověti a usnesení nižších stolic, že 
»se zjišťuje, že pumpovací zařízení je inventářem, který nelze převzíti 
jako melioraci za 2.000 Kč«, které ostatně je chybné i proto, že místo, 
aby rozhodlo, zda rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, že se za' 
pump ovací zařízení přiznává náhrada 2.000 Kč, potvrzuje nebo mění 
a jak, pokud se týče zrušuje a proč, spokojuje pouhým »zjištěním« 
právní povahy sporného zařízení, ovšem, jak shora ukázáno, právně 

mylným -- odstraniti a rozhodnutí Státního pozemkového úřadu ob
noviti. 

Co se týče a nim á I n í h o h n o j i v a, ohledně něhož si cukrovar 
jako pachtýř stěžoval, že Státní pozemkový úřad rozhodnutím ze dne 
21. prosince 1927 vůbec nerozhodlo jeho nárocích za nevyužítý ani
mální hnůj, 53.776 Kč, jest především uvésti, že na otázku animálních 
hnojiv lze nahlížeti s dvojího hlediska a sice: s hlediska § 43 a) poslední 
odstavec náhr. zák., zvýšil-Ii pachtýř cenu přejímaného majetku pod
statně řádným hnojením 11I1ojívem animálním; s hlediska § 11 vl. nú. 
ze dne 21. ledna 1921, čís. 53 sb. z. a n. jako na výlohy k docílení nové 
úrody. Co se tohoto hlediska týče, nelze animální pohnojení vůbec čítati 
k nákladům na docílení budoucí úrody, jak to podrobně odůvodněno. 
v příslušné stati (JI.) rozhodnutí čís. 6380 sb., na něž se odkazuje. 
Co však se týče hlediska prvního (§ 43 a) poslední odstavec náhr. zák.), 
cukrovar skutkovou povahu tohoto předpisu, že hodnota pozemků ani
málním hnojením byla zvýšena, ani netvrdil, neboť jeho tvrzení, že ne
využil animálního pohnojení, onu skutkovou povahu nikterak nezakládá. 
Nestačí k ní, by bylo pohnojeno a hospodář by tohoto pohnojení ne
využil, ježto mu pozemek po pohnojení byl odňat, nýbrž třeba, by sou
stavně po delší dobu bylo hnojeno nad obyčejnou míru, více, než co se 
půdě zemědělským těžením odnímá, neboť teprv pak lze mluviti o zvý
šení hodnoty pozemku. Vrací-Ii hospodář půdě hnojením jen to, co jí 
těžením odňal, nezvyšuje její bonitu (a i v tom lze odkázati na vývody 
rozhodnutí čís. 6380), a právě proto nepřiznává zákon zvýšení přejí
mací ceny jíž za pouhé řádné hnojení, ježto toto náleží vůbec k řádnému 
hospodářství, jež by jinak nebylo řádným, nýbrž loupeživým, nýbrž 
vyžaduje, by toto řádné hnojení bylo takové, by jím hodnota pozemku 
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b .' rad"'lčrné. Ale) nehledíc . vb' tedy\- ,o 1 II .' 

--; " a to pocJstatl1ť,) '-1 "est v oceňovacích opela-
byla z\'y~ell'~~tkrOvar nic takovéll0 :~:t:f!.-il 'ž~ sporné hnoiení nelze p?-

~e;r~:át~~~~OtK~~~:'~,~v~~oji~;a~~\:]~~~~i:~á~~~ll~:az Pp~~~11;ťs~ ~a ;o~~ al~ 
vaz~V.(tt\ poněvadž mu nelze odP~~ova~l.l ro~hodnutí o přejll11aCl cene 
št~ll~ je:k citovaných, o něž se stlz,nos : o Cukrovar ovšem v proto~oIu 
nahl. Zd :. r může i pro soudy zavazne., . 1926 zaujal stanovisko, 
vúbec. opIla lemkov&hO úřadu ze cine ,26. ~~'0\a 43 a) (3) náhr. zák., kde 

~tát~:;~'~d~o:a animálni hnůj I:'~I Pří~IUS~~OLv~h~Ojil_li pozemky řádněk.a 
ze na , 'e přísluši pachtyn na na , . z toho že slůvko »ta e« 

e Ilravl, z .,' h "vlT a dOVOZUJe '." T" ne-
~ v 1 v, »také« stro]enyml ,noJl , h' . na hnojiva a111i11alnl. o Je 
UC~~1:l1jeJ že se ustano~eD1 to V:~toll~ed~tavec má ten smysl.' že z,a st~~~ 
do zuměním smyslu zakona. T Y cht 'ř "jmi hnojil »take«, t. J. ve v 

por? hno]'iva přísluší náhrada, kel/z! pa h ltil~1i jimi jen místo nich, ,t~kze 
]ena, "1 ích hnojiv (ne lec y, . I J , a kdy pachtyn za 
(~rO;"e ~d~~UI~'i~ nna víc), ale nestanOvl 111C v~ t~l~i; ~~ ods!. 5 (poslední), 
pud,e,'a'~~i hno']iva náhrada přísluší, tOtostabno~!U ~tížnost Státního pozem~ho
anll , "J t dy I V tom , ní prvnr o 
jak shora vy1tce~o·v e ~ov kUl"Sní soud nepravem usnese 

'ho u"radu opravnena, J,-zto Te ve v'l ' v 10 
soudu v bodě tom zrUSI . . . hl bókým oráním, nebol, vyza( -

To platí i o domnělé »I11,:hor~cl~ . bU lá hluboce orána, lláležel~ hlu
la-Ii »půda« a řádné těžel1l z ~l, , Yk I;"muž pachtýř již podle za~ona 

~a k' orání k řádnému hospodarem, C vláště podle jeho § ! by, 1'0-
o ~ e 12 února 1920 Č. 118 sb. z,, adn.: z. když je nákladnější a prac

ze n '. k . ovaha půdy vyza u]e, I . lu § 43 odst. 2 a 
V~l~~. Orb~:e t~~~iPpovažována za melio;acl. ve s~'h~ediska nákladll na 

ne~~, :)e~~~r. zák., nýbrž lze na tč~az~~~~r~de ji hospodaříc~ osob~ 
§ říští úrodu podle § I! ,~It. vl. na . Dří ad však zde nelde a :,etreb.a ~;_ 
~plně .nahraženoll obdrzl. O tent~" / neboť cukrovar uplatn~]e ]1 Vi 
tedy s orbou s tohoto hledlskaO~tal~~ě" i kdyby hluboké orám 'h(paml

k
m 

, . k 110 r a c ,«." I § 43 (2) na r. za ., 
slov ne ]a o »m e "" tl' za melioraci ve smys II 'neboť zá-

I h ) bylo povazova I í této prace, p u em . . ' " ,. ·ti nárok na zal' acen . k d zákon 
nemohl by pac n t y r clm, le!ioraci vlastníku a len, po u 
sadně přísluší zVÝ,šky. z~ kaz~ou a~ht' řL § 43 rozeznává inveshce a me-

. výslovně mu je pr.l:na~a, :a;e4:\ a.) r přiznává mU náhradu v o~;st~ ~~~ 
Horace a? pachtr\l: u(:i1WH i za meliorace) ,a ,v oddS

\ (3); I( za stro
. a (;2)zaln ves I " meliorace urclteho ru ll, .... . ., 
" '""",>sh:e: i~za"me1iorace, a~sak J.er: za ~ 'k hluboké orání není al11 l11vestlcl 

ie1'\áaanimální hnOJIva: lezto, VS\rž jest melioraci jiného dr,uhu, I~e
áríÍl1éspadá podpo]en~ hno]en~: n: hlediska § 43 písm. a) nahr. za~. 
111lfže se odměny za ne, p~chtyr 'b je uplahiovál podle § 11 vl. nar. 
vltbecdóvolávat~ a nezbyva, n.;u, nez kr škodě tu nepřijde. . . 
čís. 52/Ql,. a ovse;", ]~k ]1z receno,. ch (LI měl Ý c h) hna] I v, ZfL!: 

Co se konečne tyce str o ] e nYl' (!I"lvodu že Státní pozemkovy 
, prvm sto lee z, ht "k 

šil rekurs ní soud usn,;sel1l , ''..' tanovených bez účasti pac yr y, 
úřad určil cenu na zaklad~ S~nell11C ~~ u"e šetr-ení na místě samém, což 

" k zákon že nezná smerme a nanz J ' avsa 
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prý se však podie odhadniho spisu nestalo, nestalo prý se tedy zjištěni 
odborné a porušen § 43 a) náhr. zák. a § 6 vl. nař. čis. 53/21. 
přesně to tak zákon nenařizuje, nýbrž v odst. (3) § 43 náhr. zák. 
že pachtýř jest povinen své tvrzeni o upotřebeni strojených hnojiv osvecl_ 
čiti, zejména též prokázati ú č t y a jinými věr o hod n Ý m i 
k I a d y množstvi a cenu strojených hnojiv na pozemky vynaložen 
a v odst. (4) praví, že toto tvrzeni pachtýřovo má býti od bor n 
v y š e tře n o a podle výsledku šetření náhrada přiznána. Z toho 
plyne, že se vyšetření musí státi nutně a nevyhnutelně na místě samém! 
neboť »odborné« vyšetření neznamená nic jiného než vyšetření zna
lecké, kteréž, když tu jsou účty a jiné věrohodné doklady o množství 
a o ceně hnojiv na pozemky vynaložených, může se státi i na základě· 
těchto účtů a dokladů, jichž, kdyby rozhodné bylo vyšetření na místě 
samém, vlastně by třeba nebylo. Naopak je zřejmo, že účty a věrohodné 
doklady jsou pramenem poznání mnohem bezpečnějším, než šetření na 
místě samém, kde, zvláště je-Ii strojené hnojivo již zaoráno a s hlínou 
smíseno, i když je snad přes to zjistiti lze, nelze zjistiti jeho množství 
a cenu. Cituje-Ii rekursní soud § 6 vl. nař. čís. 53/21 na doklad toho, 
že se šetření mělo státi na místě samém, je to mýlka, neboť tento § mluví 
° případě, kdy jde o srážku nebo přirážku podle § 3 téhož nařízení a 
praví, že okolnosti pro tuto ·přirážku nebo srážku rozhodné mají býti 
odborně vyšetřeny na místě samém, ale zde nejde o takovou přirážku 
nebo srážku, která náleží vlastníku jakožto zvýšek ceny přejímací jemu 
připadající, nýbrž o náhradu umělých hnojiv podle § 43 a) odst. (3) 
a (4) náhr. zák., jejíž výše se neřídí percentem pro srážky a přirážky 
§ 43 cit. vl. nař. stanoveným ani okolnostmi tam uvedenými, nýbrž 
právě jen množstvím a cenou použitých umělých hnojiv, při čemž zákon 
nepřipomíná, že i jich účinek má býti vyšetřován, neboť má za to, že 
jest elán již jich množstvím a kvalitou (»cenou«). Avšak zákon také 
nikde nepraví, že Státní pozemkový úřad má nebo musí přiznati pach
týři všecko to, co na použitá umělá hnojiva vynaložil, což vůbec je ne
možné, an pachtýř hnojiv z části sám již využil, jakž se patrně stalo 
i v tomto případě, kde, pOklid z obsahu spisů vychází, Státní pozem
kový úřad převzal nemovitosti dnem 1. listopadu 1925 a hnojiva datují 
z let 1922-1925. Rozdíl mezi výpočtem cukrovaru a výpočtem Stát
ního pozemkového úřadu záleží podle výkladu Státního pozemkového 
úřadu v tom, že pachtýř (cukrovar) užívá jiného sobě výhodnějšího 
procentuálniho využití hnojiv sklizněmi v jednotlivých letech. Poněvadž 
toto vyjádření bylo cukrovaru doručeno, odkazuje se na ně. Nelze tedy 
uznati, že porušen předpis § 43 (3) a (4) náhr. zák. nebo vůbec nějaký 
z předpisů citovaných v § 46 (2) náhr. zák., a musilo i tu dovolací 
stižnosti Státního pozemkového úřadu býti vyhověno a rozhodnutí re
kursního soudu býti změněno. 

K stí ž n o s ti c u k r o var u. Tato má za předmět jen stavební 
investice, znovuzřízení vyhořelých hospodářských budov. Avšak nižší 
stolice právem zvláštni náhradu nepřiznaly, neboť, jak podrobně dolí
čeno v rozhodnutích čís. 6380 a 8208 sb. n. s., h o s pod á ř s k é bu-
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., ':>'t náhrada za ně je obsažena již v ceně 
davy se zvlášt~,neh?110r~r' f=~~~ek a lze za ně přiznati, i~.o~:li ve vy
základni" vy~o~l,t:n:ag:ov~ném a výstavném stavu, jen P2r~azk.':. Plo~i~ 
žadovane!l1 o:. ", doslovu nařízení ze dne, . zan , 
" 3 a 4 cit. nar. CIS. 0

53/ 21 k
V 

ního soudu, že již nesouhlas vlastl11ka 
~C'I'S 296 sb. z. a n. Duvod re ur~ 'etel vzat nebyl ovšem není spravny, 

. ., t čll by nan zr ' . h . k 
a'rokem pachtyre s a , , ,. I ,. a·hrada podíe § 43 na r. za ., 

sn . kdanepns uS1n )t·h' . neboť investIce, p~ u z ,. ať už vlastník podle § 43 (2. e oz 
. musí vždy býh, pOJaty v ~c~n~~:~ pachtýři vyplacena, aneb:, Sl ]1 yach

zákona souhlasl, by cena ]IC I d í odstavec dobývati na nem poradem 
t" ř musí podle § 50 a) pos ': n 'dvor v S. a v L. vyhořely v rOce 
tráva. Uplatňuje-Ii cu~~ovar, ~~á~~~~ dob: až do převzetí Státn.ím ,po-
1920, nebyl,,?y pachtyr pr~ 925 tak velký náklad investova~ .nyb;z se 
iemkovým urad?m v JQce h lacinějšími, sluší mu od~etlh, ze to 
spokojil s provlsoneml mno em odpor shora citovaný zakon ze dne 
sice učiniti mohl, nebyl-I! tomu na řádném hospodaření (§ 2 čís. 2), 
12. února 1920, čís. 118 sb. z; ,a ~·n~ ceně převzatého majetku pozem
avšak pak bybyla nastala ~ra~k 53/21 nepřihlížejíc k tomu, koho b~ 
kového podle § ~ ~it. vl; ,na~y~l~eštěstí;l vlastníka a pachtýře, k:er,é, s~ 
stihla, a ko~e~n,e, ze pozar obč. zák., pro Státní p,ozemkovy ura 
musí přičish jlZ ~odle § ,1311 I nové budovy, zda nasledkem shrou: 
však že jest lhostejno, proc tam by y .. u příčinu že Státní pozemkovy 
cení sešlostí nebo požárem, nebo ~ro j~n: s t a v u 'b u d o v, a ne k pří
úřad přihlížeti má ,podle z;k~n~ ;:~pektuje jedině přirážko.u neb~ sráž~ 
čině toho stavu, a ze. sta~_ u r tedy bezdůvodna a bylo Jl zamltnoub. 
kou z ceny tabulkove. StJZJ10S je 

čís, 8637, 

• , , • o· čk aniž byla zachována forma 
po.skyt1-li man'iJel n~nzelt zytnaPUJ ,?, . ~ůičkU oprávllěn domilhati 

, . kéh spisu jest manzel posk . UVSI za;.. , 
notářs .:' . " o .'k ·eJ'ího vrácení koodlkcl. 
se na· příjemCi zapUJc Y ] 

CRozh. ze dne 19. ledna 1929, Rv I 898/28.) 

'. . 10000 Kč jež prý mu poskytla 
Manželka žalovala man~ela o. vr.ac,:m s~louva ~ zápůjčku byla ne

zápůjčkou. Zalovany namltl, najme, ze tářského spisu. Pro c es n i 
platná, ježto.,nebyla zachovana

l 
10~~1~ ~~IOby. D ů vod y: Jest sice 

sou d. pr ve, ~ t Oll c,e u~na o~le § 1 zák. ze dne 25. července ~871, 
správne/vrzem zalovaneho, ze Pf' o ·čky mezi manželi zřízem no
čis.'16ř.zák~iest tře~a k ,~l~tnos I zhap~j utÍm nejvyššího soudu ze dne 
tářské;~?spisu, So;td vs~~' [~~e/~~ rt~zoJ:r. Bliitter z r. 1917 str. 177); 
12. zarl 1916, č. J. Rv . I, - 12 000 Kč žalobou z obohaceni 
jest názoru, že žalobkrně jestbopra~ne~alov~ný vzhledem na neplatnost 
zpět po;ža;!?vah. r:'~D1 poc~y no, ~\~é eníze bez veškerého právního 
slibu, zapujčku vratJtJ, obdrzel Z~P~jC . P'ní žalobkyně do jmění žalo
důvodu, že byl poskytnut prospec zejme 
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vaného neprávem, jelikož nebylo úmyslem stran, by se žaiovan}r 
držením peněz na úkor žaíubkynč bez veškerého právního dllvodu 
hatil. Touto skutkovou podstatou jest dán právní důvod k zpět 
dování zápůjčky. Opačný názor byl měl v zápětí, že by se tím oh."' •. " 

neospravedlněné obohacení, a tento výsledek nedal by se srovnati s 
pisy §§ 877 a 1477 obč. zák. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek 
potvrdil. D ů vod y: Nesprávné právní posouzení věci spatřuje 
lání v tom, že soud prvé stolice má za to, že tu jest bezdůvodné 
hacení na straně žalovanéllO, ačkoliv není zjištěno, dB prý žalovaný 
o vydlužené peníze v obchodu přišel a, by se vyhnul svým platebním 
povinnostem, do ciziny odejel a tam zmizel. Odvolání není v právu. 
Výpověďmi svědkyň jest prokázáno, že žalovaný vypůjčených 12.000 
ještě než odejel do Francie, pro sebe spotřeboval. Z výpovědi svědkyně 
T. vyplývá i to, že žalovaný žádal na žalobkyní zapůjčení peněz proto, 
že chce obchodovati s dobytkem, že jich do obchodu toho potřebuje, že 
však asi ve 14 dnech po zapůjčení peněz odejel do Francie. Žalovaný 
peníze na žalobkyni, předstíraje, že chce provozovati obchod s dobytkení, 
vlastně vylákal (§ 870 obč. zák.). Jest proto žalobní nárok i podle 
§ 874 obč. zák. odůvodněn. 

Ne j vy Š š i s ° u cl nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolací soud schvalujc právní názor odvolacího soudu, odkazuje 
c1ovolateíe na případné jeho důvody a připomíná k dŮVJdli111 dovolání 
toto: Pokud c1ovolatel tvrdí, že nebyly podmínky bezdlivodného oboha
cení ani tvrzeny ani prokázány, tu, nehledíc k tomu, že neprovádí 
v tomto směru uplatněný dovolací důvod po zákonu, nutno zdůrazniti, 
že žalobkyně učinila své povinnosti zadost tím, že žádala vrácení peněz 
zapůjčených žalovanému z důvodu §§ 1431 a 1435 event. 1447 obé. 
zák., poněvadž je na soudu, by zjištěný děj s hlediska příslušných práv
ních předpisů samostatně posuzoval, kteréžto povinnosti obě nižší sto
lice plně dostály. S ohledem na neplatnost odevzdání peněz za účelem 
zápůjčky má žalobkyně právo domáhati se ihned jich vrácení, protože 
se druhému smluvníku (jejímu manželu) od prvopočátku nedostávalo 
platného právního dlivodu k nabytí toho, co bylo plněno. 

čís. 8638. 

Nejde o zmatek podle § 477 čís. 4 c. ř. s., byl-li pro stranu zastou.
pen'Ou v 'Odv'Olacím řízení dvěma advokáty doručen rozsudek jen jednomu 
z nich. 

(Rozil. ze dne 19. ledna 1929, Rv I 1951/28.) 

Žalobě o zaplacení peněžité pohledávky bylo vyhověno s o u d y 
všech tří stolic. 

Ne j v y Š š í s o II cf uvedl v otázce, o niž tu jde, v 
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dŮVOc!2Ch: 

c <;: 'ávného posouzení po p:ávní 
, v Oe dovolací duvod ne.~pJ .", Jl C ř s. Zmatecnost 

Dovolám upl~:~~it rozsudku podle" § 47} CIS. "503 ~. ř. s.) je tu jen 

S
tránce a zmatec

4 
'r s (dovolací duvod CiS. 1 § 'na opomenutým do-

. S 477 čís C.·' t em zej1ne, , 
podle ~ r't 'aně nezákonným pas up : dnávati. Není tu vsak vy~ 
tehdy. byla- i s i , st před soudem proJe , d latelka zastoupena 

, ' . dňata mOzno atřuJe ovo , . 1-
rttcen lll1 , o "osti rozsudku, kterou sP. rem Sch-em a Dr. Jalos a 
týkané zn:ate,~n ení dvěma advokáty Dr .. ~iktooudU nebyl doručen )ejímu

I v clovolacBn nz, že rozsudek odvo~acl °ss . Rozsudek dorucen by 
S em v tom, ' . t Ci Dr -OVl. .,' pro-vei11 - .' :"mu právnimu zas up v," Hora čsl. civi1nl pravD . 

nově vykazane D Sch-ovi ("1 90 c. i. S., hl podrobně zkomnati 
, ' . činkem r. c, D S nemo ' 

s pravnlln u 217) Okolnost, ze r. "h 1ehledíc ani k tomu, ze 
cesní, díl ll. str. 1~ adá tu vůbec na va Ll, 1 , o soudu an znal již 
napadený :ozsudek, iro~koumal rozsud.ek o~volaC~~olacim ~oudem a že 
měl dOstl casu'h bYp~ípad ze zastupova11l pr~d, Oll soudu dne 6. prosince 
tento jednoclUC Y . cl I' ní J' ež podáno oso ne . 

d t podati ovo a , 
mohl na O" t' hož dne večer. 
j 928, ještě postou e 

čís. 8639. 

285 ex. ř. rozumí se zr~še~, 
Zrušením prodej'O':,ehO říze.~i ~:h s~J:~o~ení exekučnih'O řádu, ndootIV 

1 § 200 ex. r. nebo jmy" . . . ' 
ve smyS ~. odklad prodejovéhO nzen1· 'uJ' e se o sobě pr'Odejove 
však pou Y , " . . ění dlužníka nezrus , . aře nebo na 

Vyr'OvnaClm rlzen~ ?!"' . žádost vyrovtlaclho komtS 
řízení. Může se tak st~tl jen na 
návrh vyr'Ovnacího sprav ce. 

. (Rozh. ze dne 19. ledna 1929, R II 393/28.) 

, ' " d né movitosti přikázal 
. ", j" za exekucne p,o a "10 zájem-

Rozvrhuje nejvYSjSi p0'va;'ťěžek za prodaný stroj ~o~ cisp'omínuv dři
udp r v é st o i c e 'h .. 'mu věřiteli hrme., . ho 

s ,o olu oz děj šímu vyma aJ.Ivel . žto exekuční řízení v Je 
n:h?, protok . haPícího věřitele Frantrsk~ K-a, J~k lla 322/28, jednak pro 
V':J~l~Oy~~~ložJeno jednak do v yříFz e111 tSp~~uK. neučinil ani návrh na Pho-
ve CI . . tranya ran lS "hl "ku k rozvr 0-
vyrovnacÍ řízení pOVl.nne"s . . zejména nepodal p;i, as " cl' 'eho 
kračování v exekučlllm nzem alll, takže soud nemuze k pnpa ne J . 

,o.' roku ač bylo něm vyrozumen , . cl přikázal výtěžek za strOj 
v:el11u:,,' t IRe k II r snl s o II , atřuje re-

ohledávcebráti zře e. 'vné právní posouzelll sl' , 
p ... 'išku.K-ovi. D ů vod y: Nespra .. ustanovení § 282 a 285 ex. r." 
r~~~~t~ tom, že první soud jednalpr~t~ovateli ačkoliv má lepší pořadi 
přikázav výtěžek firmě M. a n.i~.oJr\~n1 že stúovatel neobdržel vyrjoz
než. tato firma. Zmatečnost Vi i V že '111U nebyl doručen 3111 e~lkt (:~:-

v , "e se nařizuje prodej sttoJe, 1 oJ>ení před ostatntnll ven-
umem, z "lvI že má nárok na USpOK 
žební, že proto nevec e , 
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teli z jeho výtěžku, neboť jinak by se byl k prodeji dostavil a stroj sám 
vydražil jakož i přihlášku zaslal, kdežto takto usoudil již z obsilky k roz_ 
vrhovému roku, že vyjde na prázdno a že je přihláška zbytečná. Zma_ 
tečnosti řízeni z tohoto důvodu podle názoru rekursního soudu tu není. 
Ale jinak jest stížnost odůvodnena. Podle SpiSll prvního soudu byly dne 
28. února 1928 věci pol. 1. až 9. zájemního protokolu pro vymáhajícího 
věřitele Emila H-a zabaveny přístupem a stroj položka 10. zájemního 
protokolu byl nově zabaven. Ještě téhož dne byly všechny tyto věci pol. 
1-10 zahaveny přistupem pro stěžovatele jako vymáhajíciho věřitele 
a teprve dne 6. března 1928 stalo se totéž pro firmu M. Exekuce, pokud 
se týče Emila H-a, byla dne 30. března 1928 zrušena a ježto výtěžek 
z prodaných věcí položka 1-9 zájemního protokolu nestačil ke kryti 
věřitele, který měl ohledně nich nejlepší pořadi, má stěžovatel nárok, by 
byl se svou pohledávkou uspokojen z výtěžku stroje pol. 10 zájemního 
protokolu před firmou M., poněvadž jest v pořadí před ní. Od založení 
jeho soudcovského práva k tomuto stroji neuplynul rok, takže jest po 
právu. že bylo exekuční řízení odloženo do právoplatného skončení sporu 
Ck Ila 322/,28, nemůže na tomto právu nic změniti. Nanejvýš by měl 
první soud uložiti výtěžek. Ale z uvedeného spisu vychází na jevo, že 
žaloba povinného byla právoplatným rozsudkem zamítnuta, takže i vy
placení peněz v tomto směru není nic v cestě. Pokud se týká okolností 
prvním soudem uvedené, že prý toto exekuční řízení bylo také odloženo 
následkem vyrovnání povinného, poukazuje se na to, že vyrovnání bylo 
povoleno zdejším usnesením ze dne 12. června 1928, takže po rozumu 
§ 12 vyr. ř. vyrovnání toto vůbec nemůže mítí vliv na zástavní právo 
soudcovské stěžovatele vzhledem k době jeho vzniku. Ani to, že stěžo
vatel nežádal za pokračování v řízení.a že nepodal přihlášku, nemůže na 
jeho právu nic změnili, ježto pokračování v řízení jest jen právem jeho, 
nikoliv povinností, a přihlášky není zapotřebí, ano jde o vymáhajícího 
věřitele, pro něhož exekuce dražbou povolena a jehož nároky jsou zjevné 
ze spisu. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu firmy M. 

Důvody: 

Dovolací rekurentka neprávem soudí, že vymáhající věřitel František 
K. musil svou pohledávku k rozvrhovému roku přihlásiti, hy na ni při 
rozvrhu mohl býti vzat zřetel. Jak správně dovodil rekurs ní soud, nebylo 
prodejové řízení, povolené pro tohoto vymáhajícího věřitele, zrušeno. 
Zrušením prodejového řízení ve smyslu § 285 ex. ř. rozumí se zrušení 
ve smyslu § 200 ex. ř. nebo jiných ustanovení exekučního řádu na př. 
§§ 39, 40, 151, 188, 193 ex. ř., ale nikoli pouhý odklad prodejového 
řízenÍ. Vyrovnacím řízením o jmění povinného nebylo beze všeho zru
šeno prodejové řízení, povolené pro Františka K-a. Mohlo se tak státi 
jen na žádost vyrovnacího komisaře nebo na návrh vyrovnacího správce 
(§ 12 vyr. ř.). Také nebylo dotčeno zástavní právo, váznoucí pro Fran-
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b to dne 28. února 1928, 
le § \ 1 vyr. ř., ježto bylo. hO/:oJnacího řízení (dne~n 12. 

tiška K-a pO,d, desát dnů před zaha]enlm Y cích spisů neplyne, ze byl 
tedy více nez s~ . z exekučních ani z v~rov:,a 'e k takovémuto návrhu 
června 1928). n~rušení prodejovéhO řlzem a z 12 vyr. řádu zrušeno. 
učíněn na,:rh na, řizení prodejem ve. smyslU § Františka K-a zrušeno, 

10 zpenezovacl . . vé řízení zaha]ene p'r~ . ohledávce, pokud 
~ebylo-li vŠ,ak pro~e]~i rozvrhu přihlé~noutl, K ]e~~: tak bylo, rekur~ní 
J1lusil exekucJ~ ~o~~h ~piSŮ (§ 285 ex .. r.) 'Jezto, t pod pol. 10 zájemmh,o 

Iynula z exe ,:cn~ . v ·těžek za stroJ, za aveny 'e zda tento vyma-
~oud právem pr~~~:(~lv0'1 Františka \~'. N~r~~ro~~~~hO prodejov~ho ří
protoko~,:. na

l 
P" i1 návrh na znovUz,~ a]en! ycházejíc z toho, ze pro-

h "cí vente uctn nedrZl SpISU, v 
aJl. dovolací rekurentka se "k K-a bylo zastaveno. 

zen l , ~~, " ovolené pro Frantts a 
dejove nzenl p 

čís, 8640, 
, 'hradě právní moci jest, 

, § 519 čís. 3 c. f, s. o vy 'vního názoru odvo-
účelem u~t~oove~dJělené přezkoumá~í o,noho P~~u nelze však dovo

by bylo urnoz~en:> ~yl podnětem ke zrus~n~ ro~s:rech odvolaclho soudu, 
lacího soudu, Je~odovati i o oněch právmc n~ stolice. 
lacímu soudu roz, t ke zrušení rozsudku prve 
jež nebyly podne em R II 159/28.) 

1 e dne 19 ledna 1929, v 
(ROZl. z . 

. d rvé stolice 
ce snl s o II P .' . oné 

Zal obě o, náhradu Iš~~"iY s ~ ~ Od nevyhověl odvolá~yž~~~ tes~~~ů a 
z části vyhovel. Cl ? ~ ~ o u d zrušil rozSudky. obO~zhodnutí. V otázce, 
strany. Ne] v Y s S I. stolice k dalšímU jednal1l a r 
vrátil věc soudu prve 
o niž tu jde, uvedl v 

důvodech: 
. . .' latňujíciho dovolací 

. , • 1 bcova dovolam, up . t' ku zda 
před věcným vyřízen~~3 z~Oř. s., jest rozř;šit! tor,:~~~ o.:zpřípust_ 

důvody čís., 2'.,3, a 4 ~hrad škody způsobene ~revok seni bóvolacího 
dovolání, tyka]l~1 :e ~a že lalobce do zruŠ?V~Clh~ u:~e dovolání a toto 

.. · ....•. I1.ý.m .. v. zhl.edem o:"' 1927 podal na nuste re ur . náhradou 
d dite 25 unora b" tomto usnesem 

s()u uďe, . . 'Odvolací soud se o !fa v dřevokazem. Co se 

·.~~~~yO~~~~~~~,é pro~~~~~:n~o~~l~b~f::ní d~~rn:považ~~a~:~~~~fí:~~ 
tohoto natoku ,tyče, o 'I tedy v tomto bodu pncmy,?y t čily odvola
stolice za kuse .. a n~me du rávní mOci. V tomto sm;:ru sa odle žalob-
u~nesenídři~~J~le~k~r~osaeadního řízení k ú~u~kUtu z~a~~~fho zavinění 
~~~~ ~~~i:ní ~~i podle po.su~~ů b~~,;l~~e n;o~l~dati za příčinu vzniku 
žalované spolecnosÍl, ktere ) 
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houby, že tudíž žaiobci nárok Ha náhradu škody, uplatiíovaný z tohoto 
dúvodu, nepřísluší a že ručení žalované společnosti za škody cl 
k2.zem zpL'lsobené zcela vylučuje. Odvolací soud však o tomto nároku 
nerozhodl dílčím rozsudkem, jelikož soudem prvé stolice nebylo zjištěno, 
které práce a opravy jsou nutné k odstranění škod dřevokazem způso_ 
bených. šlo tu tedy o otázku, která nebyla vlastní příčinou zrušení 
a na kterou se výhrada právní moci nevztahovdla ani vztahovati ne
mohla, ano o dúvodu sporného nároku v důvodech zrušovacího usnesení 
bylo jíž rozhodnuto. Tato výhrada netýkala se proto aní tohoto rozhod
nutí, vydaného na základě vý'sledků dosavadního jednání a dokazování, 
které odvolací soud, jak uvedeno, považoval co do nároku na náhradu 
škody způsobené dřevokazem za úplně postačující. Rozhodnutí o dů
vodu tohoto nároku nezavdalo tedy podnět ke zrušení rozsudku prvé 
stolice ani k vý-hradě právní moci, nýbrž tímto podnětem byla, jak zřejmo 
z důvodů zrušovacího usnesení, kusost dosavadního jednání a dokazo
vání o druhém žalobcově nároku na náhradu škody způsobené pro
vlhčenÍIll. Účelem ustanovení § 51 9 čÍs. 3 c. L s. o výhradě právní moci 
jest, by bylo umožněno oddělené přezkoumání onoho právního názoru 
odvolacího soudu, jenž byl podnětem ke zrušení rozsudku ještě před 
novým jednáním v prvé stolici tak, by, kdyby toto nové jednání bylo 
zbyiečným, nebyla jím rozepře bezdllvodně prodlužována. Bylo by zkrá
cením práva druhé strany na řádné provedení dovolacího řízení a jme
novitě na podání dovolací odpovědi, kdyby na pouhý rekurs do zrušo
vacího usnesení odvolacího soudu bylo dovolacím soudem rozhodnuto 
í o oněch právních názorech odvolacího soudu, které nebyly podnětem 
ke zrušení rozsudku soudu prvé stolice. Výhrada právní moci nevztaho
vala se tedy v tomto případě na rozhodnutí odvolacího soudu o žalob
cově nároku na náhradu škody způsobené dřevokazem, to tím méně, 
ano zrušovací usnesení odvolacího soudu nemá význam dílčího rozsudku 
o tomto nároku, o němž v náležíté formě bylo rozhodnuto teprve roz
sudkem soudu prvé stolice, vydaným na základě zrušovacího usnesenÍ. 
Okolnost, že toto usnesení nabylo právní moci, nevadí tedy věcnému 
přezkoumání žalobcova dovolání, pokud napadá rozhodnutí odvolacího 
soudu o náhradě škody, způsobené dřevokazem, s hledískd dovolacích 
clúvodů čís. 2, 3 a 4 § 503 c. ř. s. 

čís. 8641. 

Domáháno-Ii se žalobou zrušení smlouvy o krávě, již žalobc.e koupil 
výslovně na chov se zárukou prodatele, že kráva jest stelná a že se nej
později do určité doby otelí, nepočíná lhůta k žalobě již odevzdanim 
krávy, nýbrž teprve, až s,e ob~ievily nebo mohly býti spolehlívě zjištěn!\, 
jisté známky, že kráva této vlastnosti nemá, nejpozději však dnem, kdy 
se".~Il!J)odl~prodlltelova slibu oteliti. Tuto dobu jest zjistiti z úřadu. 

(Rozh. ze dne 19. ledna 1929, Rv II 454/28.) 
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. h Zalo,any·· prý se mll 
'I kravu na co,· 19?7 

ž3101'.ce kkOa.lvIPatljeOs~ ;~~~~t~e ~~ se otelr ne]])01zgd2ě7ji \z:eč~~~~~Clstel;ol; 
... ' ze 1 .. b červenCl , 

zaruCIl,. . žalob)" zjistil zalo ce v udě dne 7. srpna 1927. 
podle tVI.."e;ldomáhal se žalobou, zadanou n.a ~~ kráv . O b a niž š í 
nel!l. ploce aplacení kupní ceny Pl?tl vra~e těchto Yd ů vod ů. B"z
zpetnchO ,z bu zamlHy o d vol a CI s o U (z . § 933 obč. zák. Za-

s 0du t~(,lOzs~l~alobního nároku Vytýv~é Zv\~~~~~~~n~rodaného dobytč~t~: 
F~b:" llplatňllj;~í 2e~~s;at~~I~~~ u~:~O~Oll nutno b~:dZ~in~~~~~~ere~ b~~ 
jest. za~~\~~\estit:denní lhůtě, POČí~jlc.~~I;el~n'k;aínze v jeho systemu 
v plOl' na to o jakou vadu jde. na dání z roku 1915), ze pro
ohledu . ho s'oukromého práva. <§. 32? ~y ředání, 'est počítati teprve 
rakdouskelhůtu nelze-Ii vadu z]lstlh j~Z kpn padnosti lnelze souhlaSltl, an 
Pa nou , .' kl mné znam Y v , 'I zá-

I b kdy se objeVl ne a . "érn rozporu s Ulnys em . 
od (o y, . ' ory a je v pnm V· t 'k mm 
názol ten nemá .v zakone o~·Vů k lil. dílčí novele (sro~. eks ~tt" 'še~ 

odárce ktery, pk z mo I .. htěl ropadnou Ihutu z ra I 1 \ 
kon .• ' XXXII. str. 116) vysvI;a:.c . d dobytčete za tím účelem, 
Sl~rav .• 10;;0 každou žalobu uplatnU]l~1 bvatk~m' a nemínil činiti rozdíly 

~:z~nd:!~aa~;;í nv~~~~~~~ý~~CZ~~;~:en::~{,~~~~~~, vla~~~t~tc:1 b~l~:::np~r~~ 
. ozůstáva]lC1l111 v ne '. d žalobce podal za o u v . 

dam~2! obč. zák.). Otázkou tedY.lest, z ~ 10 lze rozhodnouti, je~t nej-
~~dné šestítýdenní lhůtě. Aby ~t,;;,k~ ~~utkový podklad. ~ ,ZjíStlÍ!, kd~ 
prve zaopatřiti SI k. t?I11U • Pft~e. np~edal. I pro toto z]lstem .lest hV pro_ 
• an' krávu o nlZ jde, za o Cl oň otud pokud jest o za 
~:~~,~Ch Yspisech dostate~ni hod~I:I~' ua~~~l v ž~lobě: že krávu koup~1 ~~ 
,otřebí pro tento spor. a o ce d dává že krávu převzal, a.mz., • 
Llovaného dne 14. února 19}7 a+, ~talo. Avšak datum to Ize.rnblrzne 
udával určité datum, kdy s,e p,evz;,1 Františka s-a. Onen svedek pro-

vy'setřití z vy· povědí svědku Ja~~ -~ a 1927 druhý svědek v dubn~ 
, • I bce jlZ v unoru, .. • ..• aspon 

hlížel totiž kraw u z~ o , - Id žalobcem převzata ]lste ]lz 
1927. Z toho VIdno, ze k~av~ b~ došla k soudu teprve dne? srpn~ 
řed květnem 1927. Protoze zalo ~ b Ia odána opozděně; zalovany 

1927, tedy po uplyn.~Í! p,ropadn~ I~U:y~e ~ic/neuplatňoval, avsak k pro~ 
opozdění žaloby v menl u pr~el s.o 'udikatury vzíti zřetel z pov1l1nosh 

d' é Jhutě jest podle usta en.e j . 
Pc.'r.~.regní a v každém období r?.zepre, dk obou nižších soudll a vrátil věc 

'.' . v Š š í s o u d zrusII rozsu Y . 
Pt'(~l1eu!so~d'\ k dalšímu jednání a rozhodnut!. 

Důvody: 

'.., • o d čís 4 § 503 c. ř. s., jest opod-
Dovolání, upla~ňující dOVO~~~~íd~v~ovol~telem, že jest nesprávným 

statněno. Dovolacl soud sou , 'alobu ze správy pro nedostatek smlu
právní názor odvolaclho soudu, ze ~ d 111 í n e č n ě podati v pro-
vené vlastnosti dobytčete nUlI10 e z P o 
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padné šestitýdenni lhůtě. počítajíc ode dne předání dobytčete, bez V""'"U 
na to, o jakou vadu jde. V souzeném případě domáhá se žalobce 
šení smlouvy O krávě, kterou koupil 17. února 1927 od žalovaného 
slovně na chov, při čemž se mu žalovaný zaručil, že kráva jest ste 
a že se nejpozději v červenci 1927 oteli, kterážto přípověd se však 
uskutečnila. Počátek lhůty k podáni takové žaloby (podle § 933 
zák.) nenastává, jak za to mylně má odvolací soud, již 
dobytčete, jednak proto, že ve lhůtě pro žalobu ze správy nelze 
vidl a zjistiti slíbenou březivost, jednak, že není stranám odňata 
nost, by dohodou lhůtu neprodloužily. Při zárukách, že se kráva 
v určité době, mohou míti strany jen na mysli, že vadnost v tomto 
bude lze teprve po delší době zjistiti, a lim pravidelně mlčky, 
předpokládaného úmyslu stran a podle pravidel slušnosti právního 
(§§ 914 a 863 obč. zák.) svolují, by vada byla uplatňována, až Ii . 
lze zjistiti. Běh lhůty k uplatnění nároku ze správy pro nedostatek 
řečené zaručené vlastnosti nutno proto počítati teprve od doby, kdy se 
objevily nebo spolehlivě zjištěny býti mohly jisté známky, že kráva 
vlastnosti nemá, nejpozději však ode dne, kdy se podle prodatelova 
měla, kráva oteliti adobu tuto zjistiti jest z povinnosti úřední (snovnei 
Dr. Jaromír Sedláček, Obligační právo str. 294, 
System des osterr. allg. Privatrechtes, ll. dil, I. část str. 213 k § 323 
a rozhodnutí čis. 4395 sb. n. s.). Bude-Ii zjištěno, že byla žaloba po
dána v čas, bude třeba zjišťovati i další okolnosti v tomto usneseni níže 
zminěné. Odvolací soud neposoudil podle toho rozepři po právní stránce 
správně a je proto dán dovolací důvod čis. 4 § 503c. ř. s. Dovolací 
soud nemůže však ve věci rozhodnouti, poněvadž není tu zjištění, z nichž 
by včasnost žaloby plynula, a dále v případě, že hy žaloba byla podána 
včas, nebylo by lze přejíti výtku kusosti řízení, činěnou soudu prvé sto
lice v odvolání, s níž se odvolací soud při svém právním nazírání nemusil 
sice obírati, avšak přes to ve svých důvodech se obíral, třebas z toho 
nevyvodil důsledky. Pro rozhodnu,ti této věci jest vzhledem na přednes 
žalobcův důležité zjistiti obsah smlouvy mezi stranamí, zejména, zda se 
žalovaný výslovně zaručil za stelnost krávy. V té příčině potvrdila sice 
tuto záruku svědkyně Marie M-ová, než prvý soud svědkyni neuvěřil, . 
protože prý není úplně nepředpojatou, jsouc hospodyní žalobcovou a že 
z ostatních svědků žádný nepotvrdil, že se při prodeji krávy jednalo 
o její stelnosti. Neměl-li soud prvé stolice tuto výpověď svědeckou za 
postačitelnou k spolehlivému řešení otázky záruky za stelnost krávy, 
bylo na něm, by provedl o tom ještě další nabídnuté důkazy. Dovolací 
soud má za to:, že tyto důkazy jsou v souzeném případě při rozporu 
výpovědí a při zkoumání průvodního materiálu závažným průvodním 
prostředkem ke zjištěni pravdy o této rozhodné sporné okolnosti a že 
neměly býti pominuty. Bude-li zjištěno, že žalobce koupil od žalovaného 
krávu jen pod podmínkou, že je stelná, věděl-Ii tedy prodatel, že na
byvatel chce míti krávu jen, je-li březí, učiněn-li tudíž nedostatek stel
nosti o sobě vadou hlavní,opravňovala vada kupitele, hy žádal za zru- ' 
šení smlouvy. 

_~ čís. 8642 - 79 

čís. 8642. 

S 
olečenstva výrobní a hospodářská (zákon ze dne 9. dubna 1873, 

p , 
čís. 70 !. z~k.).. ve stanovách družstva byla či~ost družstva 

Nem pnpustnJ~' by <} Y bez jakéhokoliv obmezem. 
rozšířena zásadne 1 na nee en 

(Rozh. ze dne 24. ledna 1929, RII 011 /28.) 

. . "'1 o ověd' družstva k opravě mimo jin," 
"kovy soud vlat! p .. b« <eho 

Rej str ~, . odst. 3 stanov jest opaHo.vam z O~I vs . o 

v tomto smel u. V § ~ d' . . a prodávam kmh a IrskoplSU 
druhu pokud jde o. naku~ a ? z~~~~la ze dne 9. dubna 1873 čis. 7~ 
všeho druhu obmezltr < po.~e § .. stno by svaz nakupoval zbo:Z! 
ř. zák. na členy, ponevadz J~o_~l:f;rp~ nepřipustno, by vydával knihy 
a prodával Je komukoll~, t. i nečle~ům ježto by pak nešlo o svépo
a tiskopisy vůbec a prodava 'tJe 'ho zák~na ny'brž o podnik čistě vý-

. d < í ve smyslu CI ovane , . D' d' mocne s ruzen . d adené usnesení potvrdIl. u voy. 
dělečný. Rek u r sn:. s o ~ nap kd ž žádá by v odstavci 3 § 3 

Jest přisvědčiti reJstnkovemuh sOdudUh' p~kUd J' d~ o nákup a vydávání 
t < ., zboží vše o ru u, dl § 1 

stanov opa rovam . k ' .• '<eho druhu obmezeno bylo po e 
a prodávání kmh a trs oPlsu

3 
:.s 70 < zák na členy neboť družstva 

zákona ze dne 9. dubna 187 CIS. r: n' ~ počtem Členů které mají 
dl § 1 ·t zák spolky s neuzavre Y 'o' 

jsou po e CI '. :d<1 < t nebo hospodářství svých členu pomOCI 
za úč~1 podporoval! vl, e e<cndo\tu odnikání aneb poskytování úvěru; 
spolecneho provo;,ovam p!e mP. b' ti obmezena na osoby, ktere 
z čehož plyne, < ze ~polecenstv~ .1~u~lleč~nstva. Proto jest nepřípustno 
mají zájem.na predmet<u podmk~nr P I prodávalo zboží komukoli, 
a .vy!oučeno, <by o druzs~vo ~a ~P~avkao~én': případě šlo přímo o kapitá-

, zeJmena I neclenum, vzdy! y d I § 1 CI't za'k Ustanoven! § 3 .' < b vsak o porova o .' 
lovou, aSSOClaCI, coz Y t< . boz<í všeho druhu pokud jde 

d 3' t v pokud jde o opa relll z ' 
o st. s ano '. . . d' áni knih a tiskopisů všeho druhu nevy-
o nákup,,; o ~~da§v~m c~t o ~l~. a; právem žádá rejstříkový soud, ~y ta:o 
hovuJe zasa e '" 't . tak zachován bude raz sve
činnost obmezen<a byla na cleny; Jez o J~I~ § I, cit. zák. Z okolnosti, že 

~~~:~~~~~rJ~~~::~~sk~~:ž2:;~r~€~~ů~~0~~i~~~!~~;lí;r hfedi~~~b§ý~ 
obč.zák. nic pro sebe odvozovat!. . 
, :N.ejv,y Š š.í s o u d nevyhověl dovolaclmu rekursu. -

Důvody: 

Jde O to zda navrhovaná změna § 3 c) stanov vyhovuje zásad~~ 
družstevníh~ zákona ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 ř. zák Oba <111ZS1 
soudy správně uznaly, že tomu tak n~ní. o§ 1 z~kona. de!m~Je druzs~~~ 
jako, spolky o neuzavřeném počtu clenu, ktere ma]! za ucel podp 
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výdělku neb hospo~:áfství 3vý'Ch členú spo!ečr:)'!ll provozem závodu 
nebo poskytováním úvěru, Vlastni družstevní činnost toho kterého typu 
družstva, jak je příkladmo zákon v § 1 vypočitává, bude sice podle. 
povahy společenstva růz.ná, ale musí zústati vždy obmezena na členy 
v jejichž zájmu se právě družstvo utvořilo, Vždyť podstatou každého 
družstva jest svépomoc, Nelze proto rozšířovati družstevní čínnost a vý
hody z ní plynoucí na nečleny, neboť pak by pozbyl družstevní 
svého významu a účelu, Opak nelze dovodíti ani ze zákona o přímých 
daních ze dne 15, června 1927 čís, 76 sb, z, a n" neboť tento zákon 
upravuje jen poměry daňové a, rozeznává-li v § 75 mezi společenstvy, 
která obmezují svou činnost podle stanov i skutečně na své členy, 
a družstvy, která rozšiřují svou činnost ve skutečnosti na nečleny, činí 
tak proto, by vytýčil, kdy jsou družstva účastna daňových výhod, 
však stanoví normu, jíž by mělo býti derogováno předpisům neb zá
sadám společenstevního zákona, Ale ani v zákoně ze dne 10, prosince 
1924 čís, 279 sb, z, a n. není opory pro stanovisko stěžujícího si svazu, 
Spíše opak lze z něho dovoditi, neboť § 2 tohoto zákona ukládá rejstří
kovému soudu, by povolil zápis zamýšlené přeměny jen tehdy, odpoví
dají,li stanovy družstva platným předpisům, Nesmí se tedy stanovy 
příčiti především zásadám družstevního zákona i když nedochází v pod
statě ke změně předmětu podniku přeměňující se společnosti s r. o. 
v družstvo (§ t uved, zák,), Posléze ani § 13 družstevního zákona 
nenasvědčuje tomu, že by vlastní družstevní činnost mohla býti roz- . 
šířena i na nečleny, nebnť toto zákonné ustanovení neprdvÍ nic jiného, 
než že pro společenstva, jichž předmětem podnikání jsou zcela nebo 
částečně obchody, platí předpisy obchodního zákona, týkající se ob- .. 
chodníků, bez ohledu ke způsobu a výši zdanění, pokud zákon druž
stevní neobsahuje odchylných předpisů, Obchody může však spole
čenstvo provozovati zase jen v rámci svého § 1 zákona vymezeného 
družstevního účelu, široké a nedosti jasné znění § 3 c) nových stanov, 
jímž má býti každá činnost ·družstva rozšířena zásadně i na nečleny 
bez jakéhokoliv obmezení, připouštělo by prostě neobmezené, jen 
k dosažení zisku směřující obchodování družstva tak jako kteréhokoli 
ryze kapitalistického sdružení, při němž by vlastní jeho účel, přímá 
podpora výdělku neb hospodářství členů, ustoupil zcela do pozadí. 
Nedochází v něm zejména ani výrazu předpoklad, tvrzený v dovolací 
stížnosti, že vynecháním obmezení při prodejích nezamýšlí družstvo 
rozšířiti svou činnost na nečleny, nýbrž že jen v případech nutkavých 
bude prodávati nečlenům, Dovolací stížnost není v § 16 cís, pat. 
z 9, srpna 1854 čís, 20'8 ř. z, odůvodněna a nemohlo jí býti vyhověno. 

čís. 8643. 

Zamítl-li soud prvé stolice námitku nepřípustnosti pořadu práva, 
vyhověl však námitce věcné nepříslušnosti soudu a odmítl žalobu, 
rekursní soud pak vyhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva, ne-

(:1"5, C;b4.5 -- 81 

, ' řís!ttšnosti soudu, jest žalobcův dO,~olací ,re' 
b'rav se s mumtkou n~p. ,. u_tnosti pořadu práva pnpustnym. 

~u~s do rozhOd,,!,u~í ? n~~ltce, ;d~~P16. prosince 1906, čís. 1 ř. zák. na 
pensijní pOjlstem (za mn z· , 

01(1907). .' ěstnavateli domáhati pořad~1? prava 
r zamestnanec nemuze se I:a zar, bnim podléhajícím pel1l!Í]noou po-
určení, že byl k ně~u v pome~~s~'~: poiiŠtěni a že tudíž podléh~~ po, 
jištění ve smyslu zako~a o f ~ěstnavatele přihlásiti ho k penSljnmlU 
vinnosti pojistné s po~mtnos Ite\a ručí za veškeré škodné následky z opo-

't' 'že mu zames nava "'t'ní pojis em a , "d' "hlášky k pensijnímu POJIB e . 
menutí včasne a ra ne pn . 

(Rozll. ze dne 24, ledna 1929, RII 037/28,) 

, • 1 vané firmě zjištěni, 1. že byl od 1. pro-
žalobce domáhal se pro\! za ?o4 k žalované jako své zaměstnavatel~e 

since 1918 do. 31. ,l!stopad~h!~~ím ensijnímu pojištění ve. smysl~ za, 
v poměru sluzebnnn, ,i:0?l~ J krOl~' ch zaměstnanců, 2, ze tudlZ, po~ 
kona o pensijním pOJ~stel:l sO~ovinn~stí žalované strany přihlasl\!..lej 
dléhal povinnos\! pOJlstne s " h "cím 9 000 Kč ročně v XVI. tnde 
k pensijnímu pojištění s pl~teJl1 presa .~Jlmu z~ veškeré škodné následky 

o 3' žalovana strana [UCl "'t' ' žalovaná 
pojištěncu a ',ze, ,,', "hl' šky k pensijnímu pOJIS enl." ' ' 
z opomenutí vcasne a",radne pr~ aořadu ráva a věcné nepnslusnos,tt 
vznesla námitky nepnpustno~tl ,K zamí~l této však vyhověl ~ odm~tl 
soudu, P r v Ý s o u d :)JlU nall:l u v hOv~' e rekursu žalovane odnutl 
žalobu, S o u d d r u h e s t ~ II ce, y ~dkázal žalobcův rekurs na 
žalobu pro nepřipustnost porad';l pr~va a 'eho rozhodnutím o námitce 
toto rozhodnutí, odůvodlliv tOtltlm, ~~rssežllobcův do rozhodnuti o ná, 

" t ť pořadu prava s a re 
nepnpu~ no,s 1 " ' 'ti bez ředmělným, 
mitce vecne ,n~~nslusnod' tověl dovolacímu rekursu, 

N e j v y s S 1 S o II nevy 

Důvody: 

.. , 'h soudu pokud jim jeho rekurs 
Žalobce napadá usnese".l rekursn:, °lu'snost 'byl zamítnut, dále pokud 

, t" I by pro vecnou nepns " 'm proti zamllnu 1 za o , ' '. žalobce byl uznan pov1l1ny 
bylo vyhověno rekursu stra~y z.al~v:ne da 

volací rekurs ve příčině útrat 
k náhradě útrat rekursu, Jezlo z~.? ~e 'e~t míti za to že napadá výrok 
ne.provádí a do výše ,ú,trat s; nes ezuJeh J dovolacímu ~eku.rsu vyhověno, 
?útťatách je".. jlro pnpad, ze bU~;~ Je o~ud čelí proti výroku o útratác~, 
~,nenítedy pnčmy, by tento, re~ 't ?'tním usnesením jako nepřípustny, 
bylpodle§ 528 c. ř. s, odmltnu d ZVt~S věci Jinak bylo především 
poněvadž dojde vyřízení ro~ho nu lm v~ v~ věci 'ako nepřípustný, 
uvážiti, nen.~á,-}i býti dO,volacl re~u~~1 odl~~~n;; ovšem ~ jiného důvodu, 
~ť1rn6~~~~z~~d~~ul~Šhf~1~:r~i~~, ~: l~' jsou. souhl~S~á;~:~~č:~~ ~~~~~ 
názoru do·volacího soudu ne!1l a!1l ve smel u dfr§v~?8 c ř s ježto ve 
pokladů pro odmítnutí dovolacího rekursu po e " "" 6 
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sporu šlo o rozhodnutí o dvou samostatných prostředcích obranných 
které nebylo souhlasné. Prvý soud zamítl námitku nepřípustnosti po~ 
řadu práva a vyhověl námitce nepříslušnosti soudu, kdežto rekursní 
soud oné námitce vyhověl, čímž rozhodování o námitce věcné nepří_ 
slušnosti odpadlo, stavší se odmítnutím žaloby pro nepřípustnost po
řadu práva bezpředmětným. Je tedy při posuzování otázky tuto řešené. 
směrodatným jen rozhodnutí o námitce nepřípustnosti pořadu práva,.· 
které nebylo souhlasné. Mimo to bylo odmítnutí žaloby v obou přípa_ 
dech jen důsledkem rozhodnutí o příslušných sporu překážejících obra
nách. Je tedy dovolací rekurs ve věci přípustný. Oprávněný však není. 

Žalobce domáhá se určovací žalobou v podstatě těchto zjištění: . 
1. že byl od 1. prosince 1918 do 31. listopadu 1924 k žalované jako své 
zaměstnavatelce v poměru služebním, podléhajícím pensijnímu pojištění 
ve smyslu zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnancú, 2. že 
tudíž podléhal povinnosti pojistné s povinností žalované strany přihlá
siti jej k pensijnímu pojištění s platem přesahujícím 9.000 Kč ročně 
v XVI. třídě pojištěnců a 3. že žalovaná strana ručí mu za veškeré 
škodné následky z opomenutí včasné a řádné přihlášky k pensijnímu 
pojištění. Návrh čís. 1 a 2 opírá se výhradně o předpísy zákona ze dne 
16. prosince 1906, čís. 1 ř. zák. z r. 1907 o pensijním pojištění zřízenců 
ve službách soukromých v dosiovu cís. nař. ze dne 25. června 1914, 
čís. 138 ř. zák., pokud se týče zákona ze dne 5. února 1920, čís. 89 
sb. z. a n. vydané v oboru práva veřejného, neboť pojištění těchto zří
zenců patří k veřejným věcem, tvoříc součást státní sociální péče. Samo
statné rozhodování o oněch otázkách (čís. I a 2), jež jsou povahy ve
řejnoprávní, přísluší úřadům správním (§ 74 a násl., § 77 a) uved. zák.). 
Soudy jsou sice oprávněny, by, rozhodujíce o nárocích soukromopráv
nich, řešily také předurčující otázky veřejnoprávní, aníž by vyčkávaly 
rozhodnutí o nich příslušnýmí úřady správními, to se však mŮže státi 
jen v důvodech rozsudků rozhodujících o nároku soukromoprávním jako 
věci hlavní nikoli v nálezu rozsudkovém, neboť soudúm je z pravidla 
přikázána pravomoc k rozhodování jen v právních rozepřích o nárocích 
soukromoprávních (§ 1 j. 11.). Než, i kdyby soudy byly jinak oprávněny 
pIi výkonu pravomoci ve věcech soukromoprávních řešiti také před
určující otázku spadající do oboru práva veřejného (správního), mohou 
býti v této činnosti omezeny výslovným předpisem zákonným a v tomto 
směru stanoví § 77 a) cís. nař. čís. 138 ř. zák. z roku 1914, pokud se 
týče zákona čís. 89/120 sb. z. a n. výslovně, že soudy jsou vázány právo
platnými rozhodnutímI, jež správní úřady vydaly v mezích své přísluš
nosti (Hora I. str. 46, 105). Jak z těchto úvah vyplývá, nepatřily návrhy 
čís. 1 a 2 na pořad práva vúbec, poněvadž nemohly býti předmětem 
soudního rozhodnutí v nálezu rozsudkovém, což platí v souzeném pří
padě tím více, ana výměrem zemské úřadovny 1. všeobecného pensijního. 
ústavu v Praze ze dne 14. února 19'25, čís. členské 14.297 úřadovna 
žalobce prohlásila po dobu jeho zaměstnání u žalované firmy do 29, 
listopadu 1924 za nepovinna pojištěním a výměr ten nabyl moci právní. 
Odmítl-Ii tudíž rekursní soud žalobu ohledně návrhů čís. 1 a 2 pro ne-
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. to zákonu. žalobce spojil ovšem 
~, L\stnost poradu práva, :'yh~;uJe 's adá clo oboru práva ~oukro-. 

pnI'. .h čís 1 a 2 návrh CIS. ~,ktery f ' h žalobní upravIl, nem 
s ~:avI Ivšak· podle toho, j~k žalobce ce ~ě~f~;avní, ba ani věcí s pře~
n~ehjO;,ět určovacího návrhu CIS. :> Vde sporuy.brž z něho odvozenoU, takz~ 
prN I , . hu' čís 1 a 2 soura nou, ~ . 'h 'ís I a 2. Byla-Ir :.tem navr . , 1 dnutI o navrzlC L. • , 

[De hOdnutí O něm závisl.na ro"70 hů odmítnuta stíhá tento osud t~ke 
rO~íž žaloba ve příčině techto na:~.eba zabývati se otázkou, zda urco
tu. ."11 čís. 3. Když tomn tak,. n';11I r 228 c. ř. s., k čemuž by JInak 
nav~ Ilávrhčís. 3 vyhOVUJe nalezltosttemT~m ·Je vyřízen dovolací rekurs, 
vaCI ,. d ' povll1nos 1. I • I b e 
b 10 přihlíženo z ure nI, u rekursního, jímž byla za o a P;o n -
~kud čelí proti rozhodnutI so.ud t Tímto odmítnutím stala se namltk~ 

p •. )ustnost pořadu práva odmlt.nu a. . ursní soucl neměl příčiny se Jl 
P:elclné nepříslušnosti bezpředmebtnou, leske.nl' soudu rekursního také proto, 
v . j' r žalo ce usne •. I· t byl 
věcně zabývatI a napal a- I , f "aloby pro věcnou nepns usnos .' 
'e prý jeho rekurs do zamltnU I z . 710 rekursní soud výrok tako~y 
~amítnut, činí tak v rozp.oru kse SPpls6kJ~-není bezpředmětný, je bezdu-

L\bec neučinil. Dovolac1 vre urs, 
~odný a proto neměl úspechu. 

čís. 8644. 

, 'f t oU rozepře. Za práce, jež kdo 
školní obec má způ~obllo.st :y, I ~~;: se na ní domáhati úplaty po

konal podle úmluvy se slwlm o CI, 

řadem práva. 

(Rozh. ze dne 24. kóna 1929, RII 045/28.) 

. ,.' lal ro žalovanou školní obec prác~ 
žalobce, městsky taJem~lk, ~:Ol Pdoplatek únlaty namítla žalovana 

za sjednanou úpl~tu. ProtI zalo e ~:e r vn í s't o I i c e náll1it:~ vy
nepřípustnost porad~ prava. S o ní to u d zamítl námitku nepppust: 
hověl a žalobu odn1ltl. Rek u r s _ I ' jest školní obec pravmcka 
nosti pořadu práva. D lt v o cly; Za °kvI~~:ti pro sebe práva' a závazky. 

. ··e svy'm Jednamm za a . ., 16/1873 
osoba, ktera muz • ' •. 292}1920 a § 2 zemsk. zak. CIS. , 
Podle § 25 čís. 4 a J zak. CIS. o rávněna by vykonávalaveškere 
místní školní rada je~t ~o:lI1n~~a. ~ otřeb 'školních a by ustanovo
práce spojené s opat;-o;a.n.lm :~_;;;;c Aby úkolům těmto dostáti mohl~, 
va.la rozpočet a vyrocnl uctY..s ~ h· d nl'm školní rady. Otázka zpu-

.' , k t· ' u' pove-enyc ve e .. ' . pouzlva omll organ ,'" I' d používati má přI obstaravam 
sobu. a orgánů, jichž místm sko nI ra ~b' t rávání úkolů těch převzal 
oněch věc.í, n.ení zá~oncn: u~ravenažební~ha ovinností jakožto městský 
žalobce, mkolIv na zaklade ?~y~h ?Iu v s !ístní školní radou ze dne 
tajemník, nýbrž podle zv~astn~ umlu y oněvadž mohla býti uzavřena 
4: listopadu 1925, kterouzto umluv~ P euzavřel ve své služební 
s kteroukoliv libovolnou osobou sou r?mpou, ~. mezi žalobcem a žalo-

. 'b·· k oba soukroma. omel 
vlastnostt, ny JZ p o o~ v' rávnÍ ač jde o vec, již má obsta-
vanou nelze proto uznatl za vere]nop , 6~ 
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rávati místní školní rada mocí veřejného práva, poněvadž spočívá 
soukromém ujednání žalobce a nikoli na pl'edpisech veřejného práva. 
Zažalovaný nárok opírá se o sou krom oprávní poměr, o obyčejnou sou_ 
kromoprávní podle občanského práva sjednanou smlouvu, o pouhý po
měr obligační (§ 1151 obč. zák.), ježto pro řešení otázky, zda poměr 
jest poměrem soukromoprávním, či veřejnoprávním, jest rozhodnou jen 
přirozená povaha a podstata uplatňovaného nároku. Ani zvláštními zá
kony rozhodnutí této otázky nebylo odňato soudům a svěřeno úřadlilll 
správním (§ 1 j. n.). Smlouva se žalobcem sjednána byla podle zápisu 
z,e dne 4. listopadu 1925 na dobu neurčitou, a právoplatnost její nastala 
uzavřením smlouvy. šlo proto podle § 3 (7) zák. čís. 77/1927 o platy 
peněžní, zakládající se na právním důvodu a škrtnuti této položky okres
ním výborem jest bez významu pro poměr mezi stranami, dokud ke 
zrušení smlouvy nedošlo. K opravným prostředkům cestou správní není 
žalobce oprávněn a také ne povinen, poněvadž jeho nárok zakládá se 
na soukromoprávním důvodu a školní obec závazek takový mohla platně 
podstoupití. 

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

Dúvody: 

Dovolací rekurs napadá rozhodnutí rekursního soudu o přípustnosti 
pořadu práva vývody, kterými se snaží dolíčiti, že závazek ze smlouvy 
žalobcem tvrzené nevznikl, protože příslušné úřady správní ji neschvá
lily a žalobce nových prací pro žalovanou nekona!. Než vývody ty se 
vztahují jen k otázkám hmotného práva o jsoucnosti nároku, nikoli však 
k otázce procesuálního práva (formálního), o niž právě jde, zda totiž 
žalobcův nárok, je-li tu vůbec, lze uplatniti před soudy. Netřeba se 
proto s vývody těmi dále zabývati. Pořad práva je přípustný, třebaže 
jeden ze smluvníků jest právní osobnosti veřejného práva, neboť pro 
řešení otázky jest rozhodnou jedině podstata a povaha právního nároku 
(srov. rozh. čís. 172, 241, 271 sb. n. s.). Ten je v souzeném případě 
rázu soukromoprávního, neboť jde o smlouvu o služební výkony podle 
XXVI. hlavy druhého dílu občanského zákoníka (§§ 1152 a nás!.), již 
sjednaly strany jako rovnocenné podměty právních poměrů, aniž žalobce 
byl v právním vztahu k žalované školní obci jako veřejnoprávnímu 
svazu v této její vlastnosti. Dovolaci rekurs nadhazuje mimochodem také 
otázku, zda školní obec vůbec může býti právem žalována, totiž zda 
může býti ve sporu stranou, a zda bylo přípustným, změniti neb opra
viti žalobu, znějící původně proti »mistní školni obci«, tak, že po té 
zněla proti "školní obci«. Posléze naznačenou otázkou nelze se nejvyš
šímu soudu obírati, protože usneseni prvého soudu o tom nebylo napa
deno žalovanou školní obcí. K první otázce nutno ovšem přihlížeti z po
vinosti úřední v každém období rozepře' (§ 6 c. ř. s.). Než dovolací soud 
neshledává v tomto směru přičiny k nějakému opatření, jeho o způso
bilosti školní obce, býti ve sporu stranou, není odůvodněných pochyb
nosti (srov. rozh. čis. 3762 a 6772 sb. n. s.). 
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čís. 8645. 

, í za odané včas, maje za to, .že šl~ 
uznal-Ii odvolací SOUd_.~~vtj~ věcn~ jest jeho názor závaznym::, 

vě" prázdninovou, a vyfl I - 1\ exeku~i na základě rozsudku prv o 
~eše;'í ?~zky, zd: f~IZ:ua~~~~;í moci, a to i pro nejvyšši soud. 
soudu, jezto nena Y o _ 

d 24 ledna 1929, R I 106/ /;28.) 
(Rozh. ze ne . . . "' 

v b rl r vymáhajícímu věřIte~l ~:l-: 
Rozsudkem ze dne 14. cervna 1 ?2~a ?a~ení se domáhal vymahajlcl 
env proti dlužníku útraty, pchZ

d 
l' vn í s t o I i c e exekuCI 1'0-

~~~~el'exekucí, o niž tu Jde. S.oiunáV~hr zamitl. D II vod y: Ro~sudek 
vO 'I'1 rek u r s n i s o u dCexelkucn395/28_4 ktery'm strana povinna byl~ 

, , • 1928 k a .., . • 'haJ,cl 
dne 14. cervna • .'" 'ocesní útraty, Jez vyma . 

~~so'uzena zaplati~ ;;trane b~ln:al~aJ;c~!r~čen straně žalující (povtnn~) 
věřitel nyní exekucne vydo yva, Yhl tedy nabýti vzhledem k. soudn~m 

22 C• ervna 1928; rozsudek mo '6 ''', 1 928 kdy vsak dosel cine . . plynutnn . zar , 
prázdninám právni m?CI terrv.e dUosud rozhodnuto nebylo. Náv!h na po-; 
na soud spis odvolac" ° ~emz, '" 7 sr na 1 928, tedy pred prav,n~ 
volení exekuce k vydob~~ poda.;;\b~~~~st~la. PNeměla tedy exekuce byh 
moci rozsudku, ktera Vll' ec Jesle 

povolena. .., d hověl dovolacímu rekursu. 
N e i v y s s, S ° u nevy 

D II vod y: 

d • ve sporu Ck I 
1 " 'ekursního SOU ll, ze 

Dovolací rekurs nap~oa nazar l, roto rozsudek vynesený v.tomto 
a 395/,28 nešlo o věc prazdnmovoU, ;e ~ žalu'ící straně dne 22. cervna 
sporu dne 14. června 1928 a, ,dor~~~~~inám Jnabýti právní moci :eprv,: 
1928 Plahl v,;hledem k soud<llw P, k ce dne 8. srpna na zaklade 
dne 6.' září 1928 a že tedy .p~VO;~~' . ~~~ ~ravomod a tudíž nepr~vem. 
tohoto rozsudku stalo se Lest~ p .;u šlo o věc prázdninovOU Cl ne
Než otázkou, zda v ozn~~ene~~í:It~ ježto odvolací soud považov

6
al od.~ 

prázdninovou, nelze"s~ Vll ec rati zmíněnému rozsudku dne : zarl 
volání podané žaluJl~l stran?u Jl řídil čimž o otázce pra~o:no~I. ro~-
1928 za včas podane a Je vecne vy .. .' soud v této exekucl1l veCl za
sudku rozhodl způs.obem ~tr~ ~'~J~';~~~dek dne 8. srpna, ~d~ exetuce 
vazným. Nebyl-Ir ov~ak P,~t' e p~avopla'tným, stalo se povo1el1l exe uce 
byla povole~a, vu ec les e 
ovšem nepravem. . 8646 ČIS,. • 

, úmluvou prodlOUžili účinnost soudcov-
účastníkům nent volno,. ~Y oroční lhůtu § 256 ex. ř. o 

ského zástavniho práva ~d l~d:ni ~odle § 200 čis. 3 ex. ř. se lhuta 
zastavenlm p;ode!ove t~;;l~ni nepřerušuje. 

podle § 256 ex. r. ant nes 

d 24 íedna 1929 R I 1077/28.) 
(Rozh, ze ne .' , 
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Vymáhajícímu věřitelí Alfredu W-oví byla povolena usnesením ze 
dne 8. února 1927 exekuce zabavením a prodejem dlužníkových mo
vítostí. Dne 17. února 1928 bylo vykonáno zabavení. Dne 11. února 
1928 navrhl Alfred W., by bylo pokračováno v prodejovém řízení, jež 
mu bylo usnesením ze dne 15. února 1928 povoleno, zastavil však dne 
4. dubna 1928 prodejové řízení podle § 200 čís. 3 ex. ř. K návrhu vy_ 
máhajícího věřitele K-a ze dne 9. června 1928 bylo v prodejovém řízení 
pokračováno a zabavené svršky byly prodány. Při rozvrhu nejvyššího 
podání přikázal s o udp r v é s t o I i c e výtěžek prodeje vymáhajícímu· 
věřiteli Alfredu W-ovi a zamítl odpor vymáhajícího věřitele K-a z toho 
důvodu, že zástavní právo předcházejícího vymáhajícího věřitele Alfreda 
W-a neuhaslo, ježto Allred W. přede dnem rozvrhového usnesení (4. října 
1928) podle § 200 čís. 3 ex. ř. nemohl navrhnouti nový prodej, čímž 
mu zůstalo zástavní právo zachováno, poněvadž zastavení prodejového 
řízení stalo se s výslovným zachováním zástavního práva. Rek u r s n i 
s o u d změnil napadené usnesení v ten rozum, že vyhověv odporu K-a; 
přikázal mu výtěžek. O ů vod y: S názorem prvého soudu nelze sou
hlasiti. Jest především vycházeti z toho, že předpis § 256 ex. ř. o zá
niku zástavního práva na svršCÍch jest předpisem hmotného práva a že 
není zůstaveno libovůli stran, účinnost zástavního práva úmluvou stran 
prodlužovati nad jednoročni lhůtu § 256 ex. ř. Dále jest vzíti zřetel 
k tomu, že zastavením prodejového řizení podle § 200 čís. 3 ex. ř. není 
lhůta § 256 ex. ř. ani stavena ani přerušena a že proto lhůtu § 200 čís. 3 
ex. ř. jest započítati do lhůty § 256 ex. ř. (srov. čís. sb. 5854). V pro
jednávaném případě uplynula jednoroční lhůta § 256 ex. ř. dne 17. února 
1928 a dne 4. dubna 1928 zastavil Alfred W. prodejové řízení podle 
§ 200 čís. 3 ex. ř. Allred W. nepokračoval tedy, když již jednoroční 
lhůta § 256 ex. ř. uplynula, řádně v prodejovém řízení, zastavením pro
dejového řízení připravil se sám o tuto možnost a jest proto Dokládati 
jeho zástavní právo podle §u 256 ex. ř. za uhaslé. Vymáhající věřitel K. 
navrhl teprve dne 9. června 1928, tudíž po uhasnutí zástavního práva 
Alfreda W-a, prodejové řízeni pro svou vykonatelnou pohledávku 
a nebylo proto při rozvrhu vzíti zřetele na vykonatelnou pohledávku 
Alfreda W-a. 

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

Důvody: 

Zástavní právo Alfreda W-a zaniklo uplynutím lhůty § 256 druhý 
odstavec ex. ř., ježto stěžovatel, jak správně dovodil rekursni soud, ne
pokračoval řádně v prodejovém řízení. I poukazuje se na důvody napa
deného usnesení a jen se dodává: Případ zrušení prodejového řízení 
k návrhu vymáhajícího věřitele podle § 200 čís. 3 ex. ř. nelze co do 
účinktI ztotožňovati s případem, kdy proti vůli vymáhajícího věl'itele 
dojde k odkladu exekuce podle § 42 ex. ř. nebo k stavění lhůty § 256 
druhý odstavec ex. ř. podle předpisů konkursního nebo vyrovnávacího 
řádu (§ 12 (2) konk. ř., § 12 (2) vyr. řádu). 
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o ' • března 1928, čís. 44 sb. z. a n.). 

Ochrana nájemcu (za~on ze dne 28 svoleni k výpovědi jest 'podle § ~ 
D usneseni rekursmho sou~u o k ať jest napadene usnesem 

5 ~ák. nepřip~stným dovolacl re Uf s, 

(b~ahu jakéhokohv. 
o (Rozh. ze dne 24. ledna \929, R I 9/;29.) , 

, ro tentokráte návrh na soudnl 
u d r v é s t o I i c e odm:t1 P .' 'ovědní návrh týmž ter-

S o. k ,I' ovědi jako nepřípus.tny, an tyz vyp o n i s o u d napadené 
SV~~:~1 vý~!věclním byl již zamltnut. k ~ ~ ~ ~ ['s o u cl odmítl jako ne-
ml eni otvrdil. Dovolacl rekurs r,e /1928 
u~~'pe~stn/ vzhledem k § 4 (5) Izá~·1 Cl!k:~~ do ·odmítacího usnesení. 
PNe j v Y š š í s o u d nevy lOve r . 

Důvody: 

- d· § 16 nesp. ř., by odůvod~ 
M r ně poukazuje stěžovatelka na pre plS. ekursního soudu v řízelll 

a I . C osli do usnesenr r 'k á 
·1 přípustnost dovo aCl s Izn 'á· emníků. Tento za on m 

111. a ědnim podle zákona o ochrane n ,I rostředcích, takie tu 
vypOV 4 (5) zvláštní předpis o opravny, Chp Pdle § 4 (5) zákona 
v § , 'd·' § 16 nesl'. r. o . 'I o 
neplatí všeobecny. pre plS 00 44 sb z a n., lze do usnesenI .rrvl:: " 
ze dne 28. března 1928, CIS. , ; ~oudu prvni stolice a Jest ]lny 

d P
odati stížnost ke sboroveml 'vá (J·ak se stěžovatelka 

sou u I' Zákon nerozezna . 'di 
opravný prostředek vy o~cen·hdl o návrhu na svolení k !ypove , 
naží dovoditi), zda prv11l soud roZ ,o fl) či zda návrh odmltl, nebol 

. s, _ (buď že ji připustrl nebo nepnpus II·' hodnutí o návrhu podle 
vecne . § 4 (5) má na mys I roz ., -t ě 
usnesení, zmíněné v .. . Ne·v šší soud vyslovil jlz ope ovn : 

§ 4 ( 1) ať bylo obsahu pkehokohv., I dY . hodl s konečnoU platnostr 
, . t by rekurslll sou roz , rozh 

že úmyslem zákon.a les,. končil ve stolici druhé (srov. na ,?f. 37· 
a by pořad SOUdlllCh stohc. s d ítnut prvním soudem, CIS. 38 , 
,. 2395 kde byl dovolacl rekurs o m, soudem též čís. 5575 a].). 
ClS., k d 'tnut rekursmffi J " • .... ší 
kde byl dovolací re urs ? n;1 ,.. že v mimosporném říz,eni,map 11l~, 

Stížnosti jest SIce p.nsved~ltr'k . tehdy když je poklada]1 ,za n,epn-
. soudy předložiti opravne pr.ostred Y I nes ' říz. nařizuje odmltnuÍ1 do-

ustné protože § 14 druhy odstavec . en P~e říčině útrat, nebo znalec
. ~olacího rekursu soude,m prvn(5 )tol;~e ~ o~hr. Pnáj. ·nemá předpisu, že by 

kých poplatků a _prot,~ze § 4 d .t z~uÚ (srv. rozh. čís. 6638 sb. n. s.). 
již první soud mel strznost o ml 11 

čís. 8648. 

k' (zákon ze dne 9. dubna 1873, 
Společenstva výrobni a hospodářs a . ' 

čis. 70 ř. zák.).. ..' domáhati se na družstvu, by bylo umano 
člen družstva lest opravnen .. 

povinným předložiti mu ročni bilanCl. 28 ) 

d 24 ledna 1929, R II 400/ . (Rozh. ze ne . . 
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. ~ro~esllí soud prvé st' 'v v 

pIO,' druzstvu: 1. pokud se domáh~I~I c.e za!l11tl zalobu clena družstva 
d~ roku 1925 a vykonání řísah že d pr.ed}o;:em bIlance od roku 1915 
v~bec, 2. pokud se domáhala 6~' I otYC!,e llC~aje JSou správné a úplné 
nyn; vy~1ati žalobci vše, co m~ dlu~~ovan.e druzs}vo. bylo uznáno povin~ 
valeho clena a dílovedoucího . Je z J;ho ]Jlavnlho poměru jako bv
lobcovu odvolání zrušil Ilapa'cFelnO, tentol'dl ate. O d vol a c í s o u d k z"a 
b" • ' y rozsu ek a v TI • -JI jl, vyckaje pravomoci znovu rozhodl Dora 1 vec .prvému soudu 
:a obu prvého druhu čl. 'XLII uvoz 'k' u.vo cI y: Zalobce podává 
zalovaná strana je podle občansk 'h' za .. k c. L s., kde stačí důkaz že 
odvolává se jednak na své čle t o.plava povmna udati jmění a dl~hy 
správce podniku. Právo člena ~~~i~ )edI~ak na svůj služební poměr jak~ . 
prvý odstavec zákona o spol. čís. 70c~ns7 va. na, tato udání upravuje § 33 
stavenstvo povinno členu na požád' ( 8 3 ~. zak;, podle něhož jest před
leneho závěrečného účtu a b'l anI a. na teho utľaty vydati opis schvá-
Vl d'l' . I ance, z cehoz plyne • d ' ,nno s e lÍl s ním stav 'mění a dl" ' ze .. ruzstvo jest po-
~emu členu nelze zásad~ě toto ~hu, A~; .vYS!Ouplvslmu neb vylouče
Jen o společnících nikoll'V o v t

prav? .~Phntr, ac ustanovení § 35 mluví 
a h' d ' ys OUplVSIC a vylo č 'h 
beSC}e.ene Oenossenschafter« § 5 téhož ' u, enyc členech (aus-
uznau, ze zákon chtěl vyřazené člen I .zak.čls. 4). Neboť nelze 
P?kud se vztahuje na dobu jich čl y ~r ?U~!l z práva v § 35 uvedeného 
narok ,členů na vydání opisu za'vv :~s :11. ,uvodem, proč zákon uznává 

P
' , ,. elecne 10 učtu a b'l ' 

.:avl1l zaJem jednotlivých společníků kt" ,,1 ~nce, jest majetko
CIS. 6) po dobu svého členství T ' ,en majl narok na zisk (§ 5 
ství, ~ýbrž stává se jen časově 'om~nto ,narot n~uhasí~á pozbytím člene 
Cit. zak, a s ním souhlasně § 7 zenyl';' rdvI-Ir § 19 druhý odstavec 
člen, nemá nároku na reservní fOI~~ano", z~, vys~o~pívší l;ebo vyloučený 
~o hm zbaviti nároku na zisk za dO'~/~~n e Jr;:enr spolec:nstva, nemíní 
ze zIsk není jměním společe'nstv'" ,slv?, to plyn~ jednak z toho, 
z § 79 prvý odstavec cit zák kdúe(J:n P?d;ly)sou Jeho Jměním), j'ednak 

I 
. ., pnznava zako b' I' . 

na vyp acení nejen společenského d'l ,~ . y.va emu členu nárok 
(»Outhaben«), plynoucích ze SPO'IP? 1 uk"hnybrz 1 )mých pohledávek) 
stou . " ecens e o pomeru M' I' 

pIVSl nebo vyloučený člen sp I' t '.. ' a- 1 tedy vy-
na majetkových poměrech spolec' o etcens va jeste majetkoprávní záJ'em 

I
• 'b'l ,ens va nelze lnu "'tO , Dzem 1 ance za dobu -eho čl ' J • v upn I narok na před-

roku 1915 do 1924 akJ , enstv:, Byl-Ir zalobce členem v době od 
luto dobu předložl'!I' aP ne,meusl mu predstavenstvo schválenou bilanci za 

II m111 za to že 1'1 . z~. 'poru žádané listiny předložilo neb ,sp nt o tut?, povmnost tím, že 
p".nI;h zůs~ati (§ 287 čtvrtý cclst~vec ~iJgtmy patn ke spi:ům, musí . 
sl .. ane, ktera je předložila fim' " • j. L) a mohou byh vydány 
nahlédnouti (§ 298 c r' s' ) 'kt l'~:kydo ~alo~cl Jen možnost do bilancí 

" I .. ' . ., erezto pral'o cle' b' . 
pns ~Sl kromě nároku na pořízení . b'l num ~ yvalým členům 
~ ]1neho právního názoru, nezab 'V~PISU ,~nce. ~rvy soud, vycházeje 
I'ylo proto.rozh,)::nouti, jak S2 stalo /§r4gci

a
;kou zalobco}a členství a 

sta,vec c. L s.). Naproti tomu nelz ~l~, 2, 499 a ~27 druhý od
pravo na předložení bilance 17e ode soUh

t
laSlÍl s odvolatelem, že jeho 

ť;'"bl - vozovalzleho-I'b' a JIZ y obchodním pomocníkem podl 'k' ,uze l1lho poměru, e za . o obchod. pom. čís. 20/ 
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1910 ř. zák. anebo jen technickým správcem nepodléhajicím tomuto zá
konu. Neboť prvý soud vyřkl, že podie zákona o obch. pom. nepřisluší 
žalobci nárok na předložení bilance, a odvolatel tento názor nenapadá, 
nýbrž namitá jen, že žalobce byl, i,en technickým sprá~cem l1:podlé?a
jícirn zák?nu o. obc~od. P?mocmmh: Jest p;oto hledeh k predplsum, 
upravujlC1l11 sluzeb111 pomcr techmckeho spravce a Jeho prava z toho 
plynouCí. žalobcovo služné pozůstávalo z 10% čistého zisku společen
stva. přesto nelze ho považovati za společnika ve smyslu § 1175 obč. 
zák., poněvadž žalobce ve funkci technického správce nebyl súčastněn 
i na ztrátě a nemá proto nároku na súčtováni podle § 1151 obč. zák, 
Jeho poměr lze proto posuzovati jen podle všeobecných předpisů o slu
žebni smlouvě § 1151 a násl. obč. zák., neb živnostenského řádu a tyto 
nemají ustanovení, že zaměstnavatel jest povinen předložiti zaměstnanci 
obchodní bilanci. Spočívá proto nárok žalobcův na vydání opisu bilance 
jen na ustanovení § 35 zákona o společenstvech. Souhlasiti je s rozsud
kem, pokud zamítl žádost o složení vyjevovací přisahy. Nikoliv snad 
proto, jak miní prvý soud, že se ustanovení čl. XLII uvoz, zák. k c. ř. s, 
o přísaze vztahuje jen na osoby lysické, nikoliv na společenské útvary, 
a že nynější členové představenstva nemohou věděti, co se za doby ji
ných členů představenstva sběhlo. Neboť dočasné představenstvo před
stavuje družstvo (§ 18 zmín. zák.) a jest povinno podle § 22 skládati 
jménem družstva přísahy. Nýbrž proto, že, jak prvý soud zjisti! a zjištěnf 
to nebylo napadeno (§ 498 c, ř. s.), žalobce ve zmíněné době byl nejen 
technickým správcem, nýbrž vedl i obchodní stránku družstva a zejména 
knihy téměř samojediný a je mU proto hospodařeni z vlastní zkušenosti 
úplně známým, účelem vyjevovací přísahy podle čl. XLII. uvoz. zák. 
k c. ř s. jest zjednati si podklad pro uplatňování dosud neznámých sou
kromoprávních nároků a může se oprávněný proto jen tehdy domáhati 
přisežného vyjevení jmění, nemá-li jiného prostředku k vypátrání pra
vého stavu věci. Přísaha zůstává nejzazším prostředkem, k níž lze při
kročiti jen tehdy, když není jiného průkazního prostředku. Zná-li 
žalobce pravý stav věci, jest zbytečno nutiti členy představenstva k vy
jevovací přísaze, kteří stejně mohou potvrditi jen to, že je v opisech 
konečného účtu a bilance správně opsáno to, co sám žalobce do ob
chodních knih zapsal. Žalobce má možnost na základě opisu konečného 
účtu a bilance žalovat, buď určovací žalobou (jsou-li tu podmínky § 228 
c. ř. s.) na zjištění právniho poměru vyplývajícího podle správného 
účtu neb o zaplaceni toho, oČ nesprávným a skutkovému stavu neodpo
vídajícím konečným účtem a bilancí byl zkrácen. Výhrada požadovati 
určité plnění zmíněné v odst. 3 čl. XLll uvoz. zák. k c, ř. s, jest jen dů
sledkem povinnosti žálované k složení vyjevovací přísahy a odpadla-li 
tato povinnost, odpadá důsledně i ona výhrada. 

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

Důvody: 

Žalobce domáhá se žalobou, by žalované družstvo bylo uznáno po
vinným jednak předložiti mu roční bilance od roku 1915 až do roku 
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• .J, Jednak vykonati přísahu o tom že' ." . . Ž~lo~ce nežaluje po rozumu čl. XLII uv Jil udaJ': JSou správné a 

pndrzeno k tomu by pr'edlo" . : k c. 1. S., by b"lo druz'st . t "ZIC seznam J 11" b J vo 
Jes mu, známo o tomto jmění, o těchto dlu ! ~nl ne o. dluhů, udalo, Co 
:ataJem a by vykonalo řísahu že ' ,ZIC , :neb o Jeho zamlčení, n . 
:aloby nelze vyčístí, že ~rvní ;ěta J~~~b udaje JS?U správné a úplné, Ze 
ze JI nutno zamítnoutí bude-l' ~ y )e~t zavlslou na větě druhé. 
posuzovatí odděleně d'samost~t~:mltn~ta)eJI druhá věta, Nutno p a 
prosby, j~k učínil odvolací soud, ž~f~~~nen~st Je~né ka~dé ~ěty žalobní 
~~ ~ezmInuJe o tom, že žaluje jen na Zá~l~d~a~~b~~;tduraznuje, ba ani 

,uzno proto uvažovati, zda žalobci . " uv. z. k c. ř. s. a 
zak, k c, ř. s, odvolacím soudem net' an Jeho narok po~ile čl. XLII uv, 
r~k ten podle jiného zákonného usta:~v~~a~ z,a opravnený, přísluší ná
~ oumal" zda přísluší žalobci nárok ten m~dl~a§~em pr?to odvolací soud 

?sdPOdarskych společenstvech ze dne l d b 3158 zak, o výrobních a 
pre pokládajíc ovšem že žalobce ,,u ~a 73, čís, 70 ř, zák ně~adž § 35 cit. zák. 'přiznává člen~y~~I:nem zalovaného družstva. Po~ 
p:avo žádati na předsedníctvu dru' st uzstva nap~osto a bez podmínky 
verek a bilancí proti náhradě v 'Io~ va 0ps ,s ch valených účetních uzá
p~edstavenstva, uznal odvolacf SO~dopsatr;ny;h po p~ípadě í podpisem 
J ,zal ObCI, byl-li členem žalovaného druž ~I aVI~, ,~e n,arok ten příslušel 
clho soudu, že žalobci nárok ten řísl ,: va, ,alsl pravní názor odvola
b~l mezitím z družstva vylouče/ U;I I ~YnI a proti družstvu, ačkoliv 
dale odvolací soud za to že onen' 11,em rve UrSe!l1 napaden. Právem m'á 
domnělém nároku by 'pr'ed t natrok zalobcuv není závis ly' m na l'eho 
, ,s avens vo pV' v v 

up:nost bilančních údajů, neboť § 35 . n,sezne st,vrdilo správnost a 
nez lest lhostejno, zda žalobce sv' m CIt; ~ak, podmlllky té nečinÍ. Rov
žalovaného družstva rozsah ' k~ zas ,upcem ujednal se zástupcem 
d "t ' naro u a pozad o ' k" ." '" 

ruzs va zalobou uplatňovatI' 11eb ť I ~V u, lez mel zalobce od 

Př d kl d ' o zna ost požad· 'h' " e po a em uplatňování na 'roku "'I ovanyc bdancI lest I 'I ,zmmenelovd' h' 
ovane '? ze d!,e 23. a 24, ledna 1925, Z cl ." ,OPI sec zastupce ža-

zovatl, ze se zalobce onou l'lml dOPISU tech nelze log!cky usu-
't ' uvou vz al prá k" 

CI , z~k. Poněvadž pak první soud nez'isfl va .p0s 'ytnuteho mu § 35 
lovaneho družstva, ač to bylo o řeno Jl!. zda, z310bce byl členem Ž3-
sudek prvního soudu nařídiv d~pfněn' č,ZH!~r1 prav~m soud odvolací roz
§ 496 čÍs. 2 c. ř. s. ' 1 nzem ve smeru naznačeném podle 

čís, 8649, 

Jd~ ? povoláni za dědice" nikoliv o dl " . spolecnj) zavěti J'íi se povolal' . o mz, uslanovlh-h .. manželé ve 
sm t' ,.." ' ,. I za unIversální dědic ' , 

v r, I prezlvslho maniela ještě nějaké' , ,. "e, ze, oude-Ii tu při 
třehna připadnouti příbuzným Přede~~el~1 po sra~ce odkazu, má z něho 
tu přihuzni podle řádu o záko'l/lé ,e ~ ~ manzela, Příbuznými jsou 
p~ávní otázku, zda jde o pOVOláni za d~~~tCke .. posloup110~ti, Řešiti ryze 
zustalostnimu, ~ Ice, CI o odkaz naleži soudu po-

(Rozh, ze dne 24. ledna 1929, R II 10/29,) 
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Ve společné závěti povolali se manželé za universální dědice, s tím, 
že třetina jmění, jež zbyde při úmrtí později zemřelého manžela, má 
po srážce odkazu připadnouti příbuzným předemřelého manžela. Nej
prve zemřela manželka a po ní manžel. Projednávaje pozůstalost po man
želi, vyzval pozůstalostní soud příbuzné předemřelé manželky, by po
dali dědické přihlášky, V podání na soud dovozovali tito příbuzní, že 
nejsOU dědici, nýbrž jen odkazovníky, a navrhli, by bylo pokračováno 
v pozůstalostním řízeni. P o z ů s t a los t n í s o u cl návrh zamítl, r e
k u r sní s o u cl napadené usnesení potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověldovolacimu rekursu. 

Důvody: 

Jde o spornou otázku, zda ustanovení závěti je ustanovením za dě
dice, či pouhým odkazem, Soud první stolice vyřešil otázku tak, že jde 
o ustanovení dědice a že k dědictví je povolán pravnuk Julie p-ové ne
zletilý Jose! M" jakožto jediný její přímý potomek podle zákonné po
sloupnosti nejbližší příbuzný, který zároveň vylučuje ostatní pobočné 
příbuzné, kteří by podle .druhé řady zákonné posloupnosti přicházeli 
v úvahu teprve, kdyby tu nebylo tohoto přímého potomka, Nejvyšší soud 
nesdili názor rekursního soudu, že lze se vyhnouti přímému řešení této 
sporné otázky, Ježto se výklad poslední vůle stal mezi účastníky, S nimiž 
bylo projednání pozůstalosti konáno, sporným ve směru shora nazna
čeném, má soud projednací k vůli projednání a odevzdání pozůstalosti, 
pokud jde jen o řešení právních otázek, tento rozpor vyřešiti, to tím 
spíše, any mezi dědickými účastníky zastávajícími odchylný názor na 
ustanovení závěti jsou i ne zletilé děti W-ovy zastoupené poručníkem 
Rudolfem H-em, v příčině nichž by soud, pokud by šlo o dědický nárok, 
musil PO'stupovati z úřední moci podle § 120 nesp. říz., pokud pak šlo 
o odkaz, pečovati podle § 160 nesp. říz, o jeho zajištěnÍ. Že rekursní 
soud o této sporné otázce nerozhodl, nevadí tomu, by tak učinil nejvyšší 
soud, ježto jde jen o řešení právní otázky, která vzhledem k tomu, že 
byli slyšeni i svědci poslední vůle, nevyžaduje jíž další skutkové objas
něni. Ve sporné otázce jest při svědčiti názoru soudu prvního, že sporné 
ustanovení závěti jest ustanovením dědice a že podle jeho doslovu a 
obsahu, který výpověďmi svědků poslední vůle nedoznal změny, jest 
jím obmyšlen jen nezletilý pravnuk předemřelé manželky zůstavitelovy 
ne zletilý Jose! M. Stěžovatelé jsou na omylu, dovozujíce odkaz z toho, 
že vzájemná závěť obsahuje ustanovení universálního dědice a že dů
sledkem toho další ustanovení o tom, že určitá poměrná část má při
padnouti osobě jiné, jest posuzovati jen jako ustanovení odkazU, V pro
jednávaném případě povolali se manželé Jose! a Julie P-ovi vzájemnou 
závětí ze dne 16, listopadu 1924 navzájem za universální dědice a, ježto 
Julie P-ová zemřela dříve, stalo se v důsledku této závěti již jejím 
úmrtím účinným a bylo již tehdy uskutečněno ustanovení nynějšího 
zůstavitele za jejího universálního dědice se závazkem, že z pozůsta-
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losti vypJace b" < < , v 11 LlCte scllO\7ance Anne Sch-ové odkaz v z -::;ť d' 
~platny vS,ak teprve při smrti přeživšího manžela Pro Př~;=dl ~ve/ny, 
. oto ~lanzela) nynějšího zůstavitele, neobsahu'e 'však v ,. u~11r: t?_ 
!~k pnrozeno, ustanovení universálního dědice J , ,Vt' zaJemna zavct, 
nZllJe ", d' , - ,v za'Ve 1 naopak se po 
pří jeh~aÚ~;:~apo um:!1 dr~hkého manžela jen o třetí ně onoho jmění, které 
v ten r " sr~zc:.o azu pIO Annu Sch-ovou z Dozůstalosti zbud 
P_ ,sJmcll sl, ze ma ,pnpaclnoutí příbuzným předemř~lé manželky J I~' 

ovc, e tedy o pnpad § 556 obč 'k < " , u le 
nému jsou závětí povolaní pr'l'bu "J zla "p

ze ~ podl~u pr~ve naznače-
cl J" d' < znl u le -ove ]akozto dedlc' kd' 
s:a~:tei~, PJ~~~~taJ~:~i ~:~ přípa~lnouti zákonným dědícúm nynějšího e~~~ 
d?V~~íl, t jest ,vyložíti to~fe ,,/;'~~U~~~(;;n;,~k ďěod~~kr~~~I~~0~~coest~prá~12ě 
pnc az: 1 v uvahu pko dědic jen pravnuk Julie P-ové ne I ,: mu z,: 

~i'b~~~Ýc]:k~~~~~~~í P:~I~:J< potorr::,k vylučuje druhou ladu

z 

;~;;;'č~ýsce~ 
b
nae pOdkr~čování v prOjedn:níP~v~~g~tal~~~u~1 ~~~~I~ v]'~:tOVteědnyo npar'~rh~ 

zva ne. J avne 

čís, 8650, 

Ochrana nájemců. 
Rozhodl1uti stavebního úVad ", ., , . 

volně ~o~icejních nařízeno ~ro~~J~~f pZr~~ívo~~m~;ePecbď?ti~stníc~ a zd!a-
zkoumavano. ,y souUJem pre-

Pro výklad pojmu novostavby podle § 3 'k ,. 
užítí předpisů stavebního řádu. za . na ochr. na]. nelze po-

Nařidil-Ii stavebnr ú' rl v • pokračování v nájmu J'::t t~m::;odtae' mkOvkeehO r~zs~hu~. že ~edopouštějí , zrusenl nalemlllho poměru. 

(Rozh. ze dne 24, ledna 1929, Rv II 695/28,) 

bPron~Fmatel žaloval nájemníky o vyklizení bytu ježto mu b 1 
ve 111m uradem uloženo d' d' b' ' . yo sla
ních, by provedl opravu Jom~vo P u ezpecn?stních ,a zdravotněpolicej-
uzn~1 P?dle, ža,loby, o d voJ a ~ í sr 0° ~ ~ ~~11~b~ ~~n~í/ b Vů é s t o I i c e 

~~~~~~~ ~~j~~~ťkoůS~t:~~:~~~~i: ~~~~~atelé y, tom; že' pOdl~ § ~ ~á~e~ 
se r.ronajaté stavení podle nařízení stave~~í~~]~~~ smlouvy ]'en" musí-li 
zbonti takže nestačí k V", , ura II znovu staveÍ! nebo 
naříze~á oprava d t e zru~e111 ~a]emm smlollvy stavebním úřadem 
Zákonem o och;a~ě ap,aoce ~e., o. prestavb~. 9dvolání jest odůvodněno. 
zákona o rozvázání n~'~l~l~~lkt. JSou P?zme"nena ustanovení občanského 
šení nájemní smlouvy\~zl1vS!n~oVuěvl v~~~vedí pronají~laklovou, a, o zru
z~]e pr::majímatele v jeho ifvu ro~vá~a~n ~ oc~r~ne ,na]en;mku ome
na]emm smlouvy předPisyPtohoto 'k ~ypovedl na]emm neb pod-.. ' za ona ISOU ve s ' h 'd I" 
castech výjímečné a musí proto co <e t',' 'h' v , vy~, J; not Ivych , «) ce c ranenych zajmu a ohledně 
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ví'ji11lck nájel11l1íkú se týkajících býti vykládány co nejpřesněji, má-li 
zákonem poskytnutá ochrana nájemníků obstáti proti šikánám domácích 
pánú na úkor nájemníků, podmínkou pro svolení k výpovědi podle § 3 
zákona o ochraně nájemníků je výměr příslušného staveb.ního úřadu. 
Neuložil-li tímto v)rměrem stavební úřad pronajímateli dům zbořiti neb 
znova stavěti, nemá soud vúbec podkladu pro zrušení nájemní smlouvy, 
pokud se týče pro svolení k výpovědi. Jinaké zjištění stavu domu znal
cem nebo místním ohledáním nestačí. Bylo-li výměrem příslušného sta
vebního úřadu nařízeno dúm zbořiti pro jeho nebezpečný stavební stav 
neb dům znova vystavěti, lze podle § 3 citovaného zákona nařídíti oka
mžité vyklízení bytu, čemu nevadí, že nájemník tvrdí, že nemá náhrad
níll0 bytu, § 3 zákona o ochraně nájemníkl1 předpokládá formální na
řízení stavebního úřadu dům znova stavěti nebo zbořiti, při čemž ovšem 
nerozhoduje, zdalí býlo vydáno toto nařízení stavebního úřadu z moci 
úřední čí na žádost vlastníka neb jíné osoby úplně cizí, na příklad sou
seda, Pronajímatel má na vůli, jsou-Ii tu důvody § 3 (1) citovaného 
zákona, bud' žádati žalobou okamžíté zrušení nájemní smlouvy bez vý
povědí, ježto v řízení sporném jsou kratší lhůty (§ 575 prý odstavec 
c. ř. s.), nebo dle § 1, § 3, druhý odstavec a § 4 učínití návrh na svo
lení k výpovědi. Výměrem stavebního úřadu jest soud vázán a nemůže 
jej přezkoumávatí co do nutností, znovu stavěti stavení nebo je zbořiti. 
Podle § 27 zákona ze dne 16, června 1894, čís, 63 z, zák, kterým vydán 
byl stavební řád pro Brno. Olomouc, Jihlavu a Znojmo, jest pokládati 
za n o vou stavbu takovou stavbu, která ve všech částech jest nově 
provedena a to í tehdy, upotřebí-li se základů a sklepních neb jedné 
neb obou společných hraníčních zdí dosavadní budovy zcela neb čás
tečně k týmž účelům, Zalobkyní byla povolena usnesením městské rady 
ve Znojmě. ze dne 29, června 1927 výměna stropu a střechy domu a 
provedení dalších adaptaci za účelem udržování a asanace domu, vý
měrem městské rady ze dne 7, dubna 1928 nařízeno bylo žalobkyni, 
jelikož stavební adaptace neprovedla a stavební stav domu co se týče 
stropu, střechy, komínu, záchodu i chléva vyžaduje z dúvodil bezpeč
nostních a zdravotně policejních beodkladné provedení dUkladného opra
vení, by provedla tyto stavební práce nejpozději do konce června 1928, 
Tento výměr byl dán na vědomí stavebního úřadu ve Znojmě, Dne 
12, června 1928 vyjádřil se stavební úřad následkem předložení přípisu 
zástupce žalobkyně městské radě, že dům je ve stavu stavebně velice 
závadném, že musí býtí provedeny adaptace nařízené městskou radou; 
krov i strop jest nutno vyměnítí; při výměně stropů musí býtí světlá 
výška místnosti zvětšena na 3 m; pro nový těžký krov a strop musí 
se provésti též řádná oprava spodního zdiva, Dne 13, června 1928 na
řídila městská rada ve Znojmě bezodkladné provedení důkladného opra
vení ve smyslu uvedeného nálezu stavebního úřadu, Těmíto nařízeními 
městské rady znojemské a stavebního úřadu ve Znojmě jest zjištěno, 
že jen jednotlivé částí domu mají býti podrobeny důkladnější změně a 
opravě, kdežto stavební zdívo jako hlavní součástka budovy zůstává 
nezměněná, ani přestavěti ani vystavěti se nemusÍ, takže budova, sta-
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V:llÍ samo, zůstává ve _sv}'Ch nejdL'dežitějších částech nezměněna a 
p:esta~~na. ye smyslu zákona čís. 63 z roku 1894 nelze ted v S(J'''70 C 

~~m pnpade mluviti o n o vos t a v b ě, která byla nařízen/do "ol', 
~:adem znojemskym. Vzhledem na to, že nařízena nebyla 
urad;lTI a~1 novostavba ani zboření domu, nejsou v souzeném p 
splneny predpoklady § 3 zákona o ochraně nájemníků. ","OU~' 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

DO'~olání vytýká odvolacímu souelu právem nesprávné právní 
~ouzem sporu. Jde o to, zda stavební práce,. jichž provedení do 
cerv~a 19'2~, stavební úřad žalobkyni z důvodů bezpečnostních a 
votl11ch nandll, JSou s hlediska zákona o ochraně nájemníků nutnou 
stavbou (§ 3); pr? kt<;rou žalobkyně může žádati zrušení nájemní 
smlouvy ,bez vypovedl, CI stavbou užitečnější (§ 1 čls. 9), která by byla 
je~om, duvodem,kvýpovědi pod podmínkou opatření dostatečného ná-. 
h~adTI!h~ b~tu, ,clJen nu~no~ opravou (§ 1118 obč. zák.), již si nájem- .' 
nlk musI dab, lIblb, k!era vsak nemá na nájemní poměr vlivu. Správně 
vytkl ?dvolacl ,so,ud, ze rozhodnutí stavebního úřadu nemůže býti sou
dem prezkoumavano, mylně však používá pro výklad pojmu nové stavby 
podle § ~ zákona o ochraně nájemníkú předpisů stavebního řádu jen' 
sledUje clle n~pro,sto ??lišné .. Předpis § 3 zák. o ochl'. náj. na~azuj~ 
na, § 1 ~ 18 obc. zak., ucelem jeho jest umožniti zrušení nájemního po
melU pred smluvenou dobou nebo před výpovědní lhůtou v případech, 
k~.e st~v budov~ nedovoluje, by byla dále obývána, Ježto v souzeném 
pnpade. stavebm úřad nařídil z důvodů bezpečnostních a zdravotně- ' 
pobc;ej11lc? provedení rozsáhlých stavebních prací do lhúty již uplynulé 
a m:st~ka rada, ve výměru ze dne 13. června 1928 zdůraznila, že nutn~ 
vymel1ltl hov ,I str opy, a doložila, že z a s t a v b y nes m í dům 
b. y t I O? y v ~ n, n~~,úže. býti příkazu stavebního úřadu vyhověno 
jl11ak:. nez ,kdyz .se naJemm:~ z dO;11L:,vystěhují, v tomto případě, když 
se JeJ}C~ naJernm pomer zrusl. Nezalezl na tom, že stavební -úřad označil 
ve vym~rech ze dne 14. února 1928 a ze dne 7, dubna 1928 naflzené 
stavebm prace za adaptaci a asanaci domu, rozhodným jest že jsou 
takove~o rozsahu, že nedopouštějí pokračování v nájmu, Sprá~nost to
hoto vy~la~u plyne také z ustanovení § 31 (,1) čís, 1 zák. o ochL náj., 
podle nehoz se tento zakon nevztahuje na přestavby pro něž bylo udl'
~eno s,tavební povol~ní ~o 27, lednu 1917. Sám odv'olací soud zjišťuje 
z:. l:an~,ellc y st~ve,~m pr~ce záležejí ve vý-měře celého krovu a stropů: 
pn cemz svetla vyska mlstnosti bude zvýšena z 1·85 m na 3 m " spod"í 
Z~vl:,o musí býti řádně opraveno; podle stavebních spisů, o ~ě; se nba 
mzsl soudy bez námitky stran při svých skutkových z'ištěních opřely 
pod!e prot?kOlu ~ komisionelním stavebnim řízení ze dn~ 8. června 1927 
a pnpoJeneho planu, bude je~n"..vnitřní příčka budovy zbourána a jiná 
postavena, vchody budou Dave znzeny a okna zvětšena. Tím vším změní 
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se obytné místnosti domu způsobem tak podstatn)I111, že dftm bude 
nutno pokládati za přestavbu, nájemní poměr žalovan)'ch by pak pře
stal podléhati zvláštni zákonné ochraně a mohl by býti žalobkyní kdy
koli zrušen bez soudniho svolení obyčejnou výpovědí. Ponechání ny
nějšího nájemního poměru v platnosti nemělo by pro žalované prak
tického významu. 

Čís. 8651. 

Třebas mimosoudní výpověď neodpovídala po iorme!ní stránce ná
ležitostem § 562 c. ř. s., jest její příjemce oprávněn brániti se proti ní 
námitkami. 

(Rozh. ze dne 24. ledna 1929, Rv Jl 796/28.) 

Velitel vojenských baráků zaslal žalované tenio přípis: »Věc: výpo
věď z bytu B-ap, Pani A-ová, Baráky proti české technice. Z rozkazu 
zemskéhO' vojenského velitelství dává Vám posádkové velitelství v Brně 
ke dni 1. října 1928 se lhůtou k vyklizení do 31. prosince 1928 výpo
věď, Přijem výpovědi potvrďte svým podpísem na přiloženém potvrzení. 
Velitel barákú: Podpis,« Žalovaná proti tomuto přípisu podala námitky, 
považujic jej za výpověď, a navrhla, by tato mimosoudni výpověď byla 
zrušena, lvrdíc, že výpo'věď neodpovídá ustanoveni § 565 c. ř. s. a násl., 
poněvadž nemá náležitosti § 562 odstavec prvý a druhý c, 1. s., ježto 
není uvedeno, který a jak veliký byt a ve kterém baráku má se vykliditi. 
'Kromě toho není žalovaná pasivně oprávněna k výpovědi, poněvadž není 
nájemkyní ona, nýbrž její manžel, který sám nájemné ve výši asi 37 Kč 
měsíčně platiL Žalovaná sama nájemné nikdy neplatila, a byt si nena, 
jala, Pro c e s n i s o udp r v é s tol i c e zamiti námitky jako bez
předmětné a neodůvodněné, D ů vod y: Podle § 560 c, ř, s, lze vypo
věděti jen smlouvu nájemní a proti výpovědi nájemní smlouvy lze podati 
námitky, jež pak vedou k zahájení soudního řizení ve věcech nájemních. 
Jak mezi stranami nesporno jde v souzeném případě o služebni byt, při
kázaný manželu žalované, nikoliv o smlouvu, nájemní, a již z toho dů

, vodu jsou jak výpověď tak námitky proti ni nepřípustné a řizení proto 
neodúvodněné. Avšak, i kdyby poměr k spornému bytu považován býti 
'měl za poměr nájemní, lze podle § 566 c. ř. s, podati námitky jen proti 
takové mimosoudní výpovědi, která má náležitosti § 565 c. ř. s. Strdna 
žalovaná sama přiznává, že mimosoudní výpověď nemá těchto náleži
tostí, že není označen ani byt ani barák, z něhož se vypovídá, kromě toho 
neobsahuje výpověď pohrůžku exekucí, aniž vyzvání k podání námitek, 
a nemá tudíž zákonné předpoklady, by mohly proti ni býti podány ná
mitky u soudu. O d vol a c í s o u d mimosoudní výpověď zrušil. D ú
vod y: Ze srovnání§§ 565 a 562 c. ř. s. plyne, hledíc k § 1 čís. 18 ex, 
ř., že jen ta mimosoudní výpověď, jež má náležitosti § 562 odstavec prvý 
a druhý cřs., jest co do účinnosti rovna výpovědi soudní. Těmito náleži-
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o ů vod y: 

, Otázkou, která s hlediska dovolacího dO. " 
r. s. jediné ve zřetel ,. h' . . uvodu podle CIS. 4 § 503 c 
lované sloužiti za prf~~cě ~~6~~~' ,zd~ dOEis, velitelství baráků mohl ža~ 
příčině jest plně schváliti názor o~enr 1'.0 net k podání námitek. V této 
veškeren důvod pokládat' d . vo aClho soud~, neboť žalovaná měla 
jemního, ježto jeho obsahl m~hJls ~~k:~~~~~oudm vÝP?Věd: ; bytu ná
ponechati stranou, zda b}'lo pro ~ I I lehnI na vypoved. Lze snad 

a ovanou vz edem na skutečný stav, 
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,jak se napotom zjistil, nezbytně nutno, by se tímto právním prostředkem 
bránila, jest však souhlasiti s odvDlacím soudem, že tato mimosoudní V)'
pověď, i kdyby po stránce lormelní neodpovídala náležitostem § 562 
c. ř. s., není naprosto bez právního účinku, zejméua, když, jak nepo
chybno,.,ide o byt, jenž ,nespadá do ochrany nájemníků a že,~1ůže, .ne~ 
bylo-li JI odporovano, pnvoctlÍ1 pro siranu, obranu opol1unuvsl, I prav!1l 
důsledky. Udělením této výpovědi byla žalovaná oprávněna se proti ní 
brániti námitkami, jakožto jediným právním prostředkem, který zákon 
poskytuje, seznavši, že se jí výpověď dává bez právního důvodu, ježto 
nenivůb_'ec v nájemním poměru se stranou VYP?vídající, a, že mimo to 
ani neodpovídá tormeTiiTi11·~iíáležTfu~steinMžaKoiHL ·Míníc!i~~žillUjíCí strana, 
že šlo o pouhý upomínací dopis, který nemohl míti pro žalovanou nižádné 
důsledky, by se musila brániti námitkami, nelze jí dáti za pravdu, neboť, 
bylo-Ii tomu tak, rrrQlJlažalujícIstr"l1a~.p.!.9§tL()'L"Ýp.Qyě~cjJyp.l1sti.ti,se~ 
trvala-li však při ní, bylo soudu O ní pořadem práva rozhodnouti. Zrušil .. !i 
[jalcodv6racís61.i'dvypověď Zi1edostatku jakéhokoliv 'nájemního po
moru, jest jeho rozhodnutí právně bezvadné. 

čís. 8652. 

Přiznal-Ii podie § 587 uh. tr. ř. nejvyšší soud nárok na odškodné za 
bezprávně utrpěnou vyšetřovací vazbu a ministr spravedlnosti stanovil 
výši odškodného, nepřichází v úvahu předpis § 105 ústavní listiny. Ná
rok na odškodné za bezprávné utrpěnou vyšetřovací vazbu jest nárolrem 
veřejnoprávnúu. 

Tím, že zákoo přikázal vdejnoprávní nárok do příslušnosti řádných' 
. soudů, nezměnil nic na jeho právní povaze jako nároku veřejnoprávního. 

Třebas soud vzhledem k § 4 zákooa ze dne 25. října 1925, čís. 217 
sb. z. a tli., musel uznati svou příslušnost, jest oprávněn odmítnouti ža
lobu, shledá-Ii, že jest nepřípustnou. 

(Rozll. ze dne 25. ledna 1929, Rl 1032/28.) 

Žalobce byl dne 29. prosince 1922 zatčen v Košicích pro podezření 
z rozšiřování padělaných československých státovek. Usnesením vyše
třujícího soudce sedrie v Košicích byla na něho uvalena vyšetřovací 
vazba až do dne 30. ledna 1923, vyšetřování proti žalobci bylo usnese
ním vyšetřujícího soudce ze dne 26. července 1923 ve smyslu § 128 tr. ř. 
zastaveno a nejvyšším soudem v Brně bylo dne 8. ledna 1925 ve smyslu 
§ 580 tr. ř. rozhodnuto, že žalobci přísluší nárok na náhradu škody za 
zatímní vyšetřovací vazbu v době od 30. prosince 1922 do 30. ledna 
1923. Žalobce na z.ákladě usnesení nejvyššího soudu žádal odškodné 
12.476 Kč. Ministerstvo spravedlnosti přiznalo žalobci jako náhradu jen 
1.500 Kč. Žalobou, o niž tu jde, zadanou na zemském soudě v Praze do
máhal se žalobce na československém státu zaplacení zbytku. Žalovaný 
erár namítl především nepřípustnost pořadu práva, uváděje, že o ná-

Civilní rozhodnutí Xl. 

'/ 
I , 
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roku na odškodné s konečnou platností rozll0duje nejvyšší soud, po 
padě ministerstvo spravedlnosti, takže jest žaloba z pořadu práva 
loučena. S o udp r v é s t o I i c e vyhověl námitce nepřípustnosti po
řadu práva a žalobu odmítl. D ů vod y: Soud, obmeziv jednání na 
námitku nepřípustnosti pořadu práva, vyslovil podle § 42 j. n. svou 
příslušnost a zároveň zmatečnost předcházejícího řízení, uznav sou
časně, že námitka nepřípustnosti pořadu práva jest odůvodněna, neboť 
podle § 587 zák. čl. XXXlIl:1896 o soudním trestním poriadku o nároku 
na odškodné pro při pad nevinně vytrpěného předběžného zatknutí a vy
šetřovací vazby rozhoduje s konečnou platností nejvyšší soud a teprve, 
uzná-Ii nárok, odstoupí spisy ministerstvu spravedlnosti, které pak usta
noví výši odškodného. Jde o řešení otázky, zda strana, nejsouc s pří
znanou náhradou spokojena, mŮže se pořadem práva u řádných soudů 
domáhatí náhrady škody z důvodu utrpěné vyšetřovací vazby. Podle 
rozhodnutí nejvyššího správního soudu v Praze ze dne 25. červn:: 1927, 
čís. 12529/27 může strana podle § 105 prvý odstavec ústavní listiny ze 
dne 29. února 1920, čís. 121 sb. z. a n. ve všech případech, v nichž Úř2c1 
správní poclle zákonů o tom vydaných rozhoduje o nárocích soukromo
právních, když veškeré opravné prostředky vyčerpala, dovolávati se ná
pravy pořadem práva. Soud však v souzeném případě vzhledem k přes
nému ustanovení § 587 tr. por. pořad práva za přípustný nepovažuje, 
neboť ustanovení tohoto § o možnosti žaloby na stát pro případ odepření 
náhrady nebo náhrady nedostatečné zmínky nečiní opakem k zákonu 
ze dne 18. srpna 1918, čís. 318 ř. zák. § 4 odst. 2, kde se vyhražuje 
straně, byla-li požádovaná náhrada zcela nebo částečně odepřena, mož
nost žaloby na náhradu proti státu. Rek u r sní s o u d zamítl ná
mitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: Nejvyšší správní soud 
v Praze odmítl usnesením ze dne 15. června 1927 stížnost žalobce do 
rozhodnutí mínisterstva spravedlnosti z 15. dubna 1926, čís. 11045, jímž 
mu jako náhrada za neodůvodněnou vazbu bylo místo žádaných 
12.476 Kč přiznáno jen 1.500 Kč podle § 105 prvý odstavec úst. listiny 
a § 3 písm. aj zák. o správním soudě, ježto podle jeho názoru jde tu 
o námk soukromoprávní. Tímto výrokem jsou soudy vázány podle § 4 
zák. čís. 217/25, takže jest v tomto sporu vycházeti z toho, že uplatňo
vaný nárok jest soukromoprávní. Soud prvé stolice uznal na nepřípust
nost pořadu práva pro tento nárok, vycházeje z toho, že o něm rozhodlo 
s konečnou platností ministerstvo spravedlnosti. Soud rekurs ní není to
hoto názoru, neboť mínění to nemá opory ani v § 587 tr. por. platného 
na Slovensku, aniž je lze odůvodniti z povahy nároku. Nejednáť se tu 
o rozhodnuti v pravém slova smyslu. Ministerstvo nerozhodovalo j.ako 
úřad žalobci nadřízený o jeho právech, nýbrž učinilo jako zástupce jedné 
ze stran soukromoprávního poměru k žádosti žalobce jako strany druhé 
jen prohlášení o tom, pokud jeho nárok, jenž byl rozhodnutím nejvyš
šího soudu uznán duvodem po právu, uznává co do výše. Kdyby byJ 
správným názor soudu prvé s(olice, byl by tu nepřezkoumatelný výrók 
jedné strany o nároku strany druhé, COž by odporovalo pojmu soukro
moprávního nároku. Ale, i kdyby šlo podle § 587 tr. por. o rozhodnuti 
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, • y ~ ctléhaio přezkoumání, n~~tala 
: ravém slova smySlU, jez nep~ 1 DV zák k ní zákony jl od-

lÍřa~~~ §e;', 105 úst. listiny" nebboť P~~;~~,~ přip~dě platil § 105. ÚS\l~-
zrn " .. ou neplatné, takze Y v ., 17 /25 Tento § 105 ust. IS. 

poruJlcieA~ž podrobnosti upravil zák. cl~h~dnUti ~právnich úřadů, nýbrž 
strny" k na mysli nejen t. zv. pr~~a ~o ~ dné z koordinovaných stran. 
rna vsa. . " 'sou vlastně prohlasemm Je , ok uplatňovany' žalob. t kova. Jez] . " u že pro nar . ' 
I. a kursní dochází proto k zav,:r, . e o nárok veřejnoprávm, ne"~l 
soud;~t ořad práva přípustny. Jezto ne~~k čis. 4/18, takže by se pr~ 
cem), lulnosti dovolaného soudu podled I 'Iatných pro Slovensko. Lee, 
t~u~~~st řídila podle vš~ob,::,ny.chr:;~~i~tJ nepříslušnosti, nelze zkou
~n žalovaný stát up;rstll ~ I~a;;dána u zemského soudu v Praze. 
mati, zda žaloba pravem y. ní rvého soudu, avšak s ,tou 

Ne j v y Š š í s o u d Obn?vllkusli~espero %epřípustnos( pořadu prava, 
" " loba odmlta m o ") 

opravou, ze "';, za t t žalobního nároku (zaloby. 
nýbrž pro nepnpus nos 

D ů vod y: 

,v v ou v šetřovací vazbu, o. ~lár.o~ 
J
de o odškodné za bezpravne vytrpen" ten\o zákon dále předp~suJ~' 

576 a 580 tr. řádu slov., o nemz. á'eno u sedrie, ktera ]e -
potl~81 že odškodňovací řízení bý~ mU~l s~~rrc~ pokud se týče v jejímž. 

~a~o~udO!;;n;k~:~~\n~~~~i I:~~a~~~ v P;;Vie~jfl~~i~dv z§ ú~~g~iž~O~~~?~~:; 
~~zhodn~ pro ustano"ve~l" o~sk~dn"e~~O~r sedrie všecky spisy nCJvyss~mu 

§ "87 že po skoncem setre~l pre , hd e s konečnoU platnosl! a, 
, v J, . ároku na odskodne roz on. "ministr spravedl-
so~~~ú ~~,r~o~t~upí spisy l;,inistru, "s'pra~~~~~s:;~:o~~ výši odškodn~ho. 
~~!~á~l~:káok~~d!:~~~~~n:~~e~~J~Yea~~!n/ ~í~!e~~ů;~o~á~~~n~h~~I~íkYp~~ba~'1 

, "byla odbyta, a z . "kd by ho za on y 
rozhodnul!m vec. láště ten ne, protoze, y. ,"O t ovily 
la'mě tedy pořad prava, a zv "'1 oudům hned, by 1 VySl S. an , ' 
~h~ěl dopustiti, proČ b;ř~6~én~~~~~~n~sti musí vyšetřiti ~ ~)iS~~~~ ~z~~l 
když všecky k to:nu p~ I nenařídil, by nejvyšší so~d, uzna-I nati s' § 105 

. roku uznaÍ1? ProC b~,.?y Z-e tento předpis nelze vubec ,~PO]Ok~za'no bude 
k , eho vySl 'd . k mze u a ' 

hned ta e o ] hle~líc k tomu, že tu ne] e, J~ dle § 105 ú. 1., 
. úst. list., plyne, ne, .. v· st podmínkou poradu p~ "' ok 

o nárok souk:omo~ra~~,l, ]e:J ~~stoupi ministrovi .spi~y len, ~dY:a~~~ a 
také z toho, ze ne]vyssl sO. . _. se k ministrovI vubec ne os. ""' 
uznal kdežto, neuzná-li Je]k"sp~ic jest vyřízena rozhodnutím n:]vY~~l~~ 
s ráv'ní řízení nenas~an:: ~a ze ečnou latností; avšak po~eva z "_ 
s~udu nárok neu:nava]1Clm, ~u~~~i jako t~ibunál trestní~o p~a~a) ~b~ť 
rozhodl soud (ovsem vOe" sV~ž roto míti průchod § 105 ust. :l.S ., é~ v _ 

kO~i bsr:avun~o~~a~~h~~:~~ti ptznat! t~'t~í n~l~t;~I~~~fe PpOo~~~~'ění pÍí-
Jš~tření již odepřel? Právě již ~otpoo~~: s~~hO provedeni, jehož se mu _~o-
padu pod § 105 úst. llst., ]enz , 
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~taio zákonem ze dne 23. října 1925 čís 21'""' . z~lob~ ;:rovna tak proti oduznání nárok~ ,s~~ z. a .n., připouští soudní 
pnznam, neboť v souzeném případě b t v c~sle spr~vm Jako proti jeho 
?~m oduznán, pořad práva civilniho Yne en, omu n~arok nejvyšším sou~ 
urad správní, ale ten komu byl ' k tmel,~protoze o něm nerozhodl 

.. t' ' naro en pnzn' b .. ~ajls e nelze říci, že by to byl stav harmonick' T an, y Je] měl, o čemž 
uvah, Jež se již z pouhého obsah'k y. ento vysledek logicky' ch 
ť 'k II za ona sama na ., 
lVy za ona. Komentář Dra Balogha Dra III '" manuJl, potvrzují mo-
Budapešť 1910, Ill. svazek' ' ,. e~e a Fr. Varghy, Jl. vyd. 
směrodatné důvody finanč~íst[. ř; 15 ;yk~ada, ze ve státech, kde nejsou 
roku n," odškodné, nýbrž i ~~e j=~ a~a kse so~dům nejen uznáni ná
v Uhrach však že to nemohlo b'ť o'k a ~ n~ pf. v Norsku a Dánsku
proto zákon úkol rozdělil a pověhl l 

us dutecnen? z důvodů finančních ~ 
škodné, určení jeho výše však s ~~~u Jen pravem určiti nárok na od n~roku povolal však přímo hned ~~r~ ~~I;lllStru spravedlnosti. K určen! 
r~:nostelll praxe a rozhodnutí soočí~ ~ - so.u~ by se by!o vyvarováno 
v~se pak povolal naopak lllini~t a a na Je no,(nosÍl zas ad. K určení 
zako~a p'r~ví, v rozpočtu jest pro r~t~pr~~ed~nOSÍl, pr?tože jak důvody 
nes?,.l by tl překročen, tento eníz vša~a r~ y určen uh:nný peníz, jenž 
Jenz Je~o dočasný stav zná a fest také z dma ~ patrnostI právě ministr, 
byla ~prekročena. Netřeba ani zkoumati o J'0~e~en za to, by položka ne
polozku a zda tedy tento důvod I t' .' z a I csl. rozpočet má takovou 
Je to tak předepsáno, nýbrž jedi~ ~~ ~ zde, ~neboť nesejd~ na tom, proč 
te?~ určení výše odškodného jest vtom, z~]e to tak predepsáno a že 
nllnlstra. I kdyby tedy šlo skuteč ~ za o ~ ru ou soudu a dáno do rukou 
podle ducha a záměru zákona n~ o ~ou romoprávní nárok, byl by přece 
výlu~a, ~terou konkretní zákon f:~~r::;: so~d~i ~yloučen, a že taková 
odkazany výslo,vně nebo m1čk . ~pravnl narok na pořad správní 
pust~a, jest na bíledni, nebo/tf~~~I?lk~r~s § 105, úst. list. plně jest pří
Jemuz § 105 J'ako.žto lex I' y n retnl zakon lest lex specialis 

• o genera lS podle z " , . ' 
gOya!1 ~emuže. A tak jest ne ří us n~~me pra~nl paroemie dero~ 
p:okaza~a i pro případ, že bl sbo.r~~O~~rd~l~hO p,ostrhu a tedy i žalo.by 
111m. Avsak sporny' nárok nen' 'kY o yl narokem soukromopráv-
no ' . I nara ern soukromo ' , 
, pravnlm, na nějž se § 105 ústavní list o pravlllm, nýbrž veřej- , 

z trestněprávní činnosti řádných so é v~b;C nevztahuje. Náro.k vzešel 
jest, jak se všeobecně uznáv' ,u u, ~ Y" poněvadž trestní právo 
nosti státního. úřadu a tento ra: P;~V;I~ ;.ereJn~m, z veřejno.právní čin
vznikajícím. Aby však nebyloaz u~e III ll1!lO.slI sdíli se i nárokům z ní 
soudů má za předmět nárok s~eu~rozUI11e,l1l: 1 když činnost státních 
ností veřejno,právní a nárokyy ',romo.dPravní, jest přece rovněž čin-

T , • z nI sna vzch' '" , 
praVlllml, tak zejména i nárok t . . ~ZeJlCI naro.ky veřejno.-
tom, ký~Tl zákonodárství dává ~o~~t syndtatlll, při čemž nezáleží na 
soudy, jako činil již § 1341 ob' .lk a ro;: ?doval!, zda zase řádnými 
12. července lS72 C~I'S 112' c;kza :. ~~Cll11 syndikátní zákon ze dne 
t T_ ,. r za Cl urad o .., 

o azkou příslušnosti, otázkou čÚe fo';máln' k u~ J;~,ym, neboť to je jen 
nostI, nemá s otázkou materie1 v • ,1, tera, ndlC se úvahami vhod- ' 
společného. Tak byly v Něl11ec',~d;:vm povlah

y 
nároku (poměru) nic 

li once 1 paty a pense říšských úřed-
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níkú a soudcu odkázány zákonem na poj'ad práva. kdežto \. tuzemsku 
náležejí na pořad správní. Rozeznávati jest mezi soukroll1ohospodářskou 
činností státu, jíž je na př. provoz hutí, dolů, lázní, zemědělských statku 
a pod. a jeho lunkcí jako nositele státní moci (moci soudní a veřejné 
správy): poměr a činnost orgánů vykonávajících tuto jeho funkci je 
vždy veřejnoprávnim, jak v podstatě uznává také nauka (Otl v článku 
Rechtspllege und Verwaliung oddíl II. a X. ve Festschrilt fUr hanz Klein 
1911). Ale ovšem nejvyšší správní soud v rozhodnutí ze dne 25. června 
1927, č. j. 12.529, jímž odmítl stížnost žalobce do ministrova rozhodnutí, 
kterým mu přiznána náhrada 1.500 Kč, praví, že nárok na náhradu 
ško.dy z důvodu utrpěné vazby ve smyslu § 576 slov. tr. ř. jest nárokem 
soukroI11oprávním, jak prý patrno z ustanovení § 2 čís. 3 slov. civ. soud. 
řádu, podle něhož spory proti státu o náhradu škody z úředníhO jed
nání osob uvedených v čís. 2 téhož §, t. j. soudců, státních zástupců 
a jiných státních úředníků patři do kompetence řádných soudů a že jde 
tedy o případ § 105 ústavni listiny. Rozhodnutí z kompetenčniho před
pisu soudí na soukromoprávní povahu nároku a to jest jeho jediný 
důvod. Tato methoda není správná, neboť jsoU uznaně soukrol110právní 
věci přikázané pořadu správnimu a uznaně veřejnoprávní věci přiká
zané pořadu soudnímu (§ 1 jur. n. a zákon ze dne 2. listopadu 1 9 lS, 
čis. 4 sb. z. a n.). Veřejnoprávnost a soukromoprávnost jest dokazovati 
z povahy nároku. Povahu nároku nemůže stanoviti zákon vůbec, natož 
předpis kompetenční, neboť to je otázkou vědeckou, jejíž řešení se zá
konodárci vymyká. Jako zákonodárce nemůže na př. stanoviti, že železo 
jest rostlinou, neb oduznati, že jest to nerost, a vůbec rozhodovati vě
decké otázky a právní, jako na př. otázku, zda držba jest právem či 
pouhým laktem, tak nemůže ani rozhodovati, zda má ten který nárok po
vahu nároku veřejnoprávního či soukromoprávního. Kdyby zákon ve
řejnoprávni nárok prohlásil za soukromoprávní, neznamenalo by to nic 
jiného, než že chce, by s ním bylo jako se soukromoprávním nakládáno, 
ačkoli je veřejnoprávnim, a když tedy zákon s nějakým nárokem ve
řejnoprávnim naloži jen v tom kterém ohledu jako se soukromoprávním, 
na př. jen ohledně kompetence, je tím nstanovena jen jeho příslušnost, 
ale nikoli rozhodnuta jeho právní povaha. Tak zákon ze dne 16. března 
1892, čís. 64 ř. zák. ve správném rozpoznání veřejnoprávnosti nároku 
přikázal nároky nevinně odsouzených na odškodnění proti státu před 
někdejší řišský soud (§ 'S), kdežto zákon ze dne 21. března 1918, 
čis. 109 ř. zák. přikazuje je rovněž tak jako zákon ze dne 18. srpna 
1918, čis. 318 ř. zák. obdobné nároky na náhradu škody nevinně vy
trpěnou vyšetřovací vazbou proti této jejich veřejnoprávní povaze, 
soudům řádným, onen civilním, tento z části trestnim (co do nároku) 
a z části civilním (co do výše). Kdyby mělo býti kompetenčním před
pisem rozhodnuto o právní povaze nároku, zda jest soukromoprávním 
či veřejno.právním, došlo by se touto cesto.u k výsledkum naprosto ne
možným: tak by na př. všecky nároky odkázané podle zákona ze dne 
2. listopadu 1915, čís. 4 sb., z. a n. před pražský zemský soud, o nichž 
nepochybno, že to jsou nároky jen a jen veřejnoprávní, přisiuševši dříve 
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~.e kompetenci říšského soudu (čl. 3 písm. a) st. zákl. zák. o říš. soudě' 
cls .. 143/?7), mu~ily by pokládány býti za soukromoprávní a podle toho' 
s nImI bylI nakladano, ba sám § 105 úst. list. stal by se tím napro t 
l!~sormm, neboť když soukromoprávní nárok odkázán jest před sprá s. ~ 
urady, mus~1 by proto pokládán býtí za veřejnoprávní a na § 105 ~nl 
mkdy nedoslo. Než rozhodnutí nejvyššiho správního soudu že ,l 
o soukromoprá~!,í nárok a t;dy o případ § 105 ústavní listiny je~t pobl: 
§ 4 zak. z 25., nJna 19~5, .ČIS, 217"sb. z. a n, pro řádné soudy závazné, 
t. J: ony m~Sl ~znatr, ze Je tu JeJ1ch kompetence podle § 105 ústavní 
IIslIny., Nez vyz?a:n. rozhodnutí nejvyššího správního soudu omezen 
Jest zakon~m pr~;e !e~. na tuto formální otázku kompetence, neboť 
CIt. § 4 l~a za ucel resllI kompetenci mezi soudy a správními úřad 
s ,pomlllutrm konflrktního senátu, avšak nemůže stvořití hmotněpráv; 
na:ok ta!", kde ho není, kde ho zákon odpírá, neboť takový hmotně~ 
pravm vyz.na:n mu zákon propůjčíti nechtěl a nepropůjčil. A právě proto 
~ylo nu tne tre~~, prokaz~tl ~ovahu nároku a jeho po předpísu zákona 
JIZ nas,talou vynzenost. Radne soudy musí tedy uznati svou kompetenci 
ale otazku, zda nárok jest přípustný, posuzují samy a otázka ta spadá 
v Jednos .otaz~ou přípust;:osti žaloby. Že otázka příslušnosti úřadu je 
docela J~na nez otazka pnpustnosti právního prostředku vyloženo je 
p09robne v rozhodnutí čís. 6873 sb. n. s" na něž se odkaz~je a nezbývá 
n:~ I ~de rozhodnouti případ stejně, jako se stalo tam, nepopirajíc totiŽ 
pns~us~oM ~dmltnoulI žal~bu pro její nepřípustnost. NebOť i kd b 
se vec JakkolI p~oJedn~la, ~zdy na konec dojde na to, že peníz minist~e~ 
sprave~lnostl pnznany ma podle úmyslu zákona mítí platnost koneč
nOL! ,a ze ho n~lze zvyšovati, tak ale všecko pojednání je holou zbyteč
no~tt ~ n~tno nel, že kde (a priori, Už mocí zákona) není nároku 'lenÍ 
~n~, pravl1lho pro.~tředku. k jeho.,uplatně,ní, že prostředek ten _ zde' ža-
o a --: Jest n~fnpustnr I?oloZltr lest Jen, že otázka ta, ovšem po roz

h?dnutr neJvys~lho sp:avntho soudu nesprávně poznačená jako otázka 
P:lp~stnosy po:adu prav~, byla soudním usnesením ze dne 14. září 1928 
ucmena predmetem oddeleného projednání a rozhodnuti. 
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• :~ nedcplatky příspěvků k okresní nemocenské pokladně z doby 
pre : lednem 1927 nelze použíti předpisů zákona o přímých danich 
o~?b,mc~ ze ooe ~. řijna 1924, čís. 221 sb. z. a n. Tyto ned latk 'es 
prtkazait podle zakona ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř. zák: y J t 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1929, R I 1044/28,) 

d' Okresní nemoc~nská pojišťovna přihlásila k rozvrhu nejvyššího po
a3

1
, zf. n:~lO~ltoS[, prodanou v exekuční dražbě dne 30. dubna 1928 

zar ~z~ e pnspevky ;;a ?obu od I, ledna 1925 do 30, dubna 1928, S o u cl 
pes t o Ir c e pnkazal okresm nemocenské pojišťovně zadrželé pří-
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spěvky jen za dobu od 1. dubna 1926 do 30, dubna 1928, D ů v o cl y: 
Okresní nemocenské pojišťovně přikázány byly k hotovému zaplacení 
v pořadí výsadním nedoplatky na příspěvcích podle výpísu z konta 
dlužníků ze dne 7. září 1928, přípojeného k přihlášce této věřitelky ze 
dne 28. září 1928 a to nedoplatky za dobu posledních 18 měsíců ode 
dne příklepu nazpět počítajíc, t. j, za období od 1. listopadu 1926, do 
30. dubna 1928, vůbec, nedoplatky pak za předcházejících 18 měsíců, 
t. j. za období od 1. května 1925 do 31. října 1926, jenom potud, pokud 
nedoplatky ty nejdéle v jednom roce po dospělosti knihovně byly za
jištěny, a konečně i úroky a útraty těchto nedoplatků; nedoplatky této 
starší skupiny JSOll sice knihovně zajištěny sub pres. 8, března 1927 na 
realitách, za celou uvedenou dobu 18 měsíců, ale podmínce další, t. j, 
podmínce, by zajištění se stalo nejdéle do jednoho roku po splatnosti 
příspěvků, vyhovují jenom příspěvky za dobu od 1. dubna 1926 do 3 L 
října 1926, pročež, také jenom tyto nedoplatky za čas od 1. dubna 1926 
do 31. října 1926 k hotovému zaplacení v pořadí výsadním byly při
kázány. Přikázání toto opírá se o tatáž zákonná ustanovení, jako ohledně 
nedoplatku na dani výdělkové, jakož i dále na ustanovení zákona o nc
mocenském pojištění dělníklt ze dne 30, března 1888, čís, 33 ř. zák, a 
dvorského dekretu ze dne 4"ledna 1836, čís. 113 sb. zák. s. Rek u r sní 
s o u d příznal zadrželé příspěvky i za dobu od 1. května 1925 do 31, 
března 1926. D ů vod y: Podle ustanovení § 173 a 282 zákona ze dne 
9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n, o pojištění zaměsinanců požívají pří
spěvky okresní nemocenské pojišťovny s příslušenstvím v exekučním 
řízen! téhož přednostního pořadí, jako nedoplatky daní a veřejných dá
.vek Podle ustanovení § 265 zákona o daních přímých ze dne 15. června 
1927, čís. 76 sb. z. a n. požívají daně a veřejné dávky přednostního 
práva po dobu tří let ode dne příklepu počítáno, a to dávky splatné 
zadrželé po dvě léta ode cine příklepu bezpodmínečně, dávky starší, 
tedy za 3. rok zadrželé tenkráte, když hyl nedoplatek příspěvků, a to 
splatných, knihovně zajištěn nejdéle do dvou let po splatností. Tato 
ustanovení zákona čís. 76 z roku 1927 počala působíti podle ustanovení 
čL XVI. dne 1. ledna 1927. V tomto případě přihlásila stěžovatelka 
okresní nemocenská pojišťovna, zadrželé pojišťovací příspěvky od 
1. ledna 1925. Příklep byl udělen vydražiteli dne 30. dubna 1928, V dů
sledku toho podle citovaného ustanovení přísluší zadrželým příspěvkům 
'předllO'stní právo zadobu od 30. dubna 1925 do 30, dubna 1928 podle 
podmínek § 265 cit. zákona. Poněvadž jde o příspěvky zadrželé z doby 
před 1. lednem 1927, má prvý soudce za to, že ustanovení zákona čís, 76 
z roku 1927, ustanovení § 265, neplatí a že platí předpísy starší, podle 
kterýchzadrželé příspěvky přikázal. Soud rekursní s tímto názorem 
prvého soudce nesouhlasí, maje za to, že v tomto případě, an příklep 
byl udělen vydražiteli 30, dubna 1928, v druhém roce.pltsobnOsti zákona 
čís. 76 z roku 1927, nutno předno'stní právo posuwvati již podle usta
novení § 265, poněvadž rozhodným jest den udělení příklepu a úhrn 
zadrželých příspěvků v této době již splatných, tedy celková splatná 
pohledávka, l'íkoliv den splatnosti jednotlivj'ch měsíčních příspěvků, 
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\-,;íŽ jen přihlížeti nutno při výpočtu. Poněvadž cel k . 
s ,ezovat:lk}: v den příklepu 30. dubna 1928 s adá do ova 

~~~~~íJ~ř~~;~:tii,;OZhOdUjí jeho předpisy, :stanoven~o~Y26k~ypři 
léta ode dne ř~~I~ :rav~t pro .. c;lou pohledávku stěžovatelky 
mín~y kniho,nlhO Z~išt~~~js~~c~~~7,~~yN~~~ugá~e zko~~a!i, zda 
ve trehm roce. Stěžovatelka přihl • . '" , J o pnspevky 'Y'~"'C. 
1925 do 7, září 1928 a v kazu'e asu]; pn~pevky za dobu od 1. 
novení patří stěžovatelce y • J

d 
take, splatky. Podle cítovaného 

2 leta, t. j. od 30. c\ub~a IV9f~ed n03scin,~n :ořadl příspěvky zadrželé za 
rok od 30. dubna 1925 do 30. du~na '1 92

u
6 na 19

b
28

1 
bezpodmín,:čně a 

v době dvo I t' dl' jen, y y-h kmhovne ZI1:Šti'n" 
za'ištění za u,: e ,o s~.at~ost! příspěvkúpočitáno. PoněVddž se Kmhovllí 
19J27 . t ~rzeIYc~ pnspevku na nemov1lostech dlužníků stalo 8 b' 

, jes zreJmo, ze ve lhůtě dvouleté bl'" , . rezna 
30. dubna 1925 až do 30 dubna 192' ~~,al1S,ten.y příspěvky splatné 
příspěvky od 1. května 192'5 do 30 cl b' flS useJI proto stěžovatelce 

Ne' v '" . u na I 928 s pn sl 
J y s S I S o u d obnovil usnesení prvého soudu.' 

Důvody: 

Pohledávka okresní nemocepské p "šť .. 
vyššího podání se jedná nevzn'kl t Ojl ovny, o Jejíž přikázání z nej-
n?sti zákona ze dne 15.' června I I g27epJí~e f~ lb lednu 1927, ,~a ,působ
lllch, který jest podle ustanovení § '173' 'k s . z. a n, o pnmych da
čís. 221 sb. z. a n. rozhodn' co ,z~ ona ze, dne ~. října 1924, 
ského pojistného nýbr' ~ t ,s~ tyče prednostmho prava nemocen-
doplatky příspěvků na z n~mo~{"cs~~ ~oo~i~t~~~c~ j~~~ zar;rnuty též ue-
1927, Na tyto nedoplatky proto' o· b Y pred 1. lednem 

, h d ' , ze puso nost uvedeného zák .. 
myc a11!ch stanovena jest (čl XVI 'd" ona o pn
I. ledna I 927 a rozšíření zpětné'.o b uva. eClch ustanovení) toliko od 
hy proti zásadě, že zákony nepts~~~ ~O~:I na dobu)eště dřívější bylo 
užíti předpisů zákona o přímých daních fí~ i~ ,i7 obc .. zák.)" nelze po
soud přiřkl dlUžné nemocellské .. 'k' I a proto pravem první 
podle zákona o výdělkové dani ~;'dne:''{ z"doby před}, ledne:n 1927 
L ledna 1927 platného (srovne" " "-,tljna 1896, CIS. 220 r. z. do 
soudu, sbírka OL ll. n. ř. čís. J Il~~'kat CI~: 150 bývalého nejvyššího 
pokladně dlužné příspěvky na . .. t), a pnkazal okresnl nemocenské 
18. měsíců před příklepem, POk~~j~Se!\e~~eJ~~ pokud spaddly do d~by 
Jejich knihovním zajištěním (§ 76 'k Y .. doby Jednoho roku pred 
·spěvků z doby starší SOUdelTI rek z~ ona ~IS. 220/96). Přikázání pří-
.. I ' urSl11m neTI! po právu b I vo aClmu rekursu jenž se tom b." h _. a y o proto do-

J ,ll ranI, vy oveh- a se usnésti, jak se stalo. 

číso 8654. 

Přfsl~~n~st Pl?dle § 87,dTuhý odstavec j. n. 
»Zvlaslnlm zavodem« jest zá d . , ' 

v(}óutěši jisté sámostatnosti co vdo ,J~.z ose bV pO~ě~ k hlavnímu zá-
. . o sve puso nosÍt, jsa nadán zvlášlni 
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pravomocí, v jejímž objemu může neodvisle od hlavního závodu uzaví
rati obchody. Nestačí pouhá místnost, kde se zboží přijímá a proti za
placeni vydává. 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1929, R 1 11/29,) 

Žalobce 'předal žalované firmě, jejiž hlavní závod byl v Teplicích
šanově, k vyčištění oblek v její místnosti v Karlových Varech, kde bylo 
zboží přijímáno a proti zaplaceni vydáváno, Ježto šat měl po vyčištění 
vady, domáhal se žalobce na žalované náhrady škody žalobou, zadanou 
na okresním soudě v Karloví'ch Varech. Námitku místní nepříslušnosti 
s o udp r v é s t o \ i c e zamítl, rek u r sní s o u LI námitce vyhověl. 

N e j v y Š š í s o U cl nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Ustanovení prvního 
odstavce § 87 j. n., jehož se stěžovatelka dovolává, nepřichází vůbec 
v úvahu, neboť zákon má tu na zřeteli případy, kde podnikatel bydlí 
v jiném soudním okresu, než ve kterém jest jeho podrrik nebo jeho pro
vozovna, V takovémto případě může podnikatel v právních věcech, vzta
hujicích se k jeho ví'dělečné činnosti, býti žalován i u soudu, v jehož 
obvodu jest jeho provozovna, pokud se týče, má-li více provozoven 
(hlavní a zvláštní závod) u soudu, kde jest hlavní závod (srovnej Neu
mannův komentář k § 87 j. n.). Žalovaná provozuje barvírnu a čistírnu 
v Teplicích-šanově, její provozovna jest tudiž v tomto městě a žaloby 
vztahující se k výdělečné činnosti žalované, mohly by býti podány jen 
u soudu podle tohoto místa věcně příslušného, kde však žalovdná beztak 
má obecnésudiště. Stěžovatelka podala však žalobu u okresního soudu 
v Kar1o,v)'ch Varech s odůvodněním, že se tu nachází zvláštní závod 
žalované. PřicháZÍ proto v úvahu ustanovení druhého odstavce § 87 j. n, 
Přislušnost dovolaného soudu by byla tudíž odůvodněná jen tehdy, 
kdyby žalovaná skutečně měla v KaTlových Varech zvláštní závod a 
kdyby se spor týkal tohoto závodu. Tomu však tak není. Zvláštním zá
vodem jest rozuměti takový, jenž používá v poměru k závodu hlavnímu 
jisté samostatnosti co do své působnosti, jsa vyzbrojen zvláštní právo
mocí, v jejímž objemu může neodvisle od hlavního závodu obchody 
uzavírati (Hora, čsl. právo procesní 1., str. 190). Tohoto předpokladu 
však tu není, neboť podle zjištění soudu nižších stolic jest v Karlových 
Varech jen místnost, kde se zboží. přijímá a proti zaplacení vydává, a 
stěžovatelka ani netvrdila, že se tam uzavírají obchody pro žalovdnou. 

čís. 8655. 

Poznámka podle § 53 knili. zák. má jen ten význam, že, byl-Ii k žá
dosti oprávněného pr<weden vklad nebo záznam, k němuž se poznámka 
vztahuje, přísluší tomuto zápisu poznamenané pořadí. Nebyl-Ii vklad 
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ne?o záznam dosud povolen nelze hl d' " , 
mamky, třebas oprávněny' Pfedlo" po e avku pnkazati v pořadí . 
Pohled' k . " ZIV usnesení o pozn~-av a Jest vyčerpána na základe' 'I . • ~ .. ce, Prokázal že srn uvnlho duvodu. ' 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1929, R I 12/29.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání z k ' , 
hověl s o udp r v é stl' a exe ucne prodané nemovitosti v 

~~zal la,nu M-ovi úhrad~ z~ ~:h~%~;~d~~~~d5uJí~~~ v~řitelú a ~ep;;= 
:!", P?radl pro zamýšlené zadlužení D' . Ke v poznamena_ 

pnkazana úhrada za jeho ohl d' . u vod y: Janu M-ovi nebyla 
vrhovém roku doložíl pOhle~ávk~ ~:k,U ,50,000 Kč, třebas M. při roz
l ~27, poněvadž na základě tohoto ~:;n~m'hupl~em ze dne 21. listopadu 
dano o vklad práva zástavního ,mzm o UplSU dodnes nebylo žá
tosteeh a právo zástavní k v d pr,o J~nd M-a na vydražených nemoví_ 
věcné právo nevzniklo pro J y r!:.fenym nemo~ltostem jako každé jiné 
plsem, nýbrž vzniklo by tep~~: vkl~d:11I po~nam~ou pofadí ani dluho_ 
Jana M-a považovati ohledn' d' n" prava zastavl1lho, Nelze tedy 
oprávněného a nevztahuje se e V( razenyeh nemovitostí za knihovního 
V ostatním poukazuje se na ~~oů~o~a ,něho ushtanovení § 216 čís. 4 ex. ř 
k u r sní s o u d napad' ?enl roz odnutí čís. sb. 6343 R e' 

d ' ene usnesem pot ďl D' ' -
paa rOzvrhové usnesení roto' .. vr I., U vod y: Stížnost na-
p:acení na jeho přihlášeno~ ohl z~, stez,:~ateh nebyla přikázána k za
predchozích věřitelů, ačko,li j~st p~Oa;~~1 c~~t~a zbývající po USpokojení 
pro ~~dl,:žení do 50.000 Kč. Jest ted e av u tu pO,znamenáno pořadí 
z~mysl~neho zadlužení až do 5000 Y s,tav knl~ovnl ten, že v pořadí 
2astavl1l právo. Co uvádí stěžov t'l O Kc do pnklepu nebylo vloženo 
po~adí, nelze uznati správným. ~o~leo t~~~ta~. a o, důsled~kh poznámky 
PC.§ra§vo na nemovitostech zapsaných ve o. c. ~a~ ~abyva Se zástavní 

13~18 knih. zák.). Poznámka ,v~reJne, l1I,ze Jeho vkladem 
vkladu, nemá význam věcn' n 'b •. poradl l;e~la vyznam samotného 
TId pořadí, nezakládá však yp'r' y rz Jen !o~malnl, zakládajíc jen nárok 
(§ 53 k 'k avo, pro ktere pořadí b I . , ,n, za . sb. n, s. čís. 2989 4046 . Y o poznamenáno 
spravnym názor stížnosti že oz~, k ' 4794, 7274), Proto jest ne
pro které bylo zapsánO' p~řad/ Ž am t a pořadí zakládá právo věcné 
v kniz~ pozemkové jméno toho' PI~ J:' hO. nespráv?é, plyne i z toho, ž~ 
'2'enava, nemusí býti a nebývá' Prot Je °f pohledavku se pořadí pOzna
~e s!ěžovatel nemá na nemov"itosti Ov Jes _~s~dek nap~deného usnesení, 
uplne správný a právem nebylo hl d' drazbe prodane zástavní právo 
menaném pořadí, ano před poznámk~uen?" k Jeho pohledávce v pozna~ 
P?hledavku nebylo vloženo O t t' t:lklepu právo zástavní pro tuto 
kach knihovně zajištěných ~ ~ a n~ s Iznos~ sama mluví o pohledáv_ 
lze podle názvosloví knih;vnd~~a~~~o zapsanych v knize pozemkové, což 
pozemkové vložená ('§§ 8 a 9 k 'h na ,vztahovalI Jen na práva v knize 
kte' .. ,.. , m , zak) mkOIr 'k 

re nlaJl UCInky určené zvlá'ť k'h ',' , vsa na poznámky 
N . s v nt OVllllTI zakoně ) 

e J v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekur~u. 
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Důvody: 

Napadené usnesení odpovídá stavu věcií zákonu a je v souladu 
s ustáleným rozhodováním dovolacího soudu. Vývody dovolacího rekursu 
nezavdávají s dostatek podnětu, by dovolací soud od svého právního 
názoru upustil a řešení otázky, o niž tu jde, postavil, jak dovolací rekurs 
navrhuje, plenárním usnesením na novou základnu. Řešiti s dovolací 
stížností otázku, zda a jakým právem knihovním jest poznámka podle 
§ 53 kn. zák. a jak pozbývá účinku, není třeba, protože jest za všech 
okolností jisté, že má jen ten význam, že, byl - I i k žádosti opráv
něného proveden vklad anebo záznam, k němuž se poznámka vztahuje, 
tom u to z á P is u přísluší poznamenané pořadí. Jiného, zejména stě
žovatelem kýženého významu, že by v jejím pořadí bylo přikázati po
hledávku, pro niž byla zřízena, z jasného doslovu zákonného předpisu 
vyvozovati nelze, V souzeném případě však onen vklad (záznam) do
sud nebyl povolen, nemůže proto poznámka působiti ve směru zákonem 
jí určenÉm. Pro názor dovolací stížností, že lze zákonný předpoklad 
naznačeného účinku poznámky nahraditi tím, že oprávněný, legitimuje 
se usnesením o poznámce, prokáže, že pohledávka jest vyčerpána na 
základě smluvního titulu, není základu ani, jak míní stěžovatel, v § 58 
knih, zák. neb § 210, 214 a 216 ex. ř., ani v jiném ustanovení zákona, 
Neprávem poukazuje dovolací stížnost na odůvodněnou svého názoru 
k ustanovení §§ 207 a 208 ex. ř, Tam jde o právní zařízení ndprosto 
odchylného tvaru a zvláštní úpravy, takže by bylo možným též odlišné 
jeho právní posouzení. Než otázkou tou netřeba se tu obírati, zejména 
i proto, že ani sama stížnost neuvádí dttvodů pro názor, že bývalý vy-

· máhající věřitel, který zastavuje exekuci, nepoužil ~ což se zpravidla 
stává již z pouhé opatrnosti zároveň - práva § 208 ex. ř., by měl nárok 
na zaplacení své pohledávky v pořadí poznámky o zahájení dražebního 
řízení, jestliže čtrnáctidenní lhůta pro vklad zástavního práva ještě ne
prošla. Ve stížnosti tvrzené okolnosti, že »podle zásady důvěry ve ve
řejnou knihu počítá každý s výší pohledávky, pro niž jest číselně pozna
menáno pořadí, jako s existujícím dluhem, dokud lhůta běží (§ 443 
obč. zák.)« a že jeho názor »slouží jednak zájmu dlužníka pro snažší 

· opatření úvěru a pro ušetření vkladného poplatku při zápůjčkách krátko
dobých, jednak zájmu věřitele, který v poznámce má jistotu, takže tím 

· národohospodářský oběh statků usnadněn v zájlnu snažšího obchodo
vání a výroby«, nejsou důvodem, by zákonným předpisům, jak to'ho 
času jsou, byl dán výklad, jenž se neshoduje s jejich doslovem a zá
měrem. 

čís. 8656. 

Třebas byl v dovolání uplatňován jen dovolací duvod nesprávného 
právního posouzení, netlí závady, by nebylo navrženo jen zrušeni na
padeného rozsudku, kdyby dovolací soud ani nemohl vyhověti návrhu 
na změnu napadeného rozsudku pro jeho mylné právní posouzení, tllýbrž 
musel by ho zrušiti podle §§ 496 čís. 3, 513 c. ř. s. 
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Dvorský dekret ze dne 6. června 1838, čís. 277 sb. z. 8, nebyl dOSUd' 
ani výslovně ani mlčky zmšen, nelze ho však použíti na případ, zavá. 
zal-li se kdo dlužníku u příležitosti soudní dražby nemovitosti, že ji 
kdyby ji vydražil, po určité době za jistých podmínek vydá jinému. ' 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1929, Rv I 740/28.) 

zalobci, na jichž nemovitost byla vedena exekuce vnucenou dražbou, 
ujednali se žalovaným, že vydraží nemovitost, že však bude povinen 
odevzdati ji po čtyřech letech do vlastnictvi některého ze synů žalobCll 
proti zaplaceni nejvyššího podání a útrat. V exekuční dražbě dne 17. 
listopadu 1926 vydražil žalovaný nemovítost za 45.000 Kč, prodal jí 
však dne 15. března 1927 manželům ]-ovým za 90.000 Kč. žalobou, 
o niž tu jde, domáhali se žalobci na žalovaném náhrady škody. Pro· 
c e sní s o II d P r v é s t o I i c e žalobu zamitl. D ů vod y: Veškere 
nároky žalující strany prýští v podstatě z jediného důvodu žaloby, že 
žalovaný nedodržel ujednání učiněné před dražbou usedlostí se žalobci. 
Avšak podle skutkových okolností žalobou uváděných jde o úmluvu 
při veřejné dražbě, příčíci se zákonu, neboť v dvor. dekretu ze dne 
6. června 1838, čís. 277 sb. z. s. vydaném za tím účelem, by odstraněny 
byly škodlivé úmluvy při veřejných dražbách, se prohlašuje: »Smlouvy, 
kterými někdo slibuje, že k veřejné dražbě, jakýmkoliv úřadem pořá
dané jako spolupodatel se nedostaví nebo jen do určité ceny nebo jinak 
jen podle daného měřítka bude nebo vůbec nebude podávati, jsou ne
platné a na peníze, dary nebo jiné výhody přislíbené za splnění tohoto 
slibu nelze žalovati«. V souzeném případě žalovaný podle dohody s JI
řim Z-em a s Josefem NI-em, kteří rovněž podle tvrzení žaloby byli 
vlastně dražiteli, že bude vystupovati jako vydražitel jen on sám, docílil 
toho, že jako jediný vydražitel za nejnižši podání usedlost vydraŽIl. 
Takováto úmluva, kteráž směřuje ke škodě knihovních věřitelů, jest 
sama o sobě nedovolená a žalovaný jako jediný dražitel měl možno'St 
vydražiti usedlost za nejvyšší podání, převyšující' třeba jen í o nepatrný 
peníz nejnižší podání, tudíž ve smyslu cit. dvor. dekretu podle daného 
měřítka dražiti, ježto jiný dražitel se na základě řečené dohody dražby 
nesúčastnil. Dohoda žalovaného s ostatními dražiteli, zejména s' Josefel;] 
NI-em, který byl zároveň ručitelem za knihovní pohledávku D-ské ob
čanské záložny 25.000 Kč jest proto ve smyslu cit. dvor. dekretu ne
pla~ná. Výsledek její zejména jest patrný ze samého tvrzení žaloby, 
ze zalovaný usedlost vydraženou za 45.000 Kč brzy na to prodal man
želúm J-ovým za 90,000 Kč, takže žalovaný sám a event. ručitelé na 
zaručené jimi pohledávce ještě mohli vydělati, což se dá souditi z toho 
že Josef NI. jistě by na prodej usedlosti za nízkou cenu v dražbě nepři~ 
stoupIl vzhledem k svémn rukojemství, kdyby z řečené dohody neměl 
prospěchu. Vzhledem k neplatnosti dohody mezi vydražiteli o způsobu 
dražení, jest také podle cit. dvor. dekretu a § 879 obč. zák. neplatná 
I smlouva mezi žalobci a žalovaným o postoupení vydražené nemovi

.toslí na jednoho z jejich synů způsobem v žalobě uvedeným, neboť 
byla-Ii dohoda o způ'Sobu vydražení neplatná, nevznikla ani povinnost 
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úmluvy učiněné na základe této dohody v~ prospť~h .. někteľ~ho ze 
z mLI žalobců a nemají ani žalobci po právu nar?k prut,J. z,alovanemu na 
S)'h' clu ať z důvodu náhrady škody nebo z duvodu j1l1eho, pokud se 
na I a , . I' ho t díž 

to na' rok opírá o smlouvu j. ež po zakonu jest nep atna; nemo. II II 
ten , " ' O dl' o u d na-.. lobei domáhati se na zalovanem zaplacem. . v o , a ~ 1 S ,,' 

Z~dený rozsudek potvrdil, D II vod y: Odvolatele oplrajl odvolal1l jen 
r to že dvorský dekret ze dne 6. června 1838, čís. 277 sb. z. s" I ~dyb~ 
~ I 'dosud v platnosti, by se na souz.el:ý případ nev,ztahoval, pon:v~dz 
~edPis ten má na myslI jen ujednam m,ezl vydrazltelem a dlu~znlky, 

kteři vůbec spolu dražiti neměli a podle zakona a11l nemohl!, takze. za
kladem žaloby jsou nároky z poměru a ze smlouvy mezI zalo:bc!, I~ko 
dlužníky a žalovaným jako vydražitelem. Prali tomu jest uvest!. Re~ 
, ný dvorský dekret nebyl dosud zrušen a není důvodu pochybovali 
~ejehO platnosti. Při exekučním prodeji n.e!"ovitosti je v :ájmu ,1 ~xekuta 
i hypotekárních věřitelů, by se dražby suc~~tnllo co mOzna nej~lce dla
'itelů by byla v tom ohledu vydana soutez, a by se ta~ docllrlo dr~
~ebního výtěžku, co možná nejvyššího. Aby se toho dosahlo,. ::aka:uje 
dvorský dekret podle svého smyslu a účelu všechl;y umluvt,. jez (tre?,~ 
'en ve svých důsledcích) směřují k cíli opač~e,mu, ,st~acltl nejvyssl 
j odání. Podle přednesn žalobců došlo při exekuc11l drazbe )ejlch nen;o
~itostí k dohodě jak mezi t~mi, kdož se dostavIli, by drazllI (ze]lnena 
žalovaným Augustinem Z-em, Josefem ~-em a J~řín: Z-em); tak mezI 
žalobci, že »věc bude upravena« tím zpusobem,. ze ~ za:ov~ny, Josef NI. 
a' Jiří Z. koupí usedlost, že žalobCi budou plahlI ctyn leta uroky, z,: 
všech zaknihovaných dluhů a že po čtyřech let~c~ bud~u vydrazltele 
povinni usedlost dáti přepsati na jednoho ze synu z~lobc~ p;oh ,zapla
cení docíleného nejvyššího podání i s útratamI. Na zaklade teto ~mluvy 
a na základě dohody, že pro ušetření poplatků bude j~k,o vydr~zltel na 
venek vystupovati jen žalovaný, nesúčastnil se (krome zalov,ane~o) 111-

kdo dražby, takže žalovaný za nejnižší podání ~s,edlo~t vydr:,zl!. '::I.mluva 
nesměřovala tedy jen k tomu, by usedlost nynejsl~h za:obcu; kten. s~ml 
jako exekutí byli vyloučeni z dražení, byla,:acho~~nao n,ektelemu ~)~jlch 
synů, nýbrž i k tomu, by vyloučením souteze dra;l,elu oylo !,e]Vysosl po: 
dání stlačeno na míru nejmenší, COž bylO' sice v zajmu syna za!obcu, jenz 
měl převzíti usedlost za docílené nejvyšší podání, avšak. na ukor hypo
tekárních věřitelů. Úmluva taková jest ve smyslu dvorskeho dekretu ~e
platná, příčí se zákorinému zákazu a jest proto po?leJ 87? obč.,zak. 

'. t ' K 'dy' kdo učiní takovou úmluvu nebo se jl sucastl1l, jedna ne-
11ICO na. az , o k' . hr 

. .zákonně, bezprávně. 1 kdyby tvrze?I ž~lob~u bylo pro azano, nem,o I 
by se domáhati dodržení slibu. Nel1l-II vsak zalo~a~y po .zakon~ P?v11l~n 
splniti tvrzenou úmluvu) nemů.že na n~m vymaha~~ by tl .am n~hra~~ 
škody proto, že závazek nesp111l1. Neboť nelze ml~vl!1 o pO~l1lnO~~1 k na 
hradě škody pro nesplnění závazku tamc kd; nem v~~ec z~konn;~povl.n~ 
nosti závazek splníti. Podle § 1174 obc. zak. nel;1I1ze pozadova"o byli 
zpět, co dáno bylo vědomě za účelem nedovolenym. o ,.,.-

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudu a vratlL vec 
soudu prvé stolice, by o ní dále jednal a jl rozhodl, 
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D ů vod y: 

Dovolací odpověď poukazuje k tomu, že dovolací návrh není v Sou
hlasu s dovolacím důvodem, zněje jen na zrušení, ačkoli se dovolání 
opírá jen o dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci (§ 503 
čís. 4 c. ř. s.), nevytýká však neúplnost řízení a neuvádí, že by se řízení 
mělo doplniti a v čem. Než zásada, že dovolacímu důvodu právní myl
nosti odpovídá jen dovolací návrh na změnu odvolacího rozsudku, není 
bez výjimky. Zamítly-Ii totiž na příklad nižší soudy, jako v souzeném 
případě, žalobu, neprovedše důkazy o jejím sporném skutkovém zá
kladu, ježto měly za to, že její právní základ nemá opory v platném práv
ním řádu a že proto lze žalobu ihned zamítnoutí, tento jejich právní ná
zor však není správným, takže při správném právním nazírání na věc je 
nutno zjistiti skutkový děj sporu, nemůže dovolací soud, Uznav právní 
výtku (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) za opodstatněnou, napadený rozsudek ihned 
změniti, nýbrž musí jej zrušití, aby potřebná skutková zjištění byla pro
vedena. V tako'vém případě tedy, kde by dovolací soud návrhu, by roz
sudek pro jeho právní mylnost byl změněn, ani vyhověti nemohl, nýbrž 
by jej musil zrušiti podle §§ 496 čís. 3, 513 c. ř. s., nemělo by účelu a 
smyslu, by dovolatel navrhoval změnu, nýbrž odpovídá stavu věci, by 
navrhl přímo zrušení napadeného rozsudku. Plyneť z celého postupu ža
lobce, dovolatele, že se domáhá zrušení právně pochybeného zamítacího 
rozsudku jen proto, by mohlo býti znovu rozhodnuto po této stránce 
formálně správné. Co dovolání míní zcela povšechnými vývody ve svém 
úvodě, že odvolací soud nezrušil prvý rozsudek, ačkoli prý tak měl učí
niti z úřadu, protože nebylo rozhodnuto o námitce místní nepříslušnosti 
a o námitce započtení, nelze z doslovu dotčené stati dobře seznatí. Než 
nehledíc ani k tomu, že vytýkané vady se netýkají zájmll žalobců, nýbrž 
tíží jen žalovaného, nejde tu o zmatečnost, k níž by bylo hleděti z úřední 
moci, a mimo to žalovaní nevznesli námitku místní nepříslušnosti při 
prvním roku (§ 240 c. ř. s.) a o námitce započtení nebylo třeba uznati, 
ana zažalovaná pohledávka soudem nebyla uznána. Ale pravdu má do
volání v tom, že nižší soudy na souzený případ mylně použily dvorského 
dekretu ze dne 6. června 1838, čís. 277 sb. z. s. Jeho platnost popírá do
volání ovšem neprávem, neboť nebyl dosud ani výslovně ani mlčky zru
šen, § 177 ex. ř. v třetím odstavci k jeho ustanovením, třebaže ne jeho 
citováním, poukazuje a ani soudnictví ani písemnictví o jeho platnosti 
dosud vážně nepochybovaly. Ale jeho předpis nedopadá na souzený 
případ, v němž jde o závaznost úmluvy žalobců se žalovaným, že žalo
vaný společně s Jiřím Z-em a s Josefem M-em, vystupuje na. venek sám 
jako vydražitel, usedlost žalobců v soudní dražbě koupí a že po 4 letech 
budou '::)'dražitelé povinni dátí vlastnicky přípsati usedlost na jednoho 
ze synů žalobců proti zaplacení docíleného nejvyššího podání i s útra
tami. Není ještě mařením nabídek aní jiného dražebního úspěchu, če
muž jen chce řečený dekret zabrániti, když se několik koupěchtivých 
spolčí, by veřejně prodávanou věc koupili společně jedním ze sebe, a 
nebylo Hni tvrzeno, že se i žalobci této úmluvy mezi dražiteli na újmu 
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v)'sledkll dražby súčastnili, ncboť úmluvou nebylo ostatním koupěchti
V)'111 bráněno, dražby" se súčastniii. Jde

v 

protoJen o úmluvu n~ez! ~alobci 
a žal0Van)/111. O té vsak nelze tvrdltl, ze smerovala k uskutecnem toho, 
čemu dekret chce čeliti, že měla za předmět slib jím za neplatný prohlá
šený, že se někdu jako spolupodavatel k dražbě nedostaví aneb jen do 
určité ceny nebo jinak jen podle daného měřítka bude nebo vůbec ne
bude podávati. Také není žalováno o částky, dary nebo jiné výhody za
jištěné za splnění tohoto slibu, aniž požadováno nazpět, co žalobci snad 
vědomě dali, by nedovolené jednání způsobili, ani odporováno platnosti 
soudní dražby. Žalobci se jen domáhají náhrady škody, která jim prý 
vznikla, protože žalovaný nesplnil závazek za příležitosti soudnl dražby 
jejich usedlosti převzatý, že, kdyby ji vydražil, ji jednomu z jejich synů 
po čtyřech letech za jístých podmínek zase vrátí. Touto úmluvou nebyl 
účel veřejné dražby nijak mařen ani ohrožen, dvorský dekret tu proto 
nedopadá a neobstojí proto právní důvod, ze kterého nižší soudy žalobu 
zamltly. Ježto však, se svého právního stanoviska ovšem důsledně, ne
zjistily skutkový základ pro rozhodnutí o žalobním nároku a k tomu 
účelu bude třeba jednati také před prvým soudem, byly rozsudky obou 
nižších soudů zrušeny (§§ 496 čís. 3, 513 a 510 c. ř. s.). 

čís. 8657. 

Původské právo. 
Bernské úmluvě ze dne 13. listopadu 1908, čís. 401 sb. z. a n. na rok 

1921, jest dáti přednost před zákonem ze dne 20. prosince 1895, čís. 197 
ř. zák. Ode dne účinnosti úmluvy v tuzemsku bylo chráněno právo pře
kladu. Bylo-li původské právo postoupeno až po počátku účinnosti bern
ské úmluvy, aniž by si postupitel vyhradil právo ode dne nabytí účin
nosti bernské úmluvy do dne postupní smlouvy, přisl\IŠelo postupniku 
v tuzemsku právo již ode dne nabytí účinnosti bernské úmluvy a pře
stalo tím dnem pro jiné osoby právo k překladu. 

Ochrana § 28 zákona ze dne 26. prosince 1895, čís. 197 ř. zák., jest 
poskytnuta též dUu, jež vychází v oddílech:. 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1929, Rv I 1144/28.) 

Žalujlcí nakladatelská firma, domáhala se proti žalovanému, nakla
d'ateli, určení, že žalující str~ně přísluší od 10. listopadu 1921 výhradné 

. právo nakladatelské k vydání, rozmnožování a rozšiřování českého pře
kaldu románu »Jean Christophe« od Romaina Rollanda, že se straně 
žalované zapovídá počínajíc dnem 10. listopadu 1921 další porušování 
práva žalobcova shora uvedeného, zejména tedy další vydávání, rozmno
žování a rozšiřováni řečeného díla a odůvodnila žalobní návrh takío: Na 
základě ujednání ze dne 20. listopadu 1926 mezi stranou žalující a fir
mou Albín Michel, nakladatelství v Paříži získala strana žalující od uve
dené firmy, jakožto majitelky autorských práv spisovatele románu» Jean 
Christoph« Romaina Rollanda, výhradné právo ku vydávání 'českého pře-
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kladu uvedeného románu za autorisační honorář 7.000 ťrankú. Strana 
žalovaná vydala za platnosti autorského zákona z roku 1895, čis. 197 
ř. zák. bez autorisace český překlad uvedeného románu, po puhlikaci 
revidované konvence bernské z roku 1921, čís. 401 sb. z. a n. v jeho 
vydávání pokračovala tím, že vydala díl L-IIL ve vydání druhém a dí! 
V.-X. ve vydání prvním. Vzhledem ku čl. 4, 8 konvence revidované byla 
sl strana žalovaná toho vědoma, že po publikaci této státní smlouvy ne
smí hez souhlasu autora nebo jeho právního nástupce, t. j. firmy Albin 
Michel, ve vydávání, rozmnožování a rozšiřováni českého překladu jme
novaného dila pokračovati a proto v roce 1925 vyjednávala s firmou 
Albin Michel o udělení autorisace na český překlad toho díla, ale hez
výsledně. Strana žalující dopisem ze dne 30. listopadu 1925 upozornila 
stranu žalovanou na to, že získala autorisaci ku českému překladu díla 
toho a žádala žalovanou, o uznání svých práv ku českému překladu a 
případné odškodné za protiprávní vydávání díla toho v českém překladě, 
ale bezvýsledně. Ku žalobě je strana žalující legitimována na základě 
dohody s firmou Albin Michel a Romainem Rollandem. Tím, že strana 
žalovaná po vyhlášení revidované bernské úmluvy, tedy po 10. listopadu 
1921, vydala český překlad románu shora uvedeného, porušila žalobky
nino autorské právo překladové ve smyslu čl. 8, 18 cit. úmluvy, zasáhla 
do nakladatelského· práva žalující strany, poněvad7 autor díla i jeho 
právní nástupce, firma Michel, udělili straně žalující právo vydávati 
český překlad díla nejen pro dobu budoucí, ale i pro dobu minulou od 
účinnosti hernské revidov.ané úmluvy s právem stíhati každý zásah do 
tohoto práva. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce rozsudkem ze 
dne 26. listopadu 1927 žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d usnesením 
ze dne 21. ledna 1928 napadený rozsudek zrušil a uložil prvému soudu, 
by, vyčkaje pravomoci, dále jednal a znovu rozhodl. N e j v y Š š í s o u d 
usnesením ze dne 23. března 1928, R I 182/28 zrušil napadené usnesení 
a vrátil věc odvolacímu soudu, by znovu rozhodlo odvolání. O ů vod y: 
Odvolací soud má za to, že řízení prvé stolice zůstalo kusým, a že nepo
stačuj e k rozhodnuti věci o obou žalobních žádostech. Dovolací soud 
nemůže rozhodnouti o účelnosti nařizeného doplnění, pokud odvolací 
soud přesně nevytkl skutečnosti, jimiž má býti řízení doplněno. Žalo
váno jest o u r č e n í, že žalobkyni přísluší od 10. listopadu 1921 vý
hradné právo nakladatelské, a že se žalované firmě zapovídá další poru
šování tohoto žalobcova práva. Odvolací soud rozeznává mezi nárokem 
na uznání a nárokem na určení, z dalš-ích důvodů není však jasno, zda 
činí tak i vzhledem k žalobní prosbě, jež domáhá se určení, na což by 
se nevztahovala úvaha odvolacího soudu o právni povaze žalobního na
lIpiatněn jest árok nd určeni, jež odvolací soud přímo vylučuíe, aniž 10 

roku. Nelze proto přezkoumati co do právní stránky správnost názoru 
vysloveného nedosti jasně a určitě, ježto podle doslovu žalobni prosby 
uplatněn }est nárok na určení, jež odvolacÍ soud přímo vylučuje, aniž to 
blíže odůvodnil. Jinak souhlasí dovolací soud s názorem, že jde o určo
vací nárok upravený zvláštním předpisem § 58 (1) zákona čís. 218/26, 
závislý ovšem na tom, že žalobkyně nabyla původského práva a že ža-

'- čís. 8657 ~ 
115 

aná lirma práva toho neuznává a je porušuje, ~eboť jinak ne~ze př<;d
l~v ten vyložiti (sr. důvodovou zprávu k odchylnemu d,oslovu puvodnlh~ 
P~vrhu tisk 227 a 1099 z r. 1920). Po stránce skutkove z]lsltl s~ud prve 
n lice že došlo mezi žalobkyní a firmou Albll1 M. ke smlouvc ze dne 
~~o listopadu 1926, a dovodil, že !al.?bkyně .n~byla týmž dn';l11 prava 
1a v 'dávání dila v českém překlade. Zalovana frrma doznala; ze ,vydal~ 
10 fo. listopadu 1921 aspoň třetí díl spisu. ,K ro:,h?dnull.? ,z~lobl1l 
Prosbě, kterou se žalobce nedomáhá obohacen;, ,nenl ,t.re~a z]lstem, ,zda 
P o onom dni byly vydány žalovanou firmou ]este dalsl dlly; Dale p;ed
~esla žalovaná že nejen měla, nýbrž 111 á právo vydalt preklad "s,ec~ 
díllt, a tvrdí, le je oprávněna, by dokončila vydáv~ni překladu pocate 

, d 10 listopadem 1921. Z toho lze usoudIl!, ze SI zalovana frrma oso-o 
b~e e řeťené rávo i pro budoucnost. Z důvodů napadeného usnesení nen! 

alrno, zda gdvolací soud přihlédl k těmto ok~lnostem, a zda .aneho proc 
p u nestačily k rozhodnuti ve věci. I z toho duvodu lest nutne, by odvo
~:cí soud přesně vytkl, v čem shledá~á říz~ni prvního soudu ,kus~m. Od= 
volací soud vytkl dále, že soud prve stoh ce nerozhodl o :a~ovedl d~1 , 
šího porušování práva puvodského, :'Č te ,to nár~k n,~ pl~en\. Z."po~ed 
ta jest 'závislou na uznání, že o~ravnene~u pr}slusl puvod~k; pra~o 
k dilu (§ 58 zák.). Soud prvé stohce, zamlt~uv za,lobu o,uz~am, ~al'2"t1 
i žalobu o zápověď, což vyplývá ostatně i z jeho vy;oku; ];mz za~11Itl za
lobu vytčenou v hlavě rozsudku, kde jest uveden uplny zalobnt navr,h. 
Z důvodu rozsudku prvé stolice sice vyplývá, že celá žalo.ba byla ~amlt
nuta pro nedostatek náležitostí §22,8 c. ř: S., přes to ~sak pr~nt soud 
učinil skutkové zjištění, a bude přthlednoutt k prednesu za,lov:~e strany. 
Má-Ii odvolací soud za to, že řízení nestačí k rozhoclnutt vecl,~ co do 

'další žalob ní pwsby, nelze mu ovšem brániti v tom, by nena,ndll do: 
plněni, ježto však vyhradil svému usnesení pravomoc, ,nelze ]lnak, ,ne~ 
zrušiti jeho usneseni za tím účelem, by v dalším uS,nesel1l,.do];Je-.ll, op~trr.e 
k příkazu na doplnění, byly přesně vytčeny skutecnostl, ]lchz ~]l~tel1l ,e 
vyžaduje, by soud prvé stolice věděl, čeho je třeba k doplnen; ~poru. 
O d vol a c í s o u d po té rozsudkem ze dne 1,8 .. du?na, 1928 ~~ent~ IO~
sudek prvého soudu v tom směru, že se 1. urcu]e" ze ,zalullcl ft~m~ pn
sluší od 10. listopadu 1921 výhradně nakladatels,ke pravo k v~dant, roz
množování a rozšiřováni českého překladu roman? Jean Chr;sto~he od 
Romaina Rollanda v knižním vydání neilustrovanem, ~a obyce]nem pa
píře, blížicim se běžnému vydání vyšlému ~l hrmy At?,m 0· a za obvyk-

. lou cenu prodejní' 2. zapovídá se žalovane frrme pocmallc dnem 10; h
stopadu 1921 další porušování práva žal~jící fi;n;Y pO,d, 1: u;čene~o, 
zejména tedy další vydávání,. rozmnožovánt a ;ozsrrovam receneho dll~, 
jinak ža,lobu zamítl. O ů vod y: V rozhodnult Rl 1821,28 vyslovIl nej
vyšší soud právní názor, podle kterého uložil ?dvol!cl!11U soudu, ~b~ 
podrobil věc novému prozkoumáni a na jeho z~klade rozh?~1 ve ve~l, 
neb aby své zrušovaCÍ usneseni doplnil. ~odle ,nazoru ~;]v~sslho S?UOU, 
iímž jest odvolací soud vázán, jsou tu dany vys:edky nzen:,~ prve s~o
lici dostatečné předpoklady pro rozhodnutí, ve vecl : netvysslo sou~ sam 
tyto předpoklady zjišťuje, ponecháva]e ovsem, pon,;vadz z duvodu ,fol
málních věcně rozhodnouti nemůže, toto rozhodnuti soudu odvolaclmu. 

Civilni rozhodnutí XI. 
B 
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Podrobil proto soud odvolací skutk ,'. "." 
rozhodnutí soudu prvého opět' 0\ ~ ~av, JeJE. sJouzl! za podklad 
o tyto dvě otázk : a) zd ,tem~ prez, oum~ní. Jde tu v podstatě 
nakladatelského pY

ráva 
k va dZ~ ?bk

k
) ne prav,a J: ~vrzeného, výhradného 

k 
'h '" Y anI, rozmnozovanl a k v·v' r 

_ e o prekladu románu» Jean Christoph b I r0;zslfovam Čes
zalovaná právo to neuznává a . e ,e« na ~ a ~ od ktere doby, b) zda 
tyto dvě otázky rozhodí se po'~ porusuJei, Tlm, ze SI odvolací soud dal 
pro názor, že ž~lobu o niž 'de ozumu ro~ odnutí vnejvyššího soudu také 
ven0t; singulární nor~ou § ~8 (l)S!KO~lí~d~t; 8za 

zalobu ur~o~ací" upra
dle nazoru odvolacího soudu r ,,' z 1. 1926, pn cemz I po
rozhodno zda žalová o· p o plav,m ~ovahu žalobního nároku je ne
o »uznánk jak pravín§ l~ ~it»u:~,en~, J~~, se vyjadřuje žalobkyně, čí 
prvého soudu, že bylo třeba náie;i~~~tíes2~ I P!oto od~olací, soud názor 
byla jím žaloba zamítnuta neboť § 5~ ~ cr,sk' P:o JeJlchz nedostatek 
vyhledává. Pokud 'de o r~ou o ' .. .?u: za . techto náležitostí ne-
da,né v Paříži 20 J1istOP~dU 19i~zkU.::l'sťuJe odvolací soud ze smlouvy 
týče správnost př~kladu d "t. ' JeJlz pravost a správnost, pokud se 

" o ces my Jest nespor ' , 'I bk ' 
pravD ma J" en omezene' O ,'. v' na, ze za o ' yne tvrzené 

d 
. mezem to Jest vecne a "" 

o stavce smlouvy, kdež se mluví. v . ,;,y'plyva Ja,k z prvniho 
stavce sedmého podle kt 'h o forme Jen kmzm, tak zejména z od-
dá~í, tedy jedn~k postup er~v~d~~fho~tuP, práv p!ekladu ~ knížního vy
prava nakladatelského vztPh" prava k prekladu, Jednak postup 

b 
' , , ,a uJe Jen na »vydání k'" 'I ' 

o yceJnem papíru, blížící se bě" , .. vn~zm, neI llstrovane, na 
a za obvyklou prode'ní cenu «zn_emu ~yd~~I; ~yslemu u firmy Albin M. 
smlouva datuje se tebrve od '20 c~s~'ve ~JlstuJe soud odvolací, že sice 
později, kdy nabyla vnitrostátní Ú\~~p~; u 1 9~6,. tedy více než o 5 let 
na území čsL republiky (10 r t ci os I revI o':,ana konvence Bernská 
autorů pocházejících ze stáiů I~ opa kU, lJ9~1). Avsak překlady děl cizích 
pokud se týče chráněné jen za er~~ e, e

k 
no~y do té doby nechráněné, 

z r. 1895 staly se tím okamžike~ pf~ne _ t §§ 2, ,28, a 47 zák. čís. 197 
po?le čL 4 a 8 R B. K. Tímto e me ~m pravnl o~hrany tuzemské 
prava, firmě Albin M v P <ov< ?nekm vZlllkl tedy maJltelt původského 
d 

' arIZl naro na prá 'h ' , 
o tohoto původského práva ze" k vm oc ,ranu prah zasahum 

množováním a rozšiřováním' če J:.~na P? kf
d 

se ~roJevlly vydáním, roz
poněvadž jde o dílo uvodu fra s e o· p;e adu dll a » Jean Christophe« 
Jednoty. Albín M byr tudíž o !,co;!ZSkeho a Francie je členem Bernské 
oprávněn i nyni' nebýti posf~;v~en 7to zásahy stíhati a byl by k tomu 
právo v rozsahu' shora vymezed~'mS':' fU;f"' kte~ou postoupil původské 
sově omezení v tom směru 'e ,:~? ynL ,mlouva neobsahuje ča- . 
nabýti teprve dnem 'e'íh~ Zo pravy, zalo~kylll vy~ražených měla tato 
práv, jichž podmětem JbJI do:Udd~~~lllM takze sv

e 
vyhradnou nositelkou 

zením shora řečeným Je-Ii tedy' k
111 

;' s~ala, zalobkyně, ovšem s Olne
lobkyně výhradně o 'rávně . Ja o pra~lll nastupkyně Albina M-a ža
původského (k česk~mu pFetl~~kO) pOdm~t rozsah?vě omezeného práva 
dání, neilustrovanému atd) s ll, ,a n~ adat~lskeho (ke knižnímu vy
důsledek brániti se pmti t~n; z~~;~~ za~on, St~' s těmito oprávněními 
v pochybnost a pro ů'ču'e ,m, J.'mlz a o oprávnění jsou brána . 
na kohokoliv' kdo byP vl takt podmetu ~rav, možnost nastupovati právem 

, . o vymezena prava zasáhL Touto úvahou 00-
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Sl,j,,;, odvolaci soud k názoru, že žalobkyni bylo postoupeno též právo 
domáhati se zápověC1i, by rušiteli (zasahovateli) bylo podle § 58 aut. 
zák. zapovězeno počínajíc cinem 10, listopadu. 1921 další porušování je
ííhO práva, zejména další vydávání, rozmnožování a rozšiřovánÍ. Soud 
sdili v tom směru názor odvolatelky, že jde o právo absolutní, které se 
netýká jen smluvních stran, nýbrž i osob třetích, a že proto každý, kdo 
neoprávněně učiní disposici, vyhraženou nositeli práva, dopouští se zá
sahu, Že by někdo jiný kromě Albína M-a, a tudíž i kromě žalobkyně, 
měl právo k vydávání českého překladu » leana Christopha«, žalovaná 
ani netvrdila, natož dokázala. Pokud žalobkyně tvrdila neomezené právo, 
bylo uznati na omezení ve výroku pod 1. a 2. uvedená a pokud více žádá, 
žalobu zamítnouti. Pokud jde o otázku, zda žalovaná jest v tomto pří
padě pasivně oprávněna, poukazuje odvolací soud po rozumu rozhod
nutí nejvyššího soudu na její vlastní doznání, podle kterého vydala po 
1 o. listopadu 1921, tedy nedovoleně, alespoň třetí díl » Jeana Christopha«, 
netvrdíc ani, že to bylo vydání ilustrované nebo na luxusním papíru, 
které by do smlouvy nespadalo, Žalovaná také tvrdí, že má oprávnění 
i ostatní díly románu toho vydati, poněvadž prý tvoří celek, tvrdí tedy 
své domnělé oprávnění nejen pro minulost, nýbrž i pro přítomnost a pro 
budoucnost. Tím osobuje si zjištěné shora právo žalující firmy a poru
šuje je tím, že díly již vydané rozšiřuje, při čemž podle právního názoru 
nejvyššího soudu není třeba zjišťovati, zda po 10, listopadu 1921 byly 

. další díly vydány čili nic, nýbrž stačí, že žalovaná popírá právo žalující 
firmy a pokračuje v rozšiřování a v odbytu vydanýcb dílu. Žalovaná ani 
netvrdí, natož dokazuje, že od autora nebo majitele původských práv na
byla práva, které si osobuje. Uvádí jen, že jest oprávněna dokončiti dílo 
započaté podle zákona samého, dovolávajíc se § 28 aut. zák. čís. 197 
z r. 1895. Leč právě tento § 28 v odst. 3 praví, že u děl, která vycházejí 
v oddílech, každý oddíl pokládá se za zvláštní samostatné dílo. Dále 
podle § 3 zák. čís. 197 z r. 1895, i podle § 3 zák. čís, 218 z r. 1926 ve 
spojení s § 21 téhož zákona vztahuje se puvodské právo a jednotlivá 
oprávnění z něho vyplývající k dílu jako k celku i k jeho částem.· Nemiíže 
proto žalovaná pro nová vydání českébo překladu » leana Christopha« 
po 10. listopadu 1921, ať v celku, ať v části a pro další rozmnožování 
a rozšiřování vydaných před tím výtisku najíti právní opory, Na zá
kladě tohoto skutkového stavu hodnoceného právně nejvyšším soudem 
bylo upustiti od doplnění řízení uloženého prvnímu soudu zdejším usne
sením z 21. ledna 1928 a rozhodnouti, jak se stalo. 

N e j vy Š š í s o u d potvrdil napadený rozsudek s opravou, že se 
z odstavce druhého vypouštějí slova: »počínajíc dnem 10. listopadu 

1921«. Duvody: 

Co do právního posouzení věci souhlasí dovolací soud s důvody na
padeného rozsudku a odkazuje dovolatele především na ně. Právními 
předpisy, jimiž soud se řídí při tomto po.souzení, JSOU zákon ze dne 26. 
prosince 1895, čís, 197 ř, zák., úmluva Bernská ze dne 13. listopadu 
1908 ve znění, v němž byla pojata do sbírky zákonů a nařízení pod čís. 

'" 
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401/,1921, a zákon ze dne 24. listopadu 1926, čís. 218 sb. z. a n. PokUd 
jde o poměr mezi zákonem čis. 197/95 a bernskou úmluvou, vyslovil 
i,ejvyšší soud v rozhodnutí čís. 5184 sb. n. s., že jest dáti přednost bern
ské úmluvě. Ode dne účinnosti této úmluvy, od 10. listopadu 1921, jest 
clílo »Jean Christophe« chráněno podle předpisů této úmluvy i v Čs!. re
publice (srv. čl. 4) a téže ochrany jako původní dílo požívá podle čl. 2 
odst. 2 í překlad díla. Od toho dne nebyl žalovaný oprávněn vsáhnouti 
clo původského práva příslušejícího firmě Albin M. anebo jejímu práv
nímu nástupci. Smlouvou ze dne 20. listopadu 1926 postoupila tato firma 
své původské právo žalobkyni omezeně jen co do úpravy (neilustrované, 
ve formě knižní). Co do doby není ve smlouvě omezení a je smlouvu 
vyložiti tak, jak učinil odvolací soud, t. j. že postoupeno bylo právo, jak 
příslušelo jmenované firmě ode dne, kdy Jí vzniklo v československé 
republice, tudíž ode dne 10. listopadu 1921. Z toho, že nebyla ve smlouvě 
vytčena počáteční doba postoupeného práva a že si spisovatel po pří
padě firma Albin Míchel nevyhradili právo za dobu od 10. listopadu 
1921 do dne smlouvy, jest usoudíti, že se postup práva stal co do jeho 
trvání bez omezení na den smlouvy jako počátečnÍ. Odvolací soud uznal 
tudíž správně, že žaluiící firmě přísluší sporné právo ode dne 10. Iis,o
padu 1921. Tímto dnem přestala pro žalovaného veškerá práva, jež mohl 
dovoditi pro sebe co do překladu díla podle zákona čís. 197/96, zejména 
§ 28 (1), neboť byla poskytnuta původci. Od toho dne nezáleželo na 
tom, zda sí původce vyhradil výslovně právo překladu. O nabytém právu 
žalovaného nelze vůbec mluvítí, především vzhledem k § 28 (3). Že dílo 
skutečně vyšlo v oddílech, jest patrno jak ze smlouvy, tak i ze skutko
véhO' přednesu žalovaného, že vydal dílo v oddílech. Nezáleží na tom, 
zda všech deset oddílů tvoří celek, po této stránce § 28 nerozeznává, 
mluvě O dílech, jež vycházejí v oddílech, a poskytuje ochranu v § 3 
i částem díla. Mimo to šlo na straně žalovaného jen o právo omezené 
na dobu účinnosti zákona čís. 197/95 a ne o právo nabyté pro vždy bez 
ohledu na pozdější uznání práva původcova. Zákon čís. 197/,95 přiznával 
původci' co do překladu právo jen omezeně, bernská úmluva přiznala 
mu je neomezeně a vyloučila tím z práva toho všecky jiné osoby bez 
ohledu na práva, jež jím dříve poskytoval zákon před ní platící. žalo
vaný nebyl tudíž za účinnosti bernské úmluvy oprávněn k zásahu do pů
vodského práva poskytnutého bernskou úmluvou původci, dosavadní 
právo jeho bylo omezeno rozšířeným právem původským. Odvolací soud 
uznal podle žalobní prosby jen částečně, v dalším zamítl žalobu. K tomu 
nebylo, třeba návrhu žalující firmy, aníž bylo nutno zamítnouti žalobu 
v celku, ano bylo možno omeziti nárok žalobní na část. Další výtka po
zbyla významu opravou napadeného rozsudku. Nejde o jeho změnu, 
nýbrž o úpravu. Postačí, že datum 10. listopadu 1921 bylo pojato do 
odstavce 1. výroku rozsudkového, neb platí tím i pro výrok uvedený 
v odst. 2., nebylo tudíi třeba jej výslovně opakovati. Opravou zamezí 
se možnému nedorozumění. Důsledkem výroku, že žalobkyni přísluší 
sporné právo ode dne 10. listopadu 1921, byl porušením práva toho 
každý zásah po, tomto dni, a jest jím oprávněna zápověď dalšího ru
šení pro budoucnost. 
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P hledávka namítaná započtením, jest illi.kvidní neje?, je-li spornou 
0' , ' • • b • . . li sporno zda jest dospelá. 

CO do jsoucnosti, .~y rz I, je-hl d' ,ku 'nelze učiniti likvidní a dospělou 
Namítanou vzajemnou po e a\ • 

.. ustnost exekuce podle § 35 ex. r. ve sporu o nepnp 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1929, Rv I 1179/28.) 

. - I . u výroku o nepřípustnosti 
žalobkyně clomáhala se protI z~ ovanem hl j' ku žaloba byla 

exekuce, uplatňujíc z~počtlen~l~. vz~]~~\n~u ~oe j :';~ š i Ol s o ude m 
zamítnuta s o Ll d Y v sec 1 l r 1 s J 

z těchto 

důvodů: 

I . \" cly § 503 čís 2 a 4 c. ř. s., nelze 
Dovolání, opřenému o cl~vo aCl :luovvOa ",'Ill'kvidno;t« pohledávky. Do-

" ť .,. J de o vyznam , " 
pnlzntal~ opr.a~n~~J.pohledávka jest jen tehdy iIlikvidní, je~1i spo!nou .~':.~ 
vD' a e a nHTIl, .,' v osti své pravosti kdezto mzSl 
liko co do své j.soucnostl, s:e lopravn~~kvidnost« pohleďávky význam 

d a to pravem clava]l sovu >>1 •• " d 
sou y, .' .' Id' k 'lI'kv'dní nejen v případe ]lZ uye e-
širší, poclle nehoz lest poh e av ~ ',1 ; dosělou splatnou. Vždyť do
.ném, nýbrž i, když Jest sporno, z a (Sínko/její ~apočítatelnosti podle 
spělost pohle?avky .~e.st nele~al~:~t~nosti. Vzájemná pohledávka jest 
§ 1438 obč. zak., ny rz 1 ]eJl. • 's rozhodnutím O pohledávce 
likvidní, lze-Ii o .ní r?zhodnou~. SOUl:asn~rno že žalobkyni přísluší vzá-

. hlavní. V souz~ne pravm rozep,fl n~~~,~p se t: če 281.501 Kč; jest však 
jemná pohledavka 331.501 Kc,,~ ". yníYvymáhati zda ie splatnou, 
sporno zda ji žalujicí strana muze ]lZ n. . . '" za lacení kdež 
čili nic: neboť žalo:~n} její sr~ttn.ost POPí~~ ~~~;t ~/~\'ran& žalov'aného 
i splatnos.t bude ZJls~~na, z~ž a~~~~~~~vanou, vykonatelnou a exekucí 
o pohledavku rozsU .el;' ]" í však o vzá'emnou pohledávku, co clo 
vymáhanou,. na stra~e zaluE':'· by však mohla žalující strana uplatniti 
jsoucnostJ sIce nesporno~, yz . k • I vaného podle § 35 ex. ř. za-

. na ,důkaz o zániku exekucn~ho o~f:~á~k~\O započtení hodila, kdyby byla 
poctemm .len, kdyby se ta~ PIt ou nýbrž i kdyby byla správnou, 

. nejen vzájemnou, steJnoro JOU a sp a n ti ' nýbrž i co do splatností tÍlil, 
. to jest Iikvídní nejen co c o Jso~~nos ~ěru rokazatelnou vydaným již 

. že by její likVidnost ~la.v .obol~~s~bem s\ejně pohotovým zjíštěnou, 
výrokem soudmm" an: o pnym 6 a 6574 sb n. s.). Poněvadž však 
neb zjistitelnou (C1S: J~33, 35391::3 rvním soud~m této likvidity co do 
nebylo v čase sko~cem sporu. P y, lobou k za očtení a ve sporu 

dOSPěl§S~5Pohle.da;~~~ ~~~~~~~~e p~~ledávku uči~iti lik~idní, .zar:'ítly 

~~~~~m oba e~iž~i soudy. žalobn\ n!ro\fs~~~~~~Š~e~~n~I~P~~~~=č~; 
~~a;r~evf~~~;~~~a~~3jeČ;'žaiu~~í ~trl~a nabídla o splatnosti pohledávky 

(§ 503 čís. 2 c. ř. s.). 
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o Krevní z~o~ška "!ůže bý.ti po případě způsobilým prostředkem proti
důkazu proh zákonne domnence § 163 obě. zák. K důkazu zkouškou kr 
se vyhledává, by matka dítěte a poručník dítěte svolili k tomu by mat~: 
a dítěti hylo odebráno potřebné množství krve. ' 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1929, Rv I 1442/28.) 

~alooě o. ,:z:,ání nemanželského otC5'vství a o placení výživného bylo 
o b e ITl a n I z s I m I s o u d y vyhoveno. Ne j v y Š š í s o u d zrušil 
rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu věc, by dále jednal a znovu 
rozhodl. 

Důvody: 

žalovaný napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacích důvodů 
CIs .. 2.a 4,§ 503 :: ř. ~. Dovolání nelze upříti důvodnost, pokud jest jím 
vytyka?a ~usost nzenl v tom směru, že nebyl připuštěn žalovaným na
bld?uty dukaz krevní zkouškou O tom ,že žalovaný podle soustavy krve 
nenl zplodltelem žalujíciho dítěte. Nelze přistoupiti na názor odvolacího 
soudu, že tento důkaz podle dnešního stavu lékařské vědy neni ještě 
tak .spolehllvým! by na jeho za kladě mohlo býti rozhodnuto, že žalo
vany nem zplodltelem žalujícího dítěte. Lze připustiti, že krevní zkouška 
n~vede vždy k žádoucímu výsledku, nez nelze popříti, že za určitých 
pre~p~kladu lze kre~ní zkouškou podle nejnovější vědy lékařské podle 
slozenl ~r~e zalovaneho,y,rve matčiny a krve (ntěte zjistiti, že žalovaní' 
otc~m dl!~te ~ytl ne m u z e. Zda tu budou tyto předpoklady i v sou
ze~e:n prrp~~e, nelze předem říci, to objeví teprve výsledky zkoušky. 
M u z e tudlz k~evní zkouška býti způsobilým prostředkem, by jí byl 
pro::.ede~.proltduk~z protI zákonné domněnce § 163 obč. zák. Náleželo 
tudlz nl~st:n soud,:m,~y připus!ily y:nto žalovaným nabídnutý důkaz. 
?dvolaC;I .,oud oduvodnuje neprrpustení tohoto důkazu ovšem i tím 
ze ?or~c11[k a matka žalujíciho dítěte nedali souhlas k provedení důkazu: 
Nez duvocl ten rovněž neobstojí, poněvadž poručník a matka dosud ne
brh o tom dotázáni, takže nelze říci, že odepřeli souhlas. Nepřipuštění 
dukazu krevm zkouškou způsobilo tudíž kusost odvolacího řízeni ve 
smyslu § 503 čis. 2 c. ř. s. Slušelo proto podle § 5,10 c. ř. s. zrušiti roz
sudek odvolaclho soudu pro neúplnost řízení a odkázati věc tomuto 
soudu, by ří~ení doplnn a zno:,u. o odvolání rozhodl. Ovšem bude pře
dem n~tno zJ1strtt, zda sučastnene osoby, matka dítěte a poručník dítěte 
sv~luJ1 k tomu, by matce a dítěti potřebné množství krve bylo ode~ 
brano .. Be.z tohoto souhlasu nelze zkoušku provésti, poněvadž není zá
kon~,. je~z by straně nebo svědkům ukládal povinnost, dáti si odebrati 
k vult dukazu krev. Kdy:by souhlas byl odepřen, bude volně uvažovati 
podle § 272 c. l. s. o vyznamu tohoto odepření. 
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Předpis § 14 ex, ř, vztahuie se i na případ, bylo-li podáno postupně 
několik exekučních návrhů, obsahujících různé exekuční způsoby. Po
kUd není již z exekučního návrhu patrno, že jeden nebo několik z na
vrhovaných exekučních prostředků stačí k uspokojeni vymáhajicího vě
řitele. 

(,Rozh. ze dne 25. ledna 1929, R II 411/;28.) 

S o udp r v é s t o I i c e povolil k vydobytí peněžité pohledávky 
exekuci vnuceným zřízením zástavního práva, rek II r sní s o II d exe
kuční návrh zamítl. D ů vod y: Na návrh vymáhající věřitelky ze dne 
22. září 1928 byla jí usnesením ze dne 26. září 1928 povolena na zá
kladě téhož exekučního titutu proti týmž povinným k vydobytí téže 
pohledávky 627 Kč exekuce zabavením a prodejem movitých věcí, 
a to exekučním soudcem. Již 10 dnů po povolení prvé exekuce 
dne 6. řijna 1928 podala táž vymáhající věřitelka nový exekuční návrh 
na povolení exekuce nuceným vkladem práva zástavního na nemovitosti 
povinných. V tomto druhém exekučním návrhu nebyla učiněna zmínka 
o tom, že pro tutéž pohledávku byla již povolena exekuce, a vymáhajicí 
věřitelka také neodůvodnila nutnost, aby jí byl povolen ještě druhý 
způsob exekuce. Tuto druhou exekuci povolil napadeným usnesením 
soudce, který vedl jednání o návrhu nynějších dlužníků jako vlastníků 
domu proti nynější vymáhající věřitelce jako nájemnici na povolení 
výpovědi z bytu. Na základě toho jednání vydáno bylo pak usnesení, 
.které jest exekučním titulem pro tuto exekuCÍ. Rekursní soud shledal 
stížnost povinných do tohoto povolujícího usnesení opodstatněnou, ne
boť pro t5'ž nárok byla již zahájena exekuce zabavením a prodejem 
movitostí povinných, šlo o nárok celkem nepatrný 627 Kč, uváží-Ii se, 
že povinni provozuji živnost hostinskou, a jsou vlastníky většího domu, 
v němž mají hostinec a v němž vymáhajkí věřitelka má velký byt a velké 
obchodní místnosti, takže bylo patrno, že první exekuce stačí k uspo
kojení nepatrné pohledávky vymáhající věřitelky vzhledem k tomu, že 
šlo při první po,volené exekuci o zabavení a prodej movitostí; že exe

. kuce ta rychle povede k uspokojení. Nebylo proto další exekuci jako 
zbytečnou povoliti (§ 14 ex. ř.). 

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

Důvody: 

Podle § 14 ex. ř. jest dovoleno, užíti zároveň několika exekučních 
prostředků, při čemž však povolení může býti omezeno na některé exe
kuční prostředky, jde-Ii patrně najevo z exekučního návrhu, že již jeden 
nebo několik z navrhovaných exekučních prostředků stačí k uspokojení 
vymáhajícího věřitele. Stěžovatelka jest ovšem na omylu, zastávajíc ná
zor, že řečené ustanovení má na mysli jen hromadění více exekučních 
prostředků v témž podání, že tedy mohou býti exekuční prostředky 
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olllezeny jen, když jsou pod jedním navrženy, nikoli však, když jest 
návrhy časová mezera. Předpis § 14 ex. ř. má čeliti hromadění exe_ 
kučních prostředků vůbec. O takové hromadění jde však také, když 
k vydobytí téhož nároku je podáno postupně několik exekučních návrhů 
obsahujících rozličné způsoby exekuční, takže exekuce nemá bJrti ani 
povolována, když je navrhováno zřejmě zcela zbytečně více exekučních 
způsobů (srov. rozh. čís. sb. n. s. 6193, 6931). Leč předpokladem ome
zení exekuce podle § 14 ex. ř. jest, že jíž z exekučního návrhu jde pa
trně najevo, že již jeden nebo několik z navrhovaných exekučních pro
středků stačí k uspokojení vymáhajícího věřitele, že tedy stačí podle 
exekučního návrhu již jeden zpl1sob exekuční nebo několik jiných k uspo
kojení věřitele. Tomu tak v tomto případě není, neboť z exekučního 
návrhu neni nikterak patrno, že by k uspokojení vymáhající věřitelky 
stačila již exekuce na jmění movité. Tato exekuce byla v době podání 
návrhu na povolení i1l1l11obilární exekuce sice již povolena, ale nebyla 
ještě vykonána, takže soud tuto exekuci povolující ani podle ceny za
bavených svršků ani z průběhu exekuce nemohl poznati, zda mobilární 
exekuce k uspokojení vymáhající věřitelky stačí. Věc jest spíše posu
zovati, jako kdyby bylo bývalo v jednom návrhu spojeno vÍCe exekuč
ních prostředků. Že byly podány zvláštní návrhy, bylo by mohlo snad 
míti vliv na přísudek útrat, o tuto otázku tu však nejde. Nemění zde 
mc okolnost, že jde o nárok celkem nepatrný, a že povinní provozují 
živnost hostinskou a jsou vlastníky většího domu; neboť ani z těchto 
okolnosU nejde zřejmě najevo, že k uspokojení vymáhající věřitelky sta
čila již mobilární exekuce. § 14 ex. ř. dovoluje, jak již uvedeno, užíti 
zároveň několika exekučních prostředků a nečiní to ani odvislým od 
toho, že vymáhající věřitel odůvodní nutnost druhého způsobu exekuce. 
První soud -povolil tudíž právem navrhovanou exekuci vnuceným zří
zením práva zástavního jeho vkladem na nemovitostech povinné strany. 
Podle druhého odstavce § 41 ex. ř. jest zůstaveno dlužníkovi, by žádal 
za omezení exekuce. 

čís. 8661. 

Rozd,l mezi p,lnou mocí a příkazem. U prokuristy jest plná moc širší 
než příkaz. Komisionář nemá vůbec plné moci. úprava pilné moci obchod
ního zmocněnce. Na poměr k tl'etím osobám jest bez významu že zmoc
nitel ujednal se zmocněncem, že zmocněnec bude provozov~ti obchod 
na vlastni účet- a risiko prmi placeni provise. 

(Rozh. ze dne 25. ledna 1929, R II 1/29.) 

Žalující, cizozemská firma J., domáhala se na tuzemské zasílateiské 
firmě P. v Brně zaplaceni toho, co prý bohumínská filiálka žalované od 
příjemce zboží vybrala, avšak žalobkyni nezaplatila. Pro c e sní 
s o u cl p r v é s t o I i e e žalobll zamítl. D ů vod y: žalovaná firma 
f· není zavázána přímo jako smluvní strana z důvodu žalobního. Jest 
zjištěno, že její odštěpný závod v Bohumín~' byl vymazán v obchodním 
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. '·ku kra]·ského soudu v Mor. Ostravě jíž 12. ledna 1924 a tento 
rťJstn •. 1 • . h .• , . h I· t I 29 u' nora v'l111az byl řádně vyhlášen v 'pn~ u.snyc Q Ure01l1C v lS ee,_l "" 
) 20. března 1924. Obchod, ]enz lest duvodem zalobl11';" oplfa ,e 
~ dopis firmy I. adresovaný Hrme P. Bohumín teprve ,ze 27. brezna 1924. 
Pro zájemníky vedlejšího zavodu, pro o;oby,. ktere JSou v obchod~Im 
spojení jen s filiálkou firmy, jest rozhodnym vyhradne ~tav obehodl11ho 
rejstříku filiálky (čl. 25 a 46 obc.h: za~.). UstanovenI (~! odst. § 6.0 
zák. o společnostech s r. o. jest vy]1mecne a nelze)e !·OzsI:ovatt n,a h~ 
liálky jiných podnikatelských lorem. Podle §. 33

0 

obc. za,~. PU~ObI zap~s) 
v obchodním rejstříku filiá:ek také pro~I :!Z1l1?um, tUdIZ t~h proh. za~ 
lobkyni. Proto jest právne nerozhodne, ze vymaz bohUlTI1-nske fIltalky 
byl proveden v obchodním rejstříku ú~tř;dny' ftrmy ~. teprve v ro:e 
1925. Žalovaná firma P., Brno nem zavazana zalobky~I ~m z toho du
vodu že závazek za ni převzala firma Sch. jako ]e]I zastupce. Podle 
Zjištění nebyla ve vnitřnim poměru firma Seh. oprávněna zastupovatI 
žalovanou firmu při nových zásilkách, ktere napadly samy' z tuzemska 
nebo z cíziny. Mezi ředitelem Dr. K-em jako zástupc.em Inmy' P; Brn,o 
a Pavlem St-em jako zastupcem firmy Sch. bylo. p.'ed .uzavre~Im P!
semné smlouvy z 19. a 13. prosince 1923 ~yslov?e ustne uj.ednano, ze 
takové nové obchody má firma Sch. vynzovah na vlastm uče~ a n~ 
vlastní risiko. Tim však byl vyloučen podstatný znak. z~ocnovacI 
smlouvy, vznik závazku zmocněncova k osobě zmocmtelove (§ 1.017 
obč. zák. čl. 52 obeh. zák.). Podle toho firma P. Brnone.zmo~1111a hrmu 
Sch., by za ni vyřídila nové zakázky adresované na JeJI. fIhalk~ v Bo: 
humíně. Ale ani na venek nevytvořila firma P. Brno najme hm, ze hr~e 
Seh. odevzdala dopisové papíry se svým označením a své razítko a z~ 
.trpěla, by firma Sch. jich užívala, s~u~kovou ~odstatu sveho z,astoupeI;I 
firmou Sch. K tomu jest třeba, aby tretI osoba Jednala bezelst~: a s ob>
čejnou pečlivostí. To však nelze říci o žalobkyni, pok,udse tyce o ]eJI~" 
postupníku. Obchodní spojení navázala fIrma L s IIrn~o,u P. Boh~mm 
poprvé dopisem ze dne 27. března 1927 mk?hv na zadost fIrm) ,P., 
nýbrž bez vědomí centrály firmy P. a z vlastl11ho popudu., Tehdy vsa~ 
již nebylo bohumínské filiálky firmy P. FIrma I. mela pr~d tln;, ~ez 
se obrátila na firmu P. Bohumín nahlédnouti do obchodmho :;jstnku 
a přesvědčiti se O tom, jak se věc m~. Učelem obchodl11ho reptnku jest 
právě informace třetích osob o P??,ere~h fIrem. tam zapsanye~. Takto 
byla by žalobkyně, pokud se tyce JeJI postupltel~a ZJIstIla, ze bohu
mínské filiálky firmy P. již nenÍ. ObrátIla-h se vsak fInl1~ I. be: teto 
výhradně autentické a pro ni jedině závazné mlormace (zasada cl. 2~ 
a 46 obch. zák. na tak zvanou firmu P. v Bohumlně ,a spok,opla-h se pr! 
dalším dopisování s tim, že spoléhala na i1espravne OZ~,a~e?l tIskOpIS~ 
a na nesprávné razítko, bylo to její vlastní neopatrnostI, Jez tde Jed1l1: 
na její vrub (§ 1297 obč. zák.). Podle toho postupItelka, z~lobkyn~ 
nebyla ani bezelstnou a?i. nejednala s o~ YČ~Jnou. pedI~ost1. Zal ovana 
firma P. uznáním nesehvahla (§ 1016 obc. zak.) ]ednal11 tnmy Seh. za 
jednání své a prospěch z něho ne~ěla. Neboť ~ když I~lo~aná v, kores
pondenci mluví o svém zastoupem v Bohumme, odml ta, prece zavazky, 
postoupené tímto tak zvaným zastupcem. O d vol a Cl s o u d ZlUSIl 

1 
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napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by vyčkaje pravollloci~ 
ji znovu projednal a rozhodl. 

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

Důvody: 

Žalovaná strana napadá rekursem jeclnak skutkové předpoklady 
odvolacího souclu, tvrdíc, že se s porušením procesních předpisů odchy
lují od správných skutkových zjištění prvního soudu a jsou v rozporu 
se spisy, jednak právní posouzení sporu. V onom směru trpí rekursní 
vývody neurčitostí zaviněnou nesprávným právním nazíráním na pod
statu sporu, proto musí především tato hýtí objasněna. Nejde o to, zda 
firma Sch., obstarávajíc příkazy žalující strany, ze kterých Vznikla zaža
lovaná pohledávka, jednala na vlastní účet a risiko, nýbrž zda je obsta
rala vlastním jménem, či jménem žalované firmy, přesněji, poněvadž 
o tom, že jednala jejím jménem, není sporu, zda měla plnou moc jeclnati 
za žalovanou stranu, a zda jednala v mezích plné moci. Jako třeba roze
znávati vnitřní poměr zmocnitele a zmocněnce od poměru ku třetím 
osobám, tak nutno rozeznávati pouhý příkaz, upravující vnitřní poměr 
stran od plné moci, která má podle § 1017 obč. zák. a čl. 52 obch. zák. 
ten význam, že právním jednáním zmocněnce vznikají- proti třetím oso
bám práva a závazky přímo v osobě zmocnitele. Příkaz a plná moc 
mohou, ale nemusí se krýti. Plná moc může býti širší než příkaz, na př. 
u prokuristy, jehož zákonná plná moc podie čl. 42 a 43 obch. zák. 
nemůže býti s účinností proti třetím osobám platně obmezena, ale prin
cipál může její použití dovoliti jen v určitém směru. Komisionář nemá 
vůbec plné moci, jedná proto, nabývá práva přejímá závazky vlastním 
jménem. V poměru ke svému komitentu děje se to však mocí uděleného 
překazu na účet komitentův. Obchodní zmocněnec, jednající v mezích 
zákonné, ve čl. 47 obch. zák. vymezené plné moci jménem principála, 
nabývá proti třetím osobám přímo pro něho práva zavazuje ho, avšak 
vnitřní jejich poměr může býl! platně upraven způsoben odchylným. Tak 
může obchodník smluvil! se správcem své filiálky, že tento bude obchody 
ve filiálce provozovati na vlastní účet, a vymíniti si z nich provisi, proti 
třetím osobám zůstává přes to on sám oprávněn a zavázán. Tak jest 
i v souzeném případě. Žalovaná firma zrušila koncem roku 1923 filiálku 
v Bohumíně, ale chtěla přes to i tam dále provozovati zasílatelství· vlast
ním jménem. Ujednala se samostatnou zasílatelskou firmou Sch. smlouvu, 
kterou ji zavázala, by pokračovala v obchodování dřívější filiálky j e
jím j m é n e m. Za tím účelem vydala jí potřebné železniční a poštovní 
plné moci, zřídila na své jméno bankovní konto k její výhradné dispo
sici a vydala jí zásobu vlastních tiskopisů s označením vlastní firmy 
»filiálka B.« jakož i razítko této filiálky k použití při korespondenci. 
Podle dopisů žalované firmy ze dne ll. srpna 1924 a 16. září 19'24 po
užívala její centrála v Brně ve svém obchodním styku i po výmazu Bohu
mínské filiálky z obchodního rejstříku tiskopísů, v nichž byla filiálka 
v Bohumíně uvedena jako trvající. Podle závěrečného listu ze dne 12. 
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... 19')3 ll,',la firma Sch. h"ti z á s tUp C e m žalované fírmy v Bo-plOslllce -' c, • k .. . b h dO 
humíně a měla zásilky, korespon~l~l:ci .a ~elegr.amYJ ,ty allel .. se.v~ c 0, ~ 
, lované firmy vypravovati pod JeJlm Jmenem tak, aby ne~retlzltost Je 
zí~h obchodů ~ Bobumíně byla proti z~ka:n~ků:n ;ach?v,"na. Smlouva 
byla ujednána na neurčitou dobu a pa !nmeSIČl1l vypoved? podle vlas~~ 
ního př~dnesu žalované strany byla zrusena t,:prve 5. plOslllce 1924, pn 
čemž zastupování žalované firmy v Bohumllle bylo prene~en? r~a yn~u 
tamnější firmu. Z těchto nesporných skutečností plyne ~ravm zav,er, ze 
smlouvou z prosince 1923 stala se firma SC,h. ?b~hodl1lm ~mocne~cem 
žalované firmy s plnou mocí, obstaravah Je]lm Jmenem za~.latel~ke ob
chody v Bohumíně. Z obchodů učiněných tinnou Sc~. v teto Jey vlast~ 
nosli nabyla podle § 1017 O?č'. zák. ,čl; 52 obch. zak. Jenon~}alovan~ 
firma práva jenom ona Jest ]lml zavazana. Na tom l1lC nezmenuJe sku 
tečnost, že současně bylo ujednáno, že firma Sch. bude provozo~atl on~ 
obchody na vlastní účet a risíko proti t?mu, že bude z lHch zalova,n~ 
straně platiti 10% províse, neboť tato umluva ~pl.avlla Je~om vmtrm 
poměr žalované firmy a firmy Sch., na poměr ku trehm osobam nemohla 
již proto míti vliv, že jim zůstala neznámou. Vzhledem k tomu: co dosud 
uvedeno, netřeba se vůbec zabývati s výtkou, že ,se odvol:'C1 .soud od
chýlil neprávem od zjištění prvního soudu co do umluvy, ze hrma Sch. 
měla obchodovati na vlastni účet, ale nemá významu al1l okolnost, zda 
převzetí příkazů žalující firmy, které zavdaly. podnět k tom~t~. sporu, 
onoU firmou stalo se podle smlouvy se žalovanou stranou, Čl JeJ!m zne~ 
užitím. I kdyby firma Sch. byla, přejímajíc ony příka:y, por~slla sve 
závazky k žalované straně, šlo by to jenom n: vrub zal ovane strany, 
nebof žalující fírma musila pokládati podle vsech n~ ~enek vystupu
jících známek za to že Bohumínský zástupce žalovane fumy Jest zm,o".
něn ke všem zasí1at~lským obchodům, jež vyžaduje čínnostv Bohumlll:, 
a nevěděla ani nemohla vědětí o obmezení této plné mocI Jenom na n,~
které zásilky. Avšak tvrzení, že zmocnění se nevztahovalo n~ pr~~ 
kazy žalující firmy, jest vůbec pochybené. První soucl nezJlshl, ze p';l 
ústních jednáních předcházejících zá,ver:čnjm li:~ům bylo smluveno: ze 
se firma Sch. obmezí na obchody, .pn mchz zbOZI bylo dn~ 31. prosmce 
1923 již na cestě, nýbrž že tato firma nevstoupí v n o v: o b ch o d y 
a obmezí se na vyřízení těch n o v Ý c h tra n s por t ~',ktere sa~y 

. dojdou z tuzemska ne?~ z ciziny, na firmu P. v Bohumllle.Takovym 
novým transportem doslym v dobe, kdy smlouva byla v platnost!, by'l~ 
právě tři vozy jižního ovoce došlé v březnu a dubnu 1.924 od"zalu]1CI 
firmy z Kufsteinu na adresu žalované firmy do ~ohumm~ s pn,kazem; 
by byly dále poslány do Katovic a by byla vybr~n,,: n.a vs ech vazn?uc, 
dobírka. Pokus dolíčiti, že to byl novy obchod, ucmeny teprve po pred-
běžném jednání firmy Sch. se žalující firmou, jest v rozporu.se Sp1~y. 
Podle dopisu z 24. března 1927 obrahla se sl~eM11lcho:ska ,central~ 
žalující strany před dojitím zásilky na Bohumlllskou hh~lku zal?vane 
firmy se žádostí o počítáni nejnižších sazeb a o poskytnuÍ1 refakcle pro 
tento i pro budoucí obchody, avšak dří~e, než byl t~n!o dopiS I'.":,ou 
Sch. jménem žalované strany dne 27. br~zna zo~poveden, b~la zas~lka 
z Kufsteinu jíž dne 25. březnana adresu zalovane fmny odeslana. Mimo 
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to odvolala se žalujici strana v dopisu z 24. března 1924 na své spojeni 
s filiálkou žalované firmy v Terstu. Právem vysiovil tudíž odvolací soud 
že obchod se žalující firmou nebyl obchodem, jejž firma Sch. učinil; 
samostatně, nýbrž obchodem došlým samočinně na filiálku žalované 
strany v Bohumině z běžného obchodního styku žalované spedíční spo-
lečnosti. • 

čís. 8662. 

Důkaz o toto~nosti osoby, proti niž se vede exekuce, s osobou, proti . 
níž zní exekuční tiM, musí býti podán již v exekučním návrhu. Nestalo-Ii 
se tak, jest exekuční návrh zamítnouti, nikoliv vrátiti k opravě neho 
k doplnění. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1929, R I 1029/28.) 

s o udp r v é s t o líc e povolil exekuci vnuceným znzenim zá
stavního práva na nemovitosti. Rek II r Sll í s o II cl exekuční návrh 
zamítl. D ů vod y: Podle § 3 ex. ř. a podle § 95 kníh. zák. jest roz
hodnouti o návrzích na vnucené, zřízení práva zástavního. bez slyšení 
odpůrce, ale lze exekucí povolíti jen za podmínek §§ 7, 54 ex. ř. Jednou 
z podminek těch jest, že osoba označená v návrhu íako stranapovínná 
musí se úplně shodovati s osobou uvedenou v exekučním titulu. Toho 
v souzeném případě nebylo, neboť exekuční titul zní jen proti Janu 
D-O~i v M. Č. p. 73, kdežto v návrhu jako povinný označen Jan D., cha
lupmk v M. Č. p. 73. Podle toho žalovaný exekučního titulu a povinná 
strana nemusí býti touž osobou, což se v souzeném případě podle tvrzeni 
stížnosti skutečně stalo, neboť žalovaným byl prý ve skutečnosti Jan D., 
vyměník, kdežto jako exekut označen jeho syn Jan D. Poněvadž exe
kuční titul nezni proti Janu D-oví, »chalupníkovi«, měl býti exekuční 
návrh podle § 7, 54 čís. I ex. ř. a § 94 čas. 3 knih. zák .. zamítnut. 

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

D ů vod y: 

Stěžovatel neprávem vytýká napadenému usnesení nesprávnost proto, 
že pti' za podklad rozhodnuti bylo vzato jen tvrzení povinné strany. Re
kurs byl sice podán Janem D-em, vlastníkem polovice chalupy Č. p. 73 
v M.) z toho dllvodu, že není totožným s osobou, proti níž zní exekuční 
titul, avšak rekursní soud zamHl exekuční návrh pro nedostatek podmí
nek §§ 7 a 54 ex. ř., protože exekuční titul nezněl proti Janu D-ovi »c h a-
1 II P n í k Q v i«, označenému v exekučním návrhu jako strana povinná, 
a tento nedostatek byl zřejmý již z pouhého srovnání exekučního titulu 
s exekučním návrhem. Názor stěžovatelův, že exekuční návrh neměl býti 
zamítnut, nýbrž měl býti vrácen k formální opravě nebo k doplnění, jest 
mylný, neboť nešlo jen o formálni vadu, nýbrž o nedostatek podstatné 
podminky exekuce, totiž úplné určítosti osoby, proti níž má býti exekuce 
vedena (§§ 7 a 54 čís. 1 ex. ř.). Kromě toho šlo v tomto případě o návrh 
na vnucené zřízení práva zástavního knih.ovním vkladem práva zástav-
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ího takže tu podle § 88 druhý odstavec ex. ř. platí předpis § 95 kníh. 
~ák.'1 ze zásad §§ 7, 9 a 11 ex. ř. plyne, že. dŮik:z o toto~n?stí ~soby, 
proti které zní exekuční titul, musí b)IÍl podan Jlz v :xekuc11ln~ nav~~u: 
což se nestalo. Tvrdě, že povolení exekuce byln postou doruceno j.me 
osobě, než které byl doručen exekuční titul, poráží se stěžovatel s al;' , 
neboť dotvrzuje, že jest skutečně opOdstatněna pochybnost o,_totoz
nosti osoby pojmenované v exekučním titulu s osobou, protI mz byla 
navržena exekuce. 

čís. 8663. 

I společník zůstavitele může býti jeho pozůstaiostním věřitelem. 
Návrh na oddělení společenského jmění od jmění pozůstalostního ne
vyhovuje § 812 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1929, R I 6/29.) 

Společník zůstavitelův navrhl odděleni pozůstalostn,lho jmění. P o
z ů s t a los tni s o u d návrhu vyhověl, rek u r s n I s o u d navrh 

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

Důvody: 

Předpokladem, by bylo povoleno oddělení P?zůstalo~tní~_~ jmění 
podle § 812 obč. zák., kromě návrhu jest, by pozustalostm ventel,o od
kazovnik nebo nepominutelný dědic měl nárok, po~ledá~ku ~a poz~sta
lostí a ji osvědčil a by návrh vyplynul z obavy, ze smlsemm pozusta
lostnihojmění se jměnim dědicovým pohledávka navrhova_telova bud: 
ohrožena. Tato obava musí, i když ne osvědčena, tedy aspon dostatečn~ 
býti motivována. Tyto předpoklady nejsou tu splněny. Pokud jde o prvy 
předpoklad, tvrdil stěžovatel ve svém návrhu, že jest věřitelem pozů~t~
lostním. Nelze ovšem souhlasiti s názorem, že stěžovatel jako spolecmk 
zůstavitele s nímž ujednal společenskou smlouvu, nemohl býti věřitelem 
'svého společníka a tím věřitelem pozůstalosti ~polečníkovy, neboť o~ak 
jest patrným z § 859 obč. zák. a z ustal;ovem xxyn .. hlavy obč. zak., 
ana společnost podle těchto ustanovel1l zakona nem pravmckou osobou. 

. Leč stěžovatel nevyhověl předpokladu § 812 obč. zak., an!l1l ne~ve~l, 
tím méně osvědčil v návrhu jaká pohledávka mu za pozusta!ostt pn
sluší. Nemá proto významu j~ho tvrzení v dovolací stížnosti, že zá~ikem 
společnosti nabyl nároku jak věcně právního tak obligační~~. a moznost; 
společnost likvidovati, ani jeho přihláška ~ohle9.áv~J ve .vysl 80.00_0 Kc 
k pozůstalosti an stěžovatel nárok ten al1l v pnhlasce nIJak neosvedčll. 
Co se týče d;uhého předpokladu § 812 obč. zák., odltvodňoval stěž~
vatel svůj návrh po této str.ánce jen tím, že »jest n,ebezpe~í, ,Ježto. Ja_n Z. 
zemřel, že by mohlo n~stati smísení _spolecenske~o jmem se. jl11el1lm 
ž-ovým«. Podle toho stězovatel nejen, ze subjektlvnl obavu al1l JInak ne-
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motivoval a neodúvodnil, ba ani netvrdil) že jest se mu obávati ohrožení 
pohledávky z toho, že bude pozůstalostní jmění sloučeno se jměním 
dědicovým. Navrhoval tedy v prvé stolici jen oddělení společenského 
jmění od jmění pozůstalostního, kterýžto návrh byl rekurs ním soudem 
právem zamítnut, poněvadž nevyhovuje § 812 obč. zák. Navrhuje-li 
nyní stěžovatel oddělení společenského jmění, pokud patří do pozůsta
losti, od jmění dědičky, jde vlastně o nový návrh (nikoli jen o novotu 
podle § 10 nesp. říz.), který by byl musil býti učiněn jíž u soudu prvé 
stolice, by o něm mohlo býtí rozhodnuto. 

čís. 8664. 

Dal-li prodatel stornem koupě zřejmě a vazne na jevo, že nemíní 
plnm, není kupitel povinen poskytuouti mu dodatečnou !hfttu k plnění. 
Bylo-li oddalování odběru i prodlením v placeni kupní ceny, byl pro
datel oprávněn voliti náhradu škody misto splnění. Nárok na náhradu 
škody pro nesplnění nemftže uplatniti strana, porušivší smlouvu a 
oclnuvší se v době výkonu volby v prodlenK Odmítnuti plněni po vyko
nané volbě není již zaviněným prodlením v dodání. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1929, Rv I 1073/28.) 

Podle závěrečného listu měla žalobkyně dodati žalované 10 vagonů 
dřeva a celá dodávka měla býti vypravena tak, že budou naloženy dva 
vagony ihned a pak kažďého třetího- dne jeden vagon. V těchto lhůtách 
byly tři vagony odesílatelkou včas naloženy, avšak k vypravení dalších 
sedmi vagonů následkem neshod mezi smluvníky nedošlo. Žalovaná do
pisem ze dne 18. října 1926 požádala žalobkyni, od niž již tři vagony 
dřiví došly, aby v tomto týdnu od expedování dalších vagonů ustala a 
aby další dodávky vypravila teprve, až bude vyrozuměna. Když pak 
žalovaná v dopisu ze dne 20. října 1926 pozastavila jakost jednotlivých 
kmenú, rozpředla se mezi stranami korespondence, v níž žalobkyně 
poskytla žalované k od b ě r u (převzetí) sedmi vagonů dříví, doda
tečnou lhůtu končící 15. prosince 1926 a, když přes to žalovaná přijetí 
těchto vagonů pro krátkost dodatečné lhůty odmítla a ještě další týden 
bezvýsledně uplynul, připsala jí žalobkyně jménem ušlého výdělku k tíži 
7.000 Kč. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalované 
zaplacení 4.721 Kč 11 h za dodané dřevo a 7.000 Kč ušlého zisku. Ža
lovaná namítla započtením nárok na odškodné 10.000 Kč. Pro ce sní 
s o udp r v é s tol i ce uznal po právu zažalované pohledávky 4.721 
Kč 11 h a 7.000 Kč, započtením namítanou pohledávku neuznal důvodem 
po právu, o d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalované potud, že 
uznal zažalovanou pohledávku po právu jen 4.721 Kč 11 h. D ů vod y: 
Prvý soud přisoudiv žalobkyni ušlý výdělek, přehlédl, že jde-li o kupite
lovo prodlení v přijetí zboží, může prodatel náhradu škody tím mu vzešlé 
požadovati jen, šetřil-li ustanovení čl. 343 obeh. zák., prodal-li neode
brané zboží veřejnou dražbou na účet kupitelův, při čemž by ušlý vý-
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dGlek byl vyjádřen rozpjetím mezi drdžebním výtěžkem a S111111Ve~Ou 
prodejní cenou (čí. 354 obc~. zák.) ~ Šetřiti tohoto předpisu ul~že~o t~st 
prodateli bezvýhradně a,. jezto se .zal?bce tak n~zachova.l,. nybr~ ~lnvt 
prodal z volné ruky tirme O., nema naroku na nahradu usleho vyd elku, 
což by platilo i při obchodu fixním (čL 357 obch. zák.) a ani stornování 
obchodu neposkytlo by prodateli nárok na náhradu ušlého výdělku. Tím 
stávají se v tomto směru uplatňované odvolací důvody, rozpory rozsU
dečních důvodů se spisy, jakož i vadnost řízení, po případě nesprávné 
posouzení důkaztt, bezpředmětnými. Pokud se týče namítané vzájemné 
pohledávky 10.000 Kč, uvážil odvolací soud toto: Předurčující jest 
otázka, jde-li o t. zv. fixní obchod, což není otázkou znaleckou, jak 
správně prvý soud rozpoznal, nepřipustiv tuto otázku na znalce. Soucl 
odvolací na rozdíl od soudu procesního nepovažuje sporný obchod s dří
vím za fixní, COž nejlépe patrno jest z toho, že dodržení krátké dodací 
lhůty podle uzávěrky nebylo podstatnou složkou dodávky, an kupující 
odběr zboží sám odsunoval a neodebral ani ve lhůtě žalobcem pmdlou
žené ani v další dodatečné odběrní lhůtě jednoho týdne. Poněvadž tedy 
kupitel na pozdějším dodání zájem měí, nebyl proň obchod fixním. 
Rozhodl-li se žalovaný po odklizení neshod s firmou F. přece jí dříví 
dále zciziti, pokud se týče dodati a proto přestal odběr dříví žalobcova 
odsunovati a sám na dodávce trval, mohl by požado,vati náhradu za 
nesplnění kupní smlouvy na prodateli jen, kdyby mu byl sám doda
tečnou lhůtu k plnění udělil (čl. 356 obch. zák.), čehož však neUČinil. 
Lhůta dodatečná byla tu podmínkou započtením namítaného odškodnění, 
poněvadž nešlo o obchod fixní, a kupitel reální plnění neodmítal, nýbrž 
naopak požadoval, kdežto z prodatelova jednání žalovaný nemohl usu
-zovati, že plniti nebude, an prodatel sám trval na odběru. 

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

Důvody: 

Lze dáti za pravdu dovolatelcc, že není třeba poskytnouti pro dateli 
dodatečnou lhůtu ke splnění, když kupiteli, prohlásiv storno koupě, dal 
zřejmě a vážně na jevo, že plniti nemíní. Ale dovolatelka, uplatňujíc 
nárok na náhradu škody pro nesplnění, 'přehliží, že sama byla v pro
dlení, následkem něhož žalobkyně vykonala právo volby žádati ~ísto 
splnění náhradu škody. Volba vykonána byla žalobkyní právem. Zal 0-

vaná byla v prodlení s odběrem zboží, jež sama zavinila odpíráním 
jeho přijetí a dohodnutých disposic. Toto prodlení bylo i prodlením 
v placení kupní ceny. Jest nesporné, že žalovaná dlužila ještě nedoplatek 
na dříve dodané 3 vagony a kupní cena za další vagony byla splatná 
hned po dojití zboží po srážce 100 Kč za 1 m' na zálohu. Proto bylo 
oddalování odběru i prodlením v placení kupní ceny a žalobkyně mohla, 
poskytnuvši dodatečnou lhůtu k plnění, voliti náhradu škody místo 
splnění. Lhůta poskytnutá skutečně (a ta rozhoduje) od 9. prosince do 
22. prosince 1926 k odběru sedmi vagonů dřeva jest zcela přiměřená, 
takže žalobkyně vykonala volbu právem. Jest proto při řešení otázky, 

I 
1\ 
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zda~~ žalo~a,né str~llě přísluš.í, :lárok na ~áhradu škody pro ncsplněl1l, 
ktely nan11ta zapoctel11m, vyjItl z volby zalobkyní platně vykonané na 
n~:1fadu škody místo splnění. Takto vykonaná platná volba žalobkyně 
vaze obě str~ny a vylučuje, by nárok na náhradu škody pro nesplnění 
mohla uplatmtl také st~·ana. smlouvu porušívš~ a ocitnuvší se v době vý_ 
konu. v?lby v prodlen!. Na:'ok na nahradu skody pro nesplnění před
pook.lada vernost ve smlouvo na straně toho, kdo se jí domáhá, ale ne
muze ho uplatmti, kdo se octl v prodlení, jež neodčinil a nemohl odčiniti 
p:oto, že .strana smlouvě věrná vykonala již platně právo volby, žádati 
nahr~du sko?y místo spl~ěnL .. ?dmitnutí plnění po výkonu práva volby 

,na na~r~du skody nezakla~a jIz dovolatelkou tvrzené zaviněné prodlení 
v ?odan;. Proto nerozhoduje, zda dovolatelka po volbě odpůrkyně pra
hlaslla! z.e na. smlouvě trvá, zda dovol~telka mohla z chování odpůrkyně 
SOU~ltl, z~ ]Iz plmtl.ne<;hce, a. zda opetov~llé prohlášení storna žalující 
odpu;kym j,:st odeprenl1TI pInem. Odvolacl soud zabýval se s nárokem 
n.a nahradu skody d,:vo.latelky, leč, n:uznav ho vůbec důvodným, nepo
trebo~al problralt vysl skody; proto, ze tak neučinil, není odvolací řízení 
vadnym. 

čís. 8665. 

Rozhodnouti o návrhu, by dovolacímu rekursu do usneseni rekursního 
soudu byl přiznán odkládací účinek, nepřísluší soudu rekursnímu, t!lýbrž 
soudu prvé stolice. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1929, R II 398/28.) 

Žalobkyně podala u soudu první stolice žalobu o zrušení povolení 
exekuce podle usne~ení krajského soudu, žádajíc zároveň, aby exekuce 
byla ~razahm odlozena. Tomuto návrhu bylo usnesením prvé stolice 
vyhove,no. 'proh tomuto u~nesení ,byl podán rekurs žalované strany, kte
remu ~ruha stohce vyhovela a navrhu na povolení odkladu exekuce ne
vfhove}a. Proh tomu, podala žalující strana dovolací rekurs, žádajíc 
zaroven, by tomuto rekursu byl přiznán odkládací účinek. Tomuto 
návrhu s o udp r v é s tol i c e vyhověl usnesením ze dne 9. září 
1928. Rek u r sní s o u d usnesením ze dne 2. listopadu 1928 
zrušil napadené usnesení ze dne 9. září 1928 jako zmatečné a 
ne~yho'Věl n~vrhu žalobkyně. D ů v,od y: Usnesení, jimž byl při
znan dovolaclmu rekursu odkladny učmek, mohl vydati jen rekursní 
soud, (§ .524 druhý odstavec c. ř. s. a § 78 ex. ř.). Vydala-li je 
prv.11l stohce, bylo vydáno soudem nepříslušným (,§ 524 druhý odstávec 
c. 1. s.) a je proto zmatečným (§ 477 čís. 3 c. ř. s.). Poněvadž k zma..' 
tečnosti musí soudy vždy z úřední povinnosti přihlížeti musela druhá 
stolice, k níž spís~. došly, nás:,:dkem dovolacího rekursu' vysloviti, že je 
zmatecne a je zru'SllI (§ 471 CIS. 7, § 477 čís. 3 c. ř. s.). Vyřizujíc žá
dost, aby dovolacímu rekursu přiznán byl odkládací učinek, druhá sto
hce tuto žádost zamítla z důvodú uvedených ve svém rozhodnutí ze dne 
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24. srpna 1928 č. j. R 111 136/28-4, na které se timto ,žalující stran~ 
poukazuje. Usnesením ze dne 13. prosince 1928 nevyhovel rek II r sn! 
s o u d návrhu žalobkyně, by jejímu dovolacín;u r.ekursu ,do :\S.n~sem 
rekursního soudu ze dne 2. listopadu 1928 byl pnznan odkladacl uč1l1ek. 

Ne j v y Š š i s o u d zrušil napadená usneseni. 

D Ů vod y: 

Především jest předeslati, že opravné prostředky proti napadeným 
usnesením jsou přípustné, jelikož nejde o přiznání odkládacího účinku 
(§ 524 (2) c. ř. s.). Usnesel;im z,e, dne 9 .• záři 1928 přiznal,soud p;vé 
stolice dovolacímu rekursu zalujlcl spolecnoslI do usnesem vrchmho 
zemského soudu v Brně ze dne 24. srpna 1928 odkládací účinek a před
ložil tento dovolací rekurs prostřednictvím vrchního zemského soudu 
v Brně nejvyššímu soudu, který tento dovolací reku;s vy!!di1. rozhod
nutím ze dne 17. listopadu 1928. Rekursnf soud, jemuz nepns;uselo r?z
hodnutí ani o dovolacím rekursu a pro nedostatek rekursu zalovaneho 
do usnesení soudu prvé stolice a odkládacím účinku ani o tomto usne
sení, měl se omeziti na předložení dovolacíh? rekursu nej~'yššímu s?udu. 
Jeho usnesení, jímž rozhodnutí soudu prve stolIce zrusll .. a ? navr~u 
žalujicí společnosti, by jejímu dovolacímu rekursu byl pnznan ~dkla
dací účinek, sám rozhodl, nemá opory v zákoně. Marně poukaZUje re
kursní soud v tomto směru na doslov § 524 druhý odstavec c. ř. s., podle 
něhož ovšem soud, který vydal napadené usnesení, má roz~odnouti 
o návrhu by rekursu byl přiznán odkládací účínek. Jde tu vsak pko 
v § 520 c: ř. s. o zřejmě nesprávnou dikcí zákona, která odporuje úmyslu 

, zákonodárcově, neboť měl na mysli soud prvé stolice. Vždyť tento soud 
má po ruce spisy a může bez prodlení o návrhu na přiznání odk~ádacího 
účínku rozhodnouti, což vyžaduje povaha věci, neboť. prodle11l ve vy
řízení návrhu na přiznání odkladu maří účel odkladu (viz Dr. Neumann, 
komentář ke. ř. s. 1928, str. 1396). Usnesení rekursního soudu jest 
proto ve smyslu § 477 čís. 3 c. ř. s. zmatečné rovněž jako jeho druhé 
usnesení ze dne 13. prosince 1928, jímž návrhu žalující společnoslJ, ab~ 
jejímu dovolacímu rekursu do ~sne~ení vr~hni~o, ::emského soud:, v Brn~ 
ze dne 2. listopadu 1928 byl pnznan odkladacl uClnek, nevyhovel, nebot 
rozhodnutí o tomto návrhu příslušelo, jak dolíčeno, soudu prvé sto::,:e. 
Jelikož dovolací rekurs, o jehož odkládací účínek, jde, byl n.e]vys.s1l1: 
soudem již vyřízen, je další rozhodování o to.mt? ucmkl1 ~ezpredmetn; 
II proto mohl se nejvyšší soud omeziti na zrusem napadenych usnesenI. 

čís. 8666. 
Pozemková relorma. 
V § 37 příděl. zák. nejsou uvedena všechna obmezení, jež může Státní 

pozemkový úřad uložiti osobě, jíž přiděluje půdu. 
Tím že Státní pozemkový úřad udělil svolení ke zcizeni přiděleného 

pozemk~, nestala se smlouva nedotknutelnou s hlediska odpilrčlho řádu. 

(Rozh. ze dne 26. ledna 1929, RII 426/28.) 
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Manželé Š-ovi v době, kdy si vypújčili peníze od žalující záložny, 
drželi a užívali pozemky přidělené jim Státním pozemkovým úřadem. 
Napotom prodali manželé š-ovi ony pozemky žalovaným. Ježto exekuce 
vedená žalobkyní k vydobytí zapůjčených peněz na ostatní jmění man
želů š-ových zůstala bezvýslednou, domáhala se žalobkyně na žalova
ných (kupitelích pozemků od manželů š-ových), by bylo uznáno prá
vem, že trhová smlouva, jíž prodali manželé š-ovi žalovaným pozemky, . 
jest proti pohledávkám žalobkyně bezúčinnou, že žalovaní jsou povinni 
to uznati, trpěti exekuční prodej a vnucenou správu pozemků k vydobytí 
pohledávek žalobkyl1ě neb místo toho zaplatili žalobkyni její pohle
dávky. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl. D ů -
vod y: Soud vzal za prokázáno, že manželé š-ovi, prodavše pozemky, 
měli vědomí, že tímto právním jednáním zkracují své věřitele, zejména 
i žalobkyni, že žalovaní to museli věděti a že tržní cena 7.000 Kč jest 
v dnešních poměrech velice nízká. Kdyby tedy nebylo zde toho, o čem 
dále bude promluveno, muselo by býti žalobě vyhověno. V tomto pří
padě jest nesporné, že manželé š-ovi v době, kdy si vypůjčili od žalob
kyně peníze, užívali a drželi pozemky přidělené jim Státním pozemkovým 
úřadem, že však v pozemkové knize jako vlastníci zapsáni nebyli a že 
ani žalovaní· dosud nejsou knihovními vlastníky. Pokud nebyly přidě
lené pozemky odevzdány přídělci do vlastnictví, nelze na jeho práva 
k nim vůbec vésti exekuci bez svolení Státního pozemkového úřadu, 
protože jednak není jisto, zda se přidělených pozemků přídělei vskutku 
dostane, jednak by se tím znemožňovalo případně omezení, jež Státní 
pozemkový úřad ve smyslu předpisu § 23 příď. zák. přídělei má uložiti, 
a zmařen by tak byl účel zákona, jenž je dán ve veřejném zájmu, neboť 
jde v pozemkové reformě o sociální reformu. Rozhodnutí O tom, kdy se 
zcizení, pronájem, zavazenÍ a dělení zabraného majetku příčí účelům 
pozemkové reformy a kdy nikoliv; patří podle § 7 zák. záb. Státnímu 
pozemkovému úřadu, který udělením neb odepřením souhlasu k dotyč
nému právnímu úkonu vyslovuje, zda lento úkol se srovnává s účely po
zemkové reformy či zda se jim příčí a že bez povolení Státního pozem
kového úřadu nelze přidělené pozemky zciziti, plyne výslovně z § 37 
zák. čís. 81/.1920. Státní pozemkový úřad rozhoduje tedy o zcizení a jen 
jemu patří právo souhlas k (omu buď uděliti nebo odepří·ti. Věřitelé, 
kteří půjčují držitelům přidělených pozemků, musí věděti o nedostatku 
zcizovacího práva dlužníků, musí s tím počítati, že Státní pozemkový 
úřad může odepříti možnost vésti exekuci k uspokojení jich pohledávek 
dokonce musí i na to býti připraveni, že držiteli přiděleného pozemku 
tento může býti odebrán. Není věcí Státního pozemkového úřadu, by 
se staralo to, zda držitelé přidělených pozemků jsou zadluženi a kdy 
tyto dluhy povstaly, při rozhodování o svolení ku zcizení rozhodují jen 
veřejné zájmy s pOZemkovou reformou související, nikoliv ohled na vě
řitele. Ze všeho toho, co bylo uvedeno, vyplývá, že když Státní pozem
kový úřad dal svoleni k prodeji sporných pozemků, prodej jest pravo
platný, že prodeji nelze odporovati ani ho nelze zvrátiti ze žádných dů
vodů, zejména ani z důvodů § 2 odp. ř. a že tedy ani žalující strana ne
může se cítiti poškozenou, byl-Ii prodán pozemek pod skutečnou hod-
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notoU, pon0vadž, pújčovala-li) jednala na vlastní nebezpeČÍ, čehož s~ 
musila býti vědoma vzhledem k tom~,. co _ bylo ~vedeno. O d v 01_ a C.l 
S o u d zrušil napadený rozsudek a vratll vec prv,emu soudu, vy. vyckaje 
pravomoci ve věci znovu jednal a rozhodl. D u vod y: _. Prvy soudce 
;,1á za zjištěno, že žalovaní ko_upili s.mlouvo:, ze dne. 9. brezna 19?8 ~d 
manželů š-ových pozemky, v zalob1l1 prosbe uvede~e, .za 7.000 Kc a, ze 
tato kupní smlouva byla schválena rozhodnutí~, Statl;:h_o po~emkov~h~ 
úřadu ze dne 5. dubna 1928. Prvý soudce ma za. z]lste~o, ze ma~zel~ 
š-ovi prodali pozemky vědouce, že lí;"t~ právním jedna1l11;' zkracu]l sve 
věřitele zejména i žalující stranu, a ze zaloval11 o tom~o umyslu pro?a;. 
telů věděli. Soudce totiž má za zjištěno, že pozemky mely mnohem vets~ 
cenu než, zač byly prodány, a že se tudíž manželé šeovi, kteří jsou velmI 
zadluženi takže nemohou své věřitele uSPOkOjltl, tímto prodejem. zba
vují majetku za cenu nízkou ke škodě svých věřitelů. Podle § 23 zakon~ 
ze dne 30. ledna 1920, čís. 81 sb. z. a n. (zákona přídělové~o) má ~tá~~l 
pozemkový úřad právo v přídělové listině n.aříditi obmezel1l_ o~ledne ~n
dělené nemovitosti. Poněvadž mezI stranamI jest nesporno, ze jde o pu_du 
přidělenou manželům š-ovým Z půdy za~rané ?}átn~ll1 pozemkový~' ú!a
dem na základě pozemkové reformy a ze tUdlZ Statl1l pozemkovy ur~d 
měl právo manželům š-ovým uložiti !llZ_ná obmeze~í v,e smyslu § 23 .~n
dělového zákona, jest nezbytno vysetntl, zda Stat~l pozemkov~ urad 
omezení manželům š-ovým při přídělu oUIO~ll a .pka _to ~b~eze_m by~a; 
Uložil-li Státní pozemkový úřad manželum s-ovym pn pnde}u, z~_ sme]l 
zciziti, zatížiti pozemek jen se svolením Státního po.zemkoveho uradu"a 
že mohou zejména žádati vyšš! c~nu,Mž za kter_ou jl111 pozerr:ek byl ~n
dělen lze sotva říci, že manzele Š-OVI prodavse pozemky zalovanym, 

. jedna'li ke zkráceni svých věřitel~, ~ni tito vlastné nemo?h na _ pO,z:mk~ 
k uspokojení svých pohledávek vesÍl exekucI a a111 vlastn~. n;anzel,,; S-OVl 
prodali pozemky za nejvyšší cenu, za kterou mohl!, pouzlv_se penez cel~ 
kem k uspokojení svých věřitelů. Av~ak i v)iné;n .směru řecené skutkov~ 
okolnosti budou podstatně rozhodne,. ponevadz Jen, budou-I! obmez;nr 
Státního pozemkového úřadu známa, bude lze POSOUdltl, ~da lz_e vesl! 
exekuce vnucenou dražbou a vnucenou správou na nen~ovltl}Stl zalova
nou stranou koupené. Exekuce po příp~d~ nebude m?z~.ou ~otud, do
kud není známo, jaká omezení uloži Statn! pozen:~?vy urad z~lovanym 
ohledně přidělené nemovitosti (rozhodnuÍl NeJvysslho sou~~ Cl~. 6_359 
sb. n. s.). V tom připadě by žaloba byla nepřípustn.ou, po pnpa~e pred~ 

. časnou, poněvadž žalující strana by r~_ohla žádaÍl .Je!, to, ceho zalovanr 
kupní smlouvou, která má býtí prohlasena za b,ezučl~I'OU, nabyl! (§ 13 
odp. ř.). Mohla by se tudíž žalujicí strana domahaÍl J.en toho, bf ~ohla 
býti vedena exekuce na pozemky smlouvou ž~lovanym ~rodane. ~,alo
vaní mohou se ovšem této povinnosh sprostll! zaplace111m pohl.eda:~~ 
žalujíd strany tuto povinnost však mají jen tehdy, byh-h r:OV1l1111 .~ra\!\! 

. to čeho napadenou smlouvou nabyli. Jinak této pO~1l1~osh ~ema]l. Po~ 
něvadž prvý soudce nezjistil ,v-,hledem~ k ,SVé:TIll r:raVll;1l1U ~azo.ru'Ja!,a 
obmezeni Státní pozemkový urad man.z~lum s~~vyn; pn udele111 p.n~:lu 
(v přídělové listině) uložil, pokucl se tyce zdaJiz St atm po~emkovy urad 
laková obmezení uložil, a zejména a111 nezl's!>l, za pkych obmeze111 

9' 
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(podmínek) Státní pozemkový úřad napadenou kupni smlouvu schválil 
bylo nutno roz~udek prvého soudu zrušiti. Prvý soudce po pravomoci 
toh,:~o usn.esem bude znova v: věci jedn,:ti, pii .to.m vyšetři, po připadě 
POU~'je prav~ P?dle § 182. c. r. s. Jemu pns!uSejiClho ohledně okolností, 
ktere se zdaj1 byh odvolaclmu soudu rozhodné, a pak znova ve věci roz
hodne. 

N e j vy Š š i s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Žalovaní vyslovují v rekursu názor, že okolnosti, jež chtěl míti odvo
lací soud .zjištěny, byly uvedeny v první stolici jednak jako nesporné, 
Jednak pry plynou ze zákona (z § 37 zák. čís. 81/20 sb. z. a n.), takže 
nebylo třeba doplňovati v t0111 směru řízení prvého soudu. Leč žalova
ným nelze přisvědčiti. Odvolací soud kladl důraz zejména na okolnost, 
zela ma~želé š-ovi prodali přidělený pozemek za nejvyšši cenu, za kte
rou smeh podle obmezeni Státního pozemkového úřadu. šlo tudíž od
volacímu soudu především kromě jiného také o zjištění, za jakou cenu 
byl pozemek manželtrm š-ovým přidělen Státním pozemkovým úřadem. 
Že okolnost ta byla podle obsahu rozsudku prvého soudu nespornou 
?ení sp:ávný~ .. Prvý so~d ~ji~til ~ tom směru jako nesporné jen to, ž~ 
zalovam kOUplh od manzelu S-ovych trhovou smlouvou, o niž jde, po
z~.,?~y za 7.000 Kč. Nespornou nemohla býti okolnost, kterou chce míti 
Zjlste?U odvolací so~d,. již proto, že ji žalovaní v první stolici ani vý
~lovne netvrdl1r a uClmh také teprve v odvolacim sdělení a v rekursu .. 
Ze v .§ 37 ;ák.. čís. 81;\20 sb. z. a n. jsou uvedena veškerá ob
me:~l11, ktera ma podle § 23 uved. zák. Státní pozemkový úřad právo 
Ul~z:tr osobě, které se pada přiděluje, a která chce míti odvolací soud 
:Jlstena, z ust~noven~toho nij~k neplyr;e. Ustanovení to jen uvádí, pod 
c. I. (~), kt".re z?e pnchazí v uvahu, duvody, ze kterých Státní pozem
kovy uradpnvoh ke zCIzení celého podilu v prvních deseti letech. Ježto 
se rekurs j1nak nedotýká vlastních důvodů, pro které chce míti Odvolací 
soud ony.oko.lno~!i zjištěné, vJ1.myká s.e i otázka těchto důvodů právnímu 
posouzem nCJvy.sslho soudu. Zalovam pokoušejí se v dalších vývodech 
re~ur~u uplatmÍ1 názor, že napadené usnesení jest nesprávné po stránce 
pravl11 z toho důvodu, že prý žalobkyně nemilže ze žádného důvodu od
porovati platnosti trhové smlouvy ohledně přídělu schválené Státním 
pozem!:ovým úřad~m; nemá-Ii k tomu předem svolení tohoto úřadu, ježto 
tent? ~rad.le~t Jedl11ym rozhodujícím činitelem pokud se týče nakládání 
s přl~elovyml poze,?ky. Stěžovatelé vplovujÍ, jakž z dalšího plyne, ná
:?r, ze ~,?Io~ve, o pkou J.d,e, nelze an! odporovati s hlediska odpůrčího 
radu. Tyz nazor vyslovIl J1Z prvy soua ve svém rozsudku. Leč odvolací 
soud ,nesdílel;),akž vyplývá z jeho rozhodnutí, názor ten, třebas to vý
slo;:ne.a z'vl~~t neo~uvodml. Jest se proto s názorem tím, zřejmě ne
spravnym, bh:e zabyva;1. Podle §. 7 zákona záborového čÍs. 215;\1919 
s~. z. a ? vyza~dllJe Ovsem ZCIZent, pronájem, zavazení a dělení zabra
neho majetku úredního souhlasu a nemá bez něho proti státu právních 
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účinkú. Podle § 37 příď. zák. (čís. 81(20 ~b .. z. a n.) jest ~cize~í, pří
dělového pozemku vázáno na svolen: Statl11ho pozemkoveho uradu. 
Avšak tím, že svolení takové bylo udele~o,.nes!~la se ~mlouva, tak.t~ 
schválená, nedotknutelnou s hlediska O(~purclh? radu. Ota:zkX' spadajlcl 
pod ustanovení § 2 a 3 odp. ř., nezkouma Státm P?:emkovy urad,. schva
luje smlouvu ohledně přídělového pozemku a nemu:ze. je z~ou.mah, neboť 
llení k tomu povolán a nemá "ni příčiny, by ~ak .č~11lL Sta:mmu P?zem
kovému úřadu jsou pro udělení ~ouhlasl\. smermc: )~n ot,:zky, verejl10-
právní nikoli otázky soukromopravního raz u, . o ne: jde p~Cl ,pr,e?pokla;: 
dech §§ 2 a 3 odp. ř. Mylným jest, proto .naz?r, .,:e .?dpUrCl rad man 
ustanoveni zákona záborového. Stězovatele prehhzeJI Jed,nak vyznam 
ustanovení § 1 odp. ř., jež záboro~ýn; zákone~ ~ebylo, zruse.no. a p~dl.e 
něhož lze odporovati každému pravl11mu Jednan;, k~ere se tyka dluzm~ 
kova jmění, jednak, že úspěšným odporem s:ayaJl s,e" odporovateh~a 
právní jednání bezúčinnýml Jen proh odporujlclmU venteh, relatrvne, 
takže odporovatelné jednání nepozbývá účinnosti v poměru n1ez: smluv: 
nimi stranami, mezi dlužníkem a odpůrcem odporovatele, j1chz Jedllle 
se týkal souhlas udělený Státním pozemkovým úřadem. 

čís. 8667. 

Okruh osob oprávněných v knihovním ř~zenl k r~~urs? ne.spadá v j~
no s okruhem osob, jež mají býti vyrozumeny o vyn~em k~~hovnkh ~a
dosti. K rekursu jest oprávněn každý, kdo se pokláda za sti~ena: opat~e
nim knihovního soudu. Sejde jen na tom, zda bylo opatřent kttibovulho 
soudu způsobilé dotknouti se práv stěžovatelových a~, majetkových. ať 
rodinných, ať přímo ať nepřim?:, Ot~zka, zda byl, stěžovatel ve s":Yc~ 
právech skutečně dotčen, není jlZ oIazkou oprávnenl k rekursu, nybrz 
otázkou jeho věcné odůvodněnosti. .. • 

Bylo-Ii na spoluvlastnickém podílu na nemovito~tr p~znamen?~ 7: 
spoluvlastník nesml svůj podll ani užitky jeho za sve~~ zl~ota. anI ZCtZ1ti 
anl zatižiti leč by veškeří spoluvlastnicI domu chteIt dum Jako ~elek 
zciziti - Jsou do usnesení knihovního soudu,. jímž byl povolen vyma~ 
pormfunky zálwzu zcizem a zadlužení, oprávněni stěžovati si ostatnt 

. spoluvlastnici. 

(Rozh. ze Llne 31. ledna 1929, R I 1018/28.) 

K n i h o v n í s o u d povolil, by ve vložce čís. 780 poz. knihy. byl 
na jedné třetině nemovitost! tam za~sané a Kar?lině p~?V~ vlas!111c~y 
náležející vložen výmaz poznámky zakazu ZCIzenI a zatrze11l, takze zu
stane toliko poznámka, že v případě. prodeje t~to třeyny Jest }<upní ~:nu 
anebo, kdyby nabyvatel převza~ dlu~y .vaznoucl na teto .tretme ?a srazku 
ceny trhové, zbytek ceny trhove UlozlÍ1 u soudu v cen~ych paprrech, po
žívajících sirotčí jistoty. Rek u r sní. s,: ud ~dmrtl. re~u.rsy spolu~ 
vlastníků. D ů vod y: Stěžovatelé odůvodnujl sve opravne11l k rekursu 
tím, že z poznámky, jejíž výmaz napadeným usnesením byl povolen, na-

f·, 
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byl~ ja~o. spolu~l~stníci právo, by bez jejich souhlasu a be '.. . 
~Iasem, ze ChleJl prodati spolu se žadatelkou Karol" ~ Jejich p;o
p,ko cel:k,.nebyla třetina zcizována. Neboj' poznamena~n.o\ -ovou d~m 
~'ys'ovne) ze Karolina P-ová svou třetinu domu a . " e ~. mezent zl:e{o 
Zlvota nesmí ani zciziti ani zatížiti leč b 'k • .leJl uZltky ~a svcho 
chtěli dům jako celek zciziti, že vš~k i v ta:a:;l~' e:l sp~luvlastl1lcl ,domu 
na pO;hl. ten připadající složiti u soudu v cennýct~~;~:d~stp~~~m~~nu 
slrotčl, jlstoty. Ježto stéžovatelé souhlas k v"ma : zlvajlclCh 
~~lze~IKa zatížení nedali, navrhují a to i z jil~ých z~ě~~;~~~~o~~ka~u 

vr arohny P-ové o vklad výmazu byl zamítnut o., • ' y 
padené usnesení bylo zrušeno Avšak soud k .' P, pnpade, by na-
vatel' k k 'b . re urSI1l ma za to že stěžo 
tině ~om~e ~rsulv,: epc nejsou oprávněni, nebot' neměli a nem'ají na tře: 

. ' a~o l11e -ove vlastmcky náležejícího, knihovních ráv 
~Ohlr pr~to byt; napadeným usnesením dotčeni ve svých prá~ech' nJe-

ll1e Osel all1" Jez JSOU dotčeny ve svých právech a 'ež musí b" '. e-
§ ,~23 kmh. zak. uvědoll1ěny o vyřízení knihovních ná~rhů .. y!~ podle 
slrznostl. Jde tu o poznámku podle § 20 k'h 'k k . ' pnslusl pravo 
vlas:nictví Karoliny P-ové k jedné třetině ~O~,~a.:, ~:~o:, ~ylO ?mezeno 
kova vyznačuje sic~ jisté osobní poměry, zejmiln~a or~~~en~z~:mska ,ta: 

:'i~~:' na~~~1el:~ýJlt, ndabYt!l ~ráv. Pr?to také stěžovatelé výmazen;r~~= 
. , ,. I o cem ve svych kmhovních pr' h Al . 

~~~~~~rn~~fa ::f~~~~~~in~l~~e~;~~~~~~t;inr~ ~l;~~Též WZá~~:~ě' poz~~nk~~~ 
nabyh prav Ze K . r 'P '. " OVl poznam ou 
poznámk . 1 alO!lle -ove,pres zakaz zcizení a zatížení bylo podle 
hOdlali d~ni~~~;~~~ j~~~d~!\p~ut;', tkdYe~ .se ~eškeří spoluvlastníci od-
omezení vy' hodou pro K 1:-' ples, Ja z Jasne plyne z poznamenaného 

, aro lOU -OVOU ale nel e t h d . 
by!í práva ve prospěch stěžovatelů. Pr~to také ~ .~ 0.0 o~ozova.tl na
mCll! napadené usnesení manželům W ' m ~vm sou nemel clo
nenabyli stěžovatelé práva k reku' -ovYI~. Ale, I ~,dyž se tak stalo, 
pustná byla odmítnuta. r,u a pro o tato sl!znost jako nepří-

Ne j v y Š š í s o u ci - '"I d 
soudu, by, nehledě k Od~r:a~ímna~ao el~é usnes:ní a ,uložil rekursnímu 
o stížnostech do usnesení knihov~íhou~~u~~.·lehoz pouzIl, rozhodl věcně 

Důvody: 

, P!edesl,~ti jest, že nejde o dovolací stížnost odle § . 
nybrz o strZllost do usnesení rekursního so d .P, . 130 kn. zak., 
odepřeno oprávnění ke stížnosti do h d u ~'. Jlmz b~lo stěžovatelům 
má býti řešena jen otázka zda tak ~o~ ~ n,utr Kmh,:vndlO ~oudu, takže 
právem. Souhlasiti .iest s ~,ázorelI1 st~ž~~~;iel~ou9 uClml,pravem, či ne~ 
zákon nemá ustanovení o tom kd" :. ze nepl avem. Kmhovl1l 
osob ke stížnosti o rávněn' ch ' . o J~st k shznosh oprávněn. Okruh 
mají býti podle § )23 k Y 'k nespacla v, Jedno s okruhem osob, které 
dostí, neboť s jedné s'tra~y ~~k~:~~o~u§l~nh ~ vYřítení knih.ovních žá
o potřebě vyrozuměti osoby v jichž prospěchn, :a

k 
·'lnezm,1l1u)e.na p.ř. 

1 • s nt 10vm zapls děje 

-- čis. 8i56í -~ 

nebo jichž se t5"Če V}'IHaZ poznámky, ačkoliv jejich práva mohou býti 
dotčena knihovním zápisem, s druhé strany nemusí býti ve svých prá
vech dotčeny knihovním zápisem osoby, jichž vyrozumění zákon v § 123 
kn. zák. nařizuje (srv. k tomu také Bartsch 1928, str. 539 a Bohuslav
Hartmann 1924 str. 229). Proto bylo přiznáno na pL již v rozhodnutích 
nejvyššího soudu dříve ve Vídni čís, 659 sb. Nowakovy, čís. 5619 sb. 
D!. U. n. ř., také Zentralblatt 1917 sir. 799 a Gerichtshalle 1917 str. 275 
oprávnění k stížnosti i osobám, které nemusily býti podle § 123 kn. zák. 
o knihovním zápisu vyrozuměny, a naopak nebylo v rozhodnutí čsl. nej
vyššiho soudu čís. 5202 sb. n, S. přiznáno oprávnění k rekursu vlastníku 
nenlO'vitosti, ačkoli musil býti a hyl podle § 123 čís, 3 kn. zák. vyroz
uměn. V rozhodnutí čís. 7265 sb. n. S. bylo sice vysloveno, že v knihovním 
řízení jsou k stížnosti oprávněny jen osoby, které musí býti podle § 123 
kn. zák. o vyřízení knihovních návrhl! uvědoměny, ale i tam se odkazuje 
co do oprávnění k předpisu § 9 nesl'. říz. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 
ř. z.,o němž bude pojednáno. Protože knihovní řízení jest řízením mimo
sporným a nemá - jak řečeno - o této otázce zvláštních předpisů, jest 
i tu ve příčině legitimace - a jen ve příčině této ~ použíti předpisu 
§ 9 nesl'. říz., ve kterémž směru jest nauka i praxe zajedno (srov. dříve 
již uvedené komentáře a zmíněná rozhodnutí). Podle toho jest oprávněn 
ke stižnosti každý, kdo se pokládá za stižena opatřením knihovního 
soudu. Sejde jen na tom, zda bylo opatření knihovního soudu způso
bilé dotknouti se nějak práv stěžovatelových - ať majetkových ať ro
dinných, ať přímo ať nepřímo (Ott, RechtsWrsnrgeverfahren str. 239) 
To jest ovšem otázkou případu. Vždy však nutno podržeti na mysli, že 
se při zkoumání legitimace ke stížnosti nelze obírati otázkou její opráv~ 
něnosti a nelze se pouštěti již předem do rozhoru věci samé v tom směru, 
zda stěžovatel byl ve svS'ch právech nějak dotčen, neboť to by zname
nalo převrátiti věc a přiznávati legitimaci ke stížnosti jen tomu, kdo jest 
i věcně v právu, což by vedlo k důsledku, že by ve věcech mimospor
ných nebyly připuštěny stížnosti, které by neslibovaly příznivého vý
sledku. V tomto případe byli stěžovatelé vyrozuměni o opatření 
knihovního soudu a toto jest způsobilé dotknouti se aspoň nepřímo je
jich práv. Stěžovatelé jsou po jedné šestině knihovními spoluvlastniky 
domu, jehož jedna třetina jest knihovně připsána do vlastnictví Karolině 
P-ové. Při vkladu jejího práva vlastnického byla jako součást celého 
knihovního zápisu (.srov, Věstník min. sprav. z r. 1924 str. 168 o zápisu 
obmezení zákazem zcizení nebo zavazení, srov. také Bartsch z r. 1902 
str. 398) zapsána také poznámka zákazu zcizení a zatížení, ale s jedinou 
výjimkou, kdyby totiž všichni spoluvlastl1íci domu - tedy i stěžo
vatelé - chtěli zciziti dům jako celek. Netřeba se tu vůbec obírati 
s právní povahou a s právními účinky takového obmezení dispositivního 
práva vlastníkova před llI. dílčí novelou (§ 364 c) obč. zák.), ani s otáz
kou, zda byly takové zákazy podle práva platného v době zápisu (25. 
června 1913) předmětem knihovních zápisů a, pakli ano, jakým způso
bem měl býti zápis proveden, neboť pro spornou otázku stačí, že se zá
pis pravoplatně stal a že trval až do 31. května 1928, kdy teprve byl na 
jednostrannou žádost Karoliny P-ové a jejích dětí Rudolfa P-a a Terezie 
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S-ov~ vymazán usnesením, jemuž stěžovatelé od . . 
poznamky nebyla vyloučena možnost že ost t pOlO{a\ PO?le obsahu 
s tim, že Karolina P-ová, jsouc vázá~a zůsta~i;::lost~nuv ~stmCI Po~itali 
svého podilu, nebude se moci za svého život b y zakaz~m zCIzení 
podílniků dOI~áhati zrušení společenstvÍ (§ a8~~ ~bb,ez s.volem os~atních 
bnde mocI svuj podíl zciziti (§ 829 b' 'k)' c. zak.), am ze ne
buď společenstvi s ní zrušiti nebo s jin~u z~S~bo ze tedy ~e?Udou nuceni 
Že zákton udznává právní povinnost ke společens~v~ea SE~, etCaeknéstvt!tvejiti. 
Vlnnos I o povidající . e o po
§§ 831, 832 a 834 obgrav,% ~. společenství,. jde najevo z předpisů 
dotknuto _ ať již přím~ z:ť 'neJ;~~~em po~n~tky. mohlo se tedy býti 
vazků Karolin P . ' . prav, era JSou Jen rubem zá
'e t' '. Y -ove, a mohou se tudíž stěžovatelé pokládati za f 
z ny Opa remm knlhovnlho soudu. Zda se skutečně bylo' .. h . S 1-

tknuto a zda skutečně byli stíženi není ředmělen l.e.1!~ prav do
nutí. Zejména není zkoumati v tomto Obd~b'" . 1 dnyne1.s,lho ro~hod_ 
známkou nějak' ch ráv b' . I nzem, z a stezavatele po-

b
nabytých práv ~oZb~li, či n:d!~y jf~ t~o ?pr:~z~~st~l~znvay' m

h 
kl' takovýdch 

y se vymazem . . k ' . razena a z a 
mělo dojiti ke spo~~Z~~~S[h:~a~č.zm.e~lla.:sPoň pro~esní role, kdyby 
ten čas stačí ú ln' , . mClc za azu zClzem a zadlužení. Pro 
pr~v stěžovatel1. e, ze by se vymazem poznámky mohlo býti dotknuto 

čís. 8668. 

Vrácení přeplatku na pojistné I 
pojišt'ovně domáhati pořadem prá~a.ne ze se proti okresnl nemocenské 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1929, R I 1070/28.) 

D ů vod y: 

Správný jest názor prvého d' , 
Podle § 1 j. n. náleží řádným so~~~~' Z\ p~rad práva jest vyloučen. 
jes.t poSUzovati podle zásad soukrom:~~ o ?vatr OJen Ok po.měrec~, jež 
nejde. Žalobce domáh' . ' . prava. ta ovy po meT tu 
vrácení 1 357 Kč s '~Ise na z~lovane okresní nemocenské pojišťovně 
psáno ne' rávem pns ., prot?ze, mu pojistné v této výši bylo přede
dávkou, ~edeps~n~~Yz v~~~~~~ prepl.atku .na, pojistném. Pojistné jest 
dne 9. října 1924 čís. 221 sb z v~eJnoprav~l~h, kotvíci v, zákoně ·ze 
daním a dávkám 'veřejným (§. 173 tnh ~ter~ jest na rov~n postavena 
žalobce v podstatě toho by so d ,o kO o zalkon~). Dom~há se tudíž 

, u prez ouma poradem prava platební 
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rozkaz žalované pojišťovny, jenž se žalobci nezdá býti správným. K tomu 
nejsou řádné soudy povolány, jakž patrno z předpisu § 192 uvedeného 
zákona, při čemž se podotýká, že se »soudy« v § 239 tohoto zákona 
rozumí soudy rozhodčí podle § 196 a násl. zmíněného zákona a soudy 
pojišťovací podle § 220 a násl. tohoto zákona, nikoliv soudy řádné (sb. 
n. s. čís. 8270). Nelze proto souhlasiti s rekursním soudem, že jde 
o žalobu z obohacení podle § 1431 obč. zák., kteréhožto ustanovení se 
žalobce ostatně ani nedovolává, a nepřichází v úvahu ani předpis § 190 
c. ř. s., podle něhož mohou soudy k vůli rozhodnutí soukromoprávního 
sporu rozřešiti také předurčující otázky veřejnoprávní, ano, jakž dolí
čeno, v souzeném případě nejde o nárok soukromoprávní. Vrácení pře
platku, t. j. peněžní sumy, vybrané bez zákonného nároku, jest jen rubem 
základní otázky, zda tu přeplatek jest, a tato otázka nepřeměňuje se 
v otázku soukromoprávní tím, že se žádá jeho vrácení (srov. rozhodnutí 
uveřejněné ve sb. n. s. pod čís. 6534, pokud se týče pod čís. 3215 a 
5930) . 

čís. 8669. 

Výhrada vIa5tnictví znamená, že odevzdání věci nemá v zápětí pře
vod VIa5tn1ctví, jenž jest podle viíle stran podmíněn a závislý na zapla
ceni kupnl ceny a je proto odložen podmmkou zaplacení kupní ceny, 
podle smyslu pravidelně odkládací, až do zap,lacenl kupnl ceny. Pro
datel nemůže uplatniti zároveň obojí právo: na zaplaceni kupní ceny 
a na vráceni věci, ať již žalobou vlastnickou neb obligační žalobou 
z důvodu odstupu, leda že by si byl podle okolnosti případu zvláště 
vymínil takové právo. Net1<i-1i tomu tak, neble kupitele ani alternativně 
odsouditi i k zaplaceni i k vrácení věci. 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1929, Rv I 317/28.) 

Žalobce pmdal žalované nábytek za 18.954 Kč. Část kupní ceny 
10.700 Kč zaplatila žalovaná hotově, zbytek povolil jí žalobce spláceti 
v měsíčních Ihútách po 400 Kč, vyhradiv si k nábytku vlastnictví až do 
úplného zaplacení kupní ceny. Ježto žalovaná řádně splátky neplatila, 
domáhal se žalobce žalobou, o niž tu jde, by zaplatila zbytek kupni ceny, 
aneb vydala žalobci nábytek proti vrácení zaplacených 10.700 Kč po 
srážce 180 Kč měsíčně za užívání nábytku. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d vyhověl dovolám 
žalované potud, že. uznal žalovanou povinnou vrátiti žalobci nábytek 
proti zaplacení 10.700 Kč po srážce měsíčních 120 Kč za používání 
nábytku. N e j vy Š š í s o u d nevyhověl žalobcovu dovolání, k dovo
lání žalované zamítl žalobu, pokud se jí bylo domáháno vrácení nábytku. 

D ů vod y: 

Po právní stránce pokládá žalovaná za nesprávné, že ji odvolací soud 
odsoudil na základě výhrady vlastnictví k vydání nábytku v e dle za
placení kupní ceny. Lze jí přisvědčiti, že z důvodu smlouvy (o koupi a 
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o výhradě vlastnictvi) žalobce neměl ve dle seb e obojí právo 
~oJl11ově znamená výhrada vlastnictvÍ) že odevzdání věci nezplodí účink~ 
JInak s tím spojeného, nabytí vlastnictví. Nabytí jeho jest podle vůle 
stran podmíněné a závislé na zaplaceni kupni ceny a proto jest odro_ 
čeno, dolož.enín; P?dmínky zaplac~n~ kupní c~ny, podle smyslu pravi
delne odkladacl, az do Je]lho spinem. POJmove vlastmkem Zllstává pro
datel a kupitel zatím v důsledku podmínky jest jenom čekatelem vlast_ 
nictví (§ 897 a 696 obč. zák.). Proti kupiteli zůstává vlastníkem pro
datel a kupitel může se jeho vlastnické žalobě opříti jenom v důsledku 
oprá~něni, nabytého smlouvou (koupí). Zda smlouva opravňuje dosa
vadmho vlastnika domáhati se vlastnickou žalobou vrácení věci bez 
ohledu na trvání kupu (nehledic k tomu, zda bylo vykonáno právo od
stupu), je otázko,\ případu. Bude tu rozhodovati výslovná dohoda nebo 
zda lze z okolností souditi na to, že bude výhrady vlastnického práv~ 
proti kupiteli použito jen v určitém případě a ve kterém. Prakse i judi
katura zastává názor, že v p och Y b n o s t i obsažena jest ve výhradě 
vlastnictví zároveň výhrada odstupu od smlouvy (nesplněna-li ku:pi
telem) a že nelze bez odstupu vymáhati vrácení věci, nýbrž že pro datel 
může žalovati o placeni kupní ceny a vésti exekuci na prodanou věc .. 
Podle toho jest prakse a judikatura na stanovisku, že p o k u d prodatel 
neo d s t o u P i, nemůže uplatniti vlastnické právo. Nemůže tedy uplat-
11llI prodatel zároveň obojí právo, právo na zaplacení kupní ceny i na 
vrácení věci, ať již žalobou vlastnickou neb obligační žalobou z důvodu 
odstupu, leda že si podle okolností případu zvlášť vymínil takové právo. 
V souzeném případě zjistil první soud, že nábytek byl prodán žalované 
s výhr,ado,u vl~stnictví na splátky, t. j. pod podmínkou, že se stane jejím 
vlastmctvlm az po zaplacení a do té doby bude jej míti jen svěřený, jak 
svědci p;a::í,. půjčený. Není třeba a?i uvažovati o tom, zda bylo úmyslem 
stran,. pU]Cltr nabytek do hbovolneho odvolání žalobcova nebo jakmile 
se oCitne žalovaná v prodlení, když to zvlášť nebylo zdůrazněno a vy~ 
míněno, a zda lze předpokládati, že strany chtěly, by půjčka nábytku 
potrvala len do doby prodlení neb až do té doby, kdy měl býti nábytek 
podle smlouvy doplacen. Nelze v pochybnosti, an si žalobce zvlášť ne~ 
vyminil ~rácení nábytku i pro ten případ, že od smlouvy neodstoupí, 
vykladatr smlouvu tak, že žalobce podržel oboji právo, jak na zaplacení 
kupm ceny, tak I vedle toho na vráceni nábytku. Žalobce neodstoupil 
od f,mlouvy, nepoužil práva k odstupu, žaluje o zaplacení, což před
pokládá trvání kupu a vylučuje odstup. žalobce ostatně odstup ani ne~ 
tvrchl. Sama výhrada vlastnictví ho neopravňuje, by bez odstupu uplat
~oval pl:ávo vlastnické, když si to zvlášť nevymínil, ježto žalovaná může 
lmak .rravem namítnouti proti žalobě vlastnické právo k držbě ze smlouvy 
kupm. Žalobce, neodstoupiv od smlouvy, neměl práva uplatniti vlast
mckou výhradu, a žádati vrácení nábytku z důvodu výhrady svého 
vlastnictví, l<dyž ·si to zvláě,tě nevymínil, což ani netvrdí - ani od 
smlouvy kupní neodstoupil a tedy vrácení nábytku z toho důvodu (§ 1435 
a 921 obč. zák.) ani neuplatňuje. OdvolaCí soud nemá pravdu, že se 
žalované neděje křivda, když se odsuzuje sice jak k zaplacení tak i k vrá
cení nábytku, ale ponechává se jí volba. Na základě rozsudku, odsu-
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zujícího k obojímu p\l1,ění, j~st ll1o~no :yl11áh.~ti exeku~í ~ to pl.oění, v k~ 
kterému žalovaná nel11 povll1na" trebaze

v 
se E pOl1:chava ~oh~1 plnent, 

ke kterému jest povinna. Podle § 12 ex. r: mu ze ovsem .~ov1l1ny, odsou
zený k plnění alternativního závazku, ma~h ,volb~, ,vohl! ledno z O?O~ 
plnění do té doby, nežli věři,tel dostan~ urcI~e pInem zcela ;oebo z ~aslI: 
žalobce mohl by tedy vymahal! na zaklade rozsudku take ]e~, vrace11l 
nábytku, na něž nemá práva?, a, výkonem exekuc~ na vracel11 pozby~a 
by žalovaná práva volby, a11lz zalobce zvohl napred odstup, ponecha~ 
vaje si na více právo vésti exekuci i na ,za~lace,ní kupní cel;!" Upu~l!l-h 
by žalobce od exekuce jen 11 a vyd a n I n ~ byt k u ,dnve, nez ~y 
byl zcela nebo z části uspokOjen, nesla by z.alovana utraty, protoze 
podle rozsudku by byla právem ,povolena - ~ utr~:y z~amenall by plO 
ni křivdu. žalovaná by utrpěla skodu v takovem pnpade, protoze by na 
ní bylo vymoženo něco, nač žalobce pl~áva neměl a j'rotože by 11I0hla 
pozbýti práva na podržení nábytku, jez by j1l1ak mela, kdyby nebyla 
odsouzena alternativně i k jeho vrácení. 

čís. 8670. 

Byla-li žaloba o obnovu zadána na o,d"oJací~ soudě ~áklad:"í ro~e
pře, jest dovoláni do rozsudku o obnove zadatI na soude prve s!oltce 
základm rozepře, třebažeůdvolací soud dal rozsudek ° obnove ne
správně sám přímo doručiti stranám. 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1929, Rv 1 759/28.) 

Žaloba o obnovu byla zadána na krajském soudě v P. jako, od~o: 
lacím soudě základní rozepře. K r a j s k Ý s o u d vP. uznal častecne 
podle žaloby. Do tohoto rozhodnutí podal žalovaný u krajského soudu 
v P. odvolání,·jež Ne j v y Š š í s o u d odmítl. 

D ů vod y: 

Napadeným rozsudkem rozhodl krajský soud vP. jako soud odvo
lací o žalobě o obnovu u něho zadané, a pojal do tohoto rozsudku 
i usnesení, jímž rozhodlo ná:nitce nepřísl~šnosti. y takovém, př!pad~ 
platí podle předpisu § 535 c. r. s. pro ;lstm )edna~l: pwv,edenl ?ukazU 
a pro oznámení rozsudku vydaného. k zal?be prvnI stohcl,Jakoz I. pro 
odporovatelnost rozsudku ustanove111, pla:lcl pro tento vyssl soud )ako 
stolici opravných prostředků. Soud druhe stohce pochybIl, ~eo:na111~v 
rozsudek vydaný k žalobě o obnovu, okre~ní11lu soud;, v, S., jenz v :a~ 
kladní ro,zepři jednal jako soud prve stolIce a Jemu~ nalez;,10 dorucll! 
stranám vyhotovení řečeného rozsu~ku, doruclv sam, sv U] rozsudek 
přímo stranám. Než· tento postup, lel1Z ne111, zma~ečnosh, ne1110hl d;)VO
latele opravňovati k tomu, by ?edbah ]asneho p~e~plsu § 505 oC. r. S., 

podle něhož bylO opravný prostredek podal! ve lhu,te čtrnach ~nu u pl0-
cesního soudu prvé stolice. Ježto však dovolam bylo podano,pn,111;' 
li soudu druhé stolice a nedošlo k soudu prvé stoltce v dovolacl lhu te, 
bylo dovolání jako opozděné odmítnouti (§ 507 c. ř. s.). 
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čís. 8671. 

Poškození včelami jest pokládati za náhodu, leč že by tu bylo zvláštní 
zavinění chovatele včel. 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1929, Rv I 808/28.) 

Koně žalobcovi byli pobodáni včelami žalovaného tak, že jeden kl!:, 
musel býti poražen. O b a niž š i s o u d y žalobu o odškodné zamitly, 
odvolací soud z těchto d ů vod ů: Žalobce napadá rozsudek prvého 
soudu především pro nesprávné právní posouzení. Než odvolateli nelze 
přisvědčiti. Jde tu o žalobu o náhradu škody. žalobce tvrdí, že včely 
žalovaného poštipaly dne 12. srpna 1926 jeho dva koně tak, že oba 
dva ochuravěli a jeden z nich tak onemocněl, že musil býti poražen 
a že mu tím vzešla škoda, jejiž náhrady se domáhá na žalovaném. Do
máhá se tudíž žalobce na žalo'vaném náhrady škody jako na chovateH 
včel, tudíž z důvodu § 1320' obč. zák. Pokud žalobce má za to, že usta
novení tohoto § v souzeném případě neplatí, je na omylu. Zásada ručení 
za výsledek není v platném právu, které jedině přichází v úvahu, obecně 
uznána, nýbrž jen při povinném ručení podnikn železničního a majitele 
silostroje (rozh. n. s. sb. čís. 4893). Jest proto úplně bez významu, po
kud odvolatel v odvolání poukazuje k lomu, jaké ručení v různých cizo
zemských právech v souzeném případě by přicházelo k platnosti. Jest 
proto při posuzování sporného případu vycházeti z předpisu § 1320' obč. 
zák. Ručení podle tohoto předpisu není ručenim za výsledek, nýbrž ru
čením zakládajícím se na zásadě zavinění, jenže zákon vychází v tomto 
případě z předpokladu, že chovatel zvířete poškození zavinil, a pone
chává mu, by tuto zákonnou domněnku zvrátiL Aby byl proto žalovaný 
jako chovatel včel prost ručení za škodu podle § 1320' obč. zák., musí 
dokázati, že se postaralo jich potřebné opatření. O tom, jak jest včely 
opatřiti, zvláštních ustanovení není. Patent ze dne 8. dubna 1775 o pěsto
vání včel (Bienenzuchtpatent), který zůstal podle odstavce 8 vyhlašo
vacího patentu k obč. zák. v platnosti, a dosud platí, ježto v tomto 
směru jiný zákon vydán nebyl, nemá předpisů o tom, jaká opatření cho
vatel včel pří jich chování má učiniti. Včely jest počítati podle § 384 
obč. zák .. ku zvířatům ochočeným (§§ 203 Krainz, System des allg. 
oesterl'. Privatrechles). Že v souzeném případě šlo o včely zlých vlast
ností podle § 391 tr. zák., žalobce v řízení před prvou stolicí netvrdí! 
a je proto vše, co v tomto směru žalobce v odvolání uvádí vzhledem 
k § 482 c. ř. s. jako novota bez významu, nehledíc k tomu, že podle 
zjištění procesního soudu šlo o obyčejné včely a že zlé vlastnosti u nich 
nebylo lze zjistiti. Jest proto na včely, o něž jde, pohlížeti jako na ocho
čená domácí zvířata. Bylo proto povinností žalovaného podle § 1320 
obč. zák., by prokázal, že ohledně včel učinil potřebná opatření. Za 
potřebné jest pokládati opatření, jež rozumně může býti požadováno, 
hledíc k povaze zvířete a k okolnostem případu (sb. čís. 6742). Bylo 
proto povinností žalovaného, by prokázal, že se postaral o všeobecně 
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obvyklé opatřeni včel. O tom, že se o ,ně postaral, na~ídl žalovaný důka~ 
.', lechem stran a stavebním povolenIm ze dne 8. kvetna 1925. Proces,lI "S bl· ďl ., e ob" soud zjistíl těmito důkazy, že žalovanému y ~ u e eno. vymer 111, ,ec-
ního úřadu v K. ze dne 8. května 1925 stavebm povolem ke ~ta~be ~cel-

íku a že zařízení včelníku jest zcela věcně provedeno, zeJmena ze J'; 
~čelník v patřičné vzdálenosti 20' m ocl veřejné ces!y, ~ále že dva :ať~~e 
ploty a ovocná zahrada mezi ve!ejn?u cestou"a ~ce!mkem JSou preka,:: 
kou, již obvykle při postavení vcelmku Je.st, zndlt!, ze ;;lce, otvory" Jlmlz 
včely z úlu vylétají, jsOU obráceny k vereJne ceste, ,to .~e ,vsak ~en,l vad
ným zařízením včelníku. Dále zjistil procesní soud, ze, Jma opatr:m, k za
mezení útoku včel nejsou obvyklá a podle stavu veCl am mOzna. D~
spívá proto odvolací soud podle t~chto zj}štění pro,<;,esr;ího sou~u k te
muž závěru jako soud prvý, že se zalovanemu podanl dukaz ulo~eny r.n~ 
v § 1320' obč. zák., že učinil ohledně včel Jak? chova!el opatr~m, J~z 
vzhledem k povaze včel a k povaze věci byla ~se~becne obvykl~, ta~ze 
ho ohledně povinnosti uložené mu § 1320' oDc. zak. co ?o ~otrebneh~ 
opatření včel nestíhá zaviněni podle §§ 1295 a 1297 .obc. zak. (SteJ,ne 
rozhodl před platností 111. novely k obč. zák. býv. nejv. soud ve sv:m 
rozhodnutí ze dne 12. října 1915 R 1 496/15 Ol. U. N. F. 76~2.). lezlO 
tudíž není na straně žalovaného zavinění, padá. již tím žalobnr. na!ok a 
netřeba se s ostatními námitkami odvolání a Jeho odvolac1l11l duvody 
zabývati. 

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

Důvody: 

Nejvyšší soud souhlasí s právní,;, p~souzením, jehož se dostalo ,ža~ 
lobnímu nároku nižšími soudy. Veskere dovolatelovy pokusy: d~hčltr 
ieho nesprávnost, ztroskotávají na zcela nepochybném a, prv~lm ! od
volacím soudem správně vyloženém smyslu,~ 1320' O?c; ~ak., ze se 
škoda způsobená zvířetem nahražuje jen v pnpa?e z~v1l1enl. P~c?yb:,
ným jest dovolávání se ustanovení § 1311 obč: zak., ze kdo zavllll~ na
hodu, ručí za škodu, která by jinak nebyla vzm!'la., Toto ustanovem Jest 
pro poškozeného nepříznivějším než § 1320 obc., zak .. P.odle ~ 1~1! obč~ 
zák. bylo by na žalobci, aby dokázal, že žalovany ~av!ml p~plch~m kO,ne 
včelami ze zlého úmyslu nebo pro nedostate~ lov1l1n~ bedhvostl, kdezto 
podle § 1320 obč. zák. stačilo by k odsou~em zalov,a~eho, kdyby se jemu 
nezdařil důkaz že se postaralo potřebne opatrovam a o dohled. Tento 
důkaz nemůže 'býti proveden jinak, ,n~ž že ,ch,o~atel }vířete vyloží a ~ro
káže, jaká opatření učinil, by zabraml mozne skod,:' na so.u~u J'a~ jest, 
by posoudil, po případě na poškozeném, by. VylO~,ll, z?a uc:~ena ,?pa
tření byla přiměřená a dostatečná. V souzenem pnpade zda:ll ;;e za1n
vanému důkaz zákonem mu uložený, neboť znalec mU,P?tvrdll, ~e UČ,lilll 
vše, co podle okolností mista a času ;,e o~vykl,: poklad,a za potrebne, a 
žalobce sám není s to, by udal, co melo byt! Jeste opatreno a,bylo op~
menuto. Dovolání doličuje, že výsledek sv~dčí proti d~state~nost! ~Čl
něných opatření, že podle zákona není na zalobcl, nybrz na zalovanem, I 

I 
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by našel způsob, kterSr by znemožnii škodu, a že důsledkem nemožnosti 
dohledu na včely poletující mimo včelín není, že by chovatel včel byl 
sproštěn důkazu, že dohled vykonával, nýbrž naopak, že ručí za škodu 
kter.á pro nemožnost dohledu nemohla býti odvrácena. Tyto vývody ne~ 
map opory v zákoně. Ze skutečnosti, že domácí chov včel jest zákonem 
dovolen, což plyne již z §§ 383 a 384 obč. zák., že dohled na včely mimo 
úl jest ne.mo!ný, a že zákc:n 'přece neukládá chovateli včel ručení za vý
sledek,_ nybrz Jen za zavlllem, plyne naopak, že zákon chce, aby pOško
zem vce1aml mImo případ zvláštního zavinění bylo pokládáno za ná
hodu, a by škodu nesl podle § 1311 obč. zák. poškozený. Nepřípadným 
Jest poukaz na návrh nového československého občanského zákoníka. 
P?d!e tohoto návrhu má zůstati u domácích zvířat chovaných za účelem 
v~de_l~u nebo výživ~ při nynějším zákonném stavu. K takovým zvířatům 
nalezl dozajIsta 1 vcely. Jenom u zvířat luxusních má dosavadní ručení 
za zavinění býti zvýšeno na ručení za výsledek. Avšak nehledíc k tomu 
že toto pravidlo ještě neplatí, nevyšlo při jednání nic' na jevo, z čehoŽ. 
by se dalo souditi na luxusní povahu včelstev žalovaného. 

čís. 8672. 

Dopravní řád železnični. 
Reklamovati jest Q]lrávněn před odevzdáním nákladního listu pří

iem~i_ ?desílatel, po odevzdání příjemce. Reklamace podaná jínou osobou 
nen. radl10u reklamací a nemůže ji býti příznán účinek stavící promlčení. 
" ,Nařid~-li :?clesílatel dodatečným příkazem, by zásilka byla vydána 
jlDe osobe nez původnímu adresátoví, nedošlo k nové nákladní smlouvě 
nýbrž nastala jen změna v osobě adresátově. Pfijetím zásilky novýO: 
adresátem přešlo na něho právo příkaznf. 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1929, Rv I 839/28.) 

Žalující pražská firma zaslala dne 14. čerVna 1926 Ludvíku B-oví 
': M. stroj, jejž adresát odepřel přijatí, ježto došel v poškozeném stavu. 
Zal?bkyně zaslala proto stroj firmě Jan H. v O. k opravě. Žalobou, o níž 
!u Jde, d_omáha}a se žalobkyně na státní dráze náhrady škody, tvrdíc, 
ze se poskozem stroje stalo za dopravy. Žalovaná dráha namítla mimo 
JI~é promlčeni žalobního nároku podle § 98 žel. dopr. ř. a provedla tuto 
namltku takto: Po odepření přijetí zásilky Ludvíkem B-em byla .. zásilka 
na dO,datečný příkaz žalobkyně jako odesílatelky týmž nákladním listem 
odeslana do st~nlce O. na a~resu Jan H. v V. Tento vyplatil nákladní 
lIst a odebral zasllku dne 27. cervence 1926. Reklamaci dne 14. září 1926 
podala sice žalobkyně, avšak na podkladě plné moci Ludvíka B-a který 
není oprávněn proti dráze uplatňovatí práva ze smlouvy Praha 'Masa
rykovo nádraží~O. podle § 99 (1) a § 73 (9) žel. dopr. ř., takže rekla
ma,ce .podána byla .. osobo~ n,;oprávněnou a nebyla s to staviti pro
mlcem naroku z poskozem, lez započalo dnem 28. července 1926. Re
klamace byla zamítnuta dne 5. ledna 1927. Teprve reklamace podaná na 
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ministerstvo železnic d"e 26. ledna 1927 byla s to staviti lhůtu pro
mlčecí, ježto byla podána v základě plné moci oprávně,ného příkazce 
firmy Jan H. k § 99 žel. dopl'. ř. I tato reklamace byla zamltnuta dopIsem 
ředitelství ze dne 19. února 1927, jejž dostala žalobkyně nejpozději 24. 
února 1927, takže se promlčecí lhůta stavila celkem po třicet dnů. Po
něvadž od odběru zásilky (27. července 1926) do podání žaloby 11. 
řijna 1927 uplynulo celkem 14 měsíců a lhůta promlčecí stavila se jen 
po jeden měsíc, jest nárok žalobkyně promlčen. Žalující nemMe _~vá 
nráva opírati o původní nákladní smlouvu Praha-Masarykovo nadrazl~ 
M., neboť tato nebyla splněna a zanikla uzavřením nové smlouvy o pře
pravě Praha-Masarykovo nádraží-O. tím, že žalobkyně dodatečným 
příkazem změnila stanici určení a adresu nového příjemce, jenž_zásilku 
přijal. Tím zaniklo příkazni právo odesílatele a od toho okamzlku ne~ 
byla odesilatelka oprávněna sama uplatňovati práva ze smlouvy nákladm 
proti dráze, nýbrž jen jako zmocněnec pokud se týče postupník příjemce 
zásilky firmy Jan H. Aby mohla žalobkyně sama svým jménem nároky 
z původní smlouvy uplatňovatí, byla by musila buď dodatečným příka
zem dáti si zásilku zpět na sebe odeslati a zapraviti poplatky, nebo pro
kázati, že příjemce Ludvík B-a odepřel zásilku přijmouti, a nebyla by 
směla na týž nákladní list zaslati jí na jiného příjemce v jiné stanici 
určenÍ. Dále, by mohla uplatnilI své nároky z původní smlouvy jako 
zmocněnec nebo jure cesso Ludvíka B-a, byl by musil Ludvík B-a ve 
stanicí M. nákladní list vyplatiti, zásilku odebrati, takže by v souzeném 
případě musila býti zásilka z M. do O. zaslána na nový nákladní list. 
P I' o c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O ů vod y: 'Ža
lobkyně v obou případech reklamace vystupovala jen jako zmocněnec, 
v prvém případě'v zastoupení Ludvíka B-a, v druhém firmy Jan H 
V prvém případě však Ludvík B-a' uvedený v nákladním lístě jako pří .. 
jemce zboží nepřijal, odpadl jako smluvník z nákladní smlouvy, jméno 
jeho bylo v adrese přeškrtnuto a zaměněno za jiného adresáta, Jan H., 
k příkazu žalobkyně a změněna i stanice určení na D., který pak zásilku 
dne 27. července 1926 přijal. Podle § 99 (J) žel. dopl'. ř. jest jen ten 
oprávněn uplatniti práva ze smlouvy nákladní protí dráze, komu přísluší 
příkazní právo. Toto právo pro odesílatele zanikne, byl-li po příchodu 
zboží do místa dodacího (§ 76 odst. 3 žel. dopr. ř.) nákladní list ode
vzdán příjemci nebo byla-li příjemcem podle § 76 (2) podána žaloba 
na dráhu (§ 73 (9) žel. dopr. ř.). Podle toho nelze považo~atí prvou 
reklamaci ze dne 14. července 1925 za řádnou reklamaci, neboť tato ve 
smyslu § 98 žel. dopl'. ř. vyžaduje, by oprávněná strana dráhu vyrozuměla 
ci poškození a o nárocích tak, by dráha mohla k požadavkům těm za
ujati stanovisko. Toho však v souzeném případě nebylo, neboť vznesla 
nároky osoba, jež již nebyla ve smluvním poměru ke dráze z nákladního 
listu. Proto nelze k této reklamaci vůbec přihlížeti a nutno ji považovati. 
jako by se byla vůbec nestala, pročež také nemllže staviti jednoroční 
lhůtu podle § 98 žel. dopr. ř. 'Toho dojista si byla vědoma i žalobkyně. 
an odpor proti zamítavému vyřízeni reklamace podaný dne 26. ledna 
1927 podán jest žalobkyní jakozmocněnkou Jana H-a, příjemce zásilky, 
osoby to jedině oprávněné k reklamaci. Tato druhá reklamace stavila 
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lhůtu promlčecí po dob~.od 26',ledna 1927 do dn,e 26, únOra 1927, kdy 
bylo zalobkylll neJpozdeJ! doruceno JeJI zamltnuh, tedy stavilo se pro
mlčení touto okolností o třicet dnů, Vzhledem k tomu, že sporná zásilka 
byla ode?ránoa nově určeným příjemcem dne 27. července 1926, počala 
promlčecl lhuta ve smyslu § 98 (2) žeL dopl'. ř, dnem 28, července 
1926; měla proto žaloba o náhradu býti podána nejpozději do 27, srpna 
1927, Podáním jejím na soud dne 11. října 1927 byla lhůta zmeškána 
a ,nastalo pr~mlčení žalobních nárokl!. Jest tudíž námitka žalované strany 
zakonem oduvodněna, a musíla žaloba býti jíž z tohoto důvodu zamít
n,:ta .. Ž~lo~kyně ,sama svým jménem nemuže žalobní právo uplatňovati, 
Jezto JeJI pnkazlll právo, jak shora uvedeno, zaniklo, Její tvrzení, že firma 
lan H. byla označena jen jako příjemce rozbitého stroje, a za tím účelem 
ze ,byla dráha poukázána, by dopravila stroj k opravě novému adresátu 
a ze proto žal?bkyně zustává jediným oprávněným podmětem k rekla~ 
mac!" neobstOj! vzhledem k tomu, že bylo ke zpětné dopravě z M. do D. 
pOUZltO podle telegrafické disposice žalobkyně puvodního nákladniho 
~l,stt:J změ~ěn v ně:n adresát i místo určení, a nový adresát zboží přijal) 
clm: splm.! tute:" nakladní smlouvu, kdežto puvodni zamýšlená smlouva 
o preprave zbozl z Prahy do M, k rukám adresáta Ludvíka B-a prove
dena nebyla odepřením přijeti zboží se strany puvodniho adresáta. Od
vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdiL 

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

Důvody: 

Do~?lání p~danému jenom pro nesprávné právní posouzení podle 
§ 503 CIS. 4 c. l', s. nelze pfiznati úspěch. Nezáleží na tom, zda reklamaci 
ze dn,e 13, září 1926 podala žalující firma za sebe, či v zastoupení firmy 
Ludvik B, v M. Podle § 98 žeL dopr. ř. byla k uplatnění práv z nákladní 
smlou~y' opr,ávněna je~, firma H" strojní zámečnictví v D., poněvadž jí 
Jako ?nJ~mcI záSilky pnslušelo podle § 73 e9) a 76 (2) žeL dopr. ř, pří
kaz:" l?,ravo. Rekla1!'ace ze dne 13, září 19Q6 byla podána osobou ne
o~ravn,en~u, ,nestavila proto promlčení a doba od jejího podání do za-
1111!nu~1 vymerel;' ze dne 5, ledna 1927 musí býti započítána do pro
mlcecl lhuty, Naskdkem toho zanikl žalobní nárok na náhradu škody 
z pošk?zení zásilky za železniční přepravy podle § 98 žeL dopr. ř. jed
noročn!m promlčením, Žalující strana namítá, že' z ustanovení § 9'8' žel, 
dopL L ~ stavení promlčení písemným ohlášením nároku (reklamací) 
neplyne, ze rekl~m~ce n:us} býti podána osobou, které přísluší příkazní 
pravo, a dOVOZUJe, ze kazda reklamace podaná některou ze stran súčast
:,ěných např,epravě staví promlčení. Námítka jest lichá, V § 98 žel. dopl'. 
L" upravuJI,cln: pro!"lčení nároku proti železnici, není pro upraven! 
o~azky opravnem mlsta, Ta jest upravena v § 99 žel. dopr. ř, všeobec
nym ust~no:,e~ím, že uplatniti práva ze smlouvy nákladní proti železnici 
Jest opravnen Jen ten, komu přísluší příkazní právo, Pro svou všeobec
nost plati tento předpis pro soudní i mimosoudní vymáhání nároku. Nad 
to Jest v prováděcím ustanovení II k § 99 žeL dOpL ř., jež jest tarifním 
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předpisem a proto podle ~ 6 žel. d?PL ř, a poznán~k~ o~ištěn~ na kaž
dém nákladním listu pro zelezmcl I pro strany steJ11e zavaznym, usta
noveno výslovně, že reklamovati jest oprá~n~n před ~~evzdáním náklad
ního listu příjemci odesílatel, po odevzdam, vsak pr.'iem,se, ~ekl~!"a~e 
podaná jinou osobou není řád!lOlt reklamaCI a ~~m~ze JI byh pnz,:a~ 
účinek stavící promlčení. SteJne planou Jest I dalsl na~mtka,. z,e bylo, za
lující firmě, ač byla odesí,latele~ zásilkl a aČ,byla ,zele,zmcl vyzvan~, 
by o zásilce disponovala, r,epravem upn:no pnkazlll poravo, Po~le na~ 
kladního listu, jenž jest podle § ,61 ~3) z~L dopl'. ř" duka,zem n~kladn: 
smlouvy, byla příjemcem, Jemuz mela ?y,tr za,~llka dodana, puvo~!ne 
ovšem firma Ludvík B, v M., ale dodatecnym pnkazem ze dne 13, cer
vence 1926, přípustným podle § 73 žeL dopr; ř., změ~il~ ,~alující !irma 
jako odesilatel i osobu příjemce i sta,nici urcem, ~andlvsl, ?y ~asllk~ 
byla vydána firmě H. v D. Tímto přrkazem nedoslo ~ nove ,naklad~: 
smlouvě, Byla jím jen pozměněna puvodní smlouva, coz Jest zreJmo Jl: 
z toho, že nebyl vyhotoven nový nákladní list. oZměna st~la se Len v osobe 
adresáta zásilky, Nezáleží na tom, co bylo duvodem teto .z:ne~y, am na 
tom, že původní adresát zásilku nepřijal, že záSilka byla JIZ l?,red d,~da
tečným příkazem poškozena a že železnice sama o, dodatecny ,pnka~ 
žádal,a, Tím, že nový adresát přijal zásilku a vstoupil t~k do ~ak~a~m 
smlouvy přešlo přikazní právo na něho a stal se on sam oprav_nen~,m 
požadov~ti od dráhy náhradu za PO,š~~ze,ní z~silky .za přepravy. Zalu)'cl 
firma měla v době, kdy byla od m zadana zel:~:1Ičm dlsP?Slce, pravo 
příkazní, ale ztratila je, když zásilka byla podle )eJ,I?O vlastmho de:,date,č~ 
ného příkazu vydána novému adresá,tovL jaky uce,l sledovala zal~Jlc! 
firma dodatečným příkazem, bylo žele~nici ,I~ost~!n,e a Jest proo ?raV~I, 
posouzení nákladní smlouvy neroz~odne',~nr zaluJ!c~ strana nemuze bJlI 
na pochybách, že firma H, byla Jako prlJc!"ce zasllky podle ~ 9,9 zeL 
dopl'. ř. oprávněna požadovati od dráhy nahradu z,a 'posk~ze~1 'pr~p;a
vovaného stroje, ale toto její právo vylučovalo steJne opravn,em Jlnych 
osob i samého odesílatele, Jest právě účelem § 99 žel. dopl', L, by bylu 
určitě stanoveno která ze stran, majících ziijem na zásilce, má právo 
požadovati náhr~du, železnice nemá mo~n?st~" by ~: eřes~ědčov~la 
o vnitřním poměru súčastněných stran, mUSI JI byl! t,UdlZ p:lzn,an~ pr~v? 
na přesnou úpravu otázky oprávnění , a~a presne d~drzem predpl~u 
stranami, stejně jako je sama musí dodrzovatl. Nepravemprohla~uJe 
proto žalující strana, že postup železnice přičí se zásadám ~bchodl1l ~l! 
a víry. Zcela pochybeným jest poukaz na odstave~ (2) § ~g zel. d~pr, ~" 
neboť tento předpiS vztahuje se na případ, kde nahradu ~~ody poza,duJ~ 
odesílatel, jemuž přísluší přikazní právo, jenž však nemuze se vykaz~:1 
duplikátem nákladního listu nebo přijímacím listem, V sou:~nér;' pn.~ 
padě se žalující strana přijí~acím list~m vyká!ala, ale nepnslus,elo JI 
příkazní právo, Posléze jest ltchou I namltka, ze; zakon neza~azuJ~, ?~ 
souhlas firmy H. nebyl vykázán teprve dodateČl1e, Dodatečne~ykaza~1 
jejího souhlasu bylo ovšem' přípustno, bylo drahou vzato take na ve
domost a reklamace byla pak vyřízena ve věci samé, avšak pře,d jeho 
vykázáním byla reklamace reklamací podanou osobou neopravnenou a 
nezpusobilou staviti promlčení. 

Civilní rozhodnut! Xl. 10 
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čís. 8673. 

žalobu konlesomí ,(uznávací) podle § 523 obč. zák. při služebnosti 
pozemkové lze podati nejM proti vlastníku služebného pozemku, nýbrž 
proti každému, kdo právo služebnosti ruší neb omezuje, a to vedle ža
loby posesorni. žaloba jen určovacl přísluší za podmínek § 228 if!. ř. s. . 
oprávněnému jen proti vlastníku služebného pozemku, neruší-Ii služeb- ' 
nost, nlÝ'brž ji jen neuznává. , 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1929, Rv I 976/28.) 

,žalobci, vlastníci domu Č. p. 41, domáhali se proti žalovaným, vlast
níkum domu č. p. 42, by bylo uznáno právem, že žalobcúm jako vlast
níkům domu č. p. 41 přísluší právo vozové cesty ze stavení č. p. 41 ko- . 
lem stavení Č. p. 42 po prostoře mezi těmito staveními a že žalovaní jsou 
povinni zdržeti se rušení služebnosti žalobců. O b a niž š í s o u d y 
žalobu zamítly. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušií napadený rozsudek a vrátil věc odvola
címu soudu, hy o odvolání dále jednal a znovu rozhod1. 

Důvody: 

Dovolání nelze upříti oprávnění. Pokud jde o rušení práva služeb
nosti jízdy žalobců po pozemku čís. kat. 81/9 v místě mezi hnojištěm 
žalovaných a silničním příkopem, rozšiřováním tohoto hnojiště žalova
nými, jest odúvodněna výtka nesprávného posouzení věci po stránce 
právní (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) a v důsledku toho i výtka kusosti odvo
lacího řízení (§ 503 čís. 2 c. ř. s.). Odvolací soud se mylně domnívá, 
že pří žalobě o po,zemkovou s,lužebnnst podle § 523 obč. zák. (žalobě 
konfesomí), nemMe býti nikdo jiný žalovanou stranou, než vlastník slu
žebního pozemku, a že, poněvadž služebným pozemkem jest pozemek 
čís. kat. 81;:9, jenž nepatří žalovaným, nýbrž obci R., jest žaloba již 
z tohoto důvodu neopodstatněná a bylo, jí zamítnouti. § 523 obč. zák. 
mluví ovšem jen o vlastníku služebného pozemku jako o žalovaném, 
poněvadž jest to případ nejčastější; nen, to však případ jediný. Žalo
vaným může býti nejen vlastník služebného pozemku, jenž neuznává 
služebnost, nýbrž každý, kdo ruší právo služebnosti; při žalobě na 
ochranu služebnosti proti rušebnlmu činu, nemusí to býti právě vlastník 
věci služebné. Domáhá-li se. ovšem žalobce, jenž vydržel služebnost, 
knihovního vkladu služebnosti, musí žalovati knihovního vlastníka věci 
služebné, což v souzeném případě nedopadá. Není proto správným názor 
odvolacího soudu, že žalovaní nejsou pasivně ke sporu oprávněni. Ru
šili-Ii žalovaní výkon služebnosti žalobců, omezujíce jej nad potřebnou 
míru, jsou právem žalováni, ana žaloba nemusí čeliti jen k tomu, by 
bylo uznáno právo služebnosti nebo by do pozemkové knihy bylo za
psáno, nýbrž může čelití i k tomu, by bylo zapovězeno další rušení ža
lovanými, by byly odstraněny překážky, příčící se právu služebnosti, 
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a by škoda byla nahraze~a. To vyplýv~ z, věcné povahy práva sl~žeb
nosti jež působí proÍl vsem osobam treltm, 11Ikoh jen proÍl urČItému 
z,avá~anému. Právní názor odvolacího soudu', že, rušena-li služebnost 
třetí osobou rozdílnou od vlastníka služebního pozemku, přísluší opráv
něnému proti rušiteli jen žaloba z, rušené d!žby po dobu třice~i dn?, ode 
dne rušebního činu, není spravny. Vedle zaloby posesorlll pnslusl mu 
i žaloba petitorní konfesorní podle § 523 obč. zák. i proti pouhému 
rušiteli. Žaloba u~čovad přísluší oprávněnému jen proti vlastníku slu
žebního pozemku, neruší-Ii služe~nost, nýbrž ji )en neuznává ,(§ 523 
c. ř. s.), jsou-li zde ovšem podmmky § 228 c. r. ~. V tO,m s~e!u po~ 
soudil odvolací soud věc po právní stránce ~yl,ne. ,P~nevddz, zalob31 

v žalobě tvrdí, že vyd r a ž i I i služebnost drz~11Im ctynceÍll~tým a ze 
žalovaní ruší takto nabyté právo s!užebnosÍl jeho obmezo~a11lm, roz
šiřujíce své hnojiště a zúžujíce tím prostoru pro výkon sluzebnO;Íl, 1e 
zjevno, že jde o žalobu konfesorní proti r?šit,elům sl,užebnosÍ1, tre?aze 
nejsou vlastníky služebného pozemku, a ze zalovalll JSou paslvne ke 
sporu oprávněni. 

čís. 8674. 

Byla-li pravoplatným ,rozsu~e~ ke k~~i!elově žalobé zruš~na ~upni 
smlouva a prodatel uznan povmnym vratih kupni cenu pr~1 vr~~en~ 
koupené věci a kromě toho zaplatiti útraty, nemá n~po!omn. _zaháJen~ 
vyrovnaclho řízeni o prodatelově jmění vllvu na pravOI P?mer, stran. 
Ochotll vrátiti koupenou věc projevil kupitel s dostatek bm, ze vedl 
exekuci k vydobytí nároku navráceni, kupni ce~y. _ ,., , 

útraty onoho sporu, jichž zaplacem nebylo ucmeno za~~slym na vrá
ceni koupené věcí, jsou samostatnou pohledávkou, posbzenou vyrov-
náním. 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1929, Rv II 406/28.) 

Žalobce domáhal se proti žalovanému, by bylo určeno, že nárok ža
lovaného proti žalobci z rozsudku nejvyššího soudu ze dne 11. hstopadu 
1925, Rv II 308/26, jest do 600/0 zrušen, 40% staven, a_ ~~ exekuce 
povolená k vydobytí onoho nároku byla zrušena. ? b a n,1 z s 1 S o u d y 
žalobu zamítly o d vol aC í s o u d z těchto d u vod u: Žalobce d.o
máhá se oposiČní žalobou výroku, že vymáhaný ~árok žalovaného z,amkl 
vyrovnáním co do 60% a že nastaly okolnosti vykonatelnost nar?~u 
co do zbytku 40% zastavující, ježto žalov~ný n~bytek d~sud nevrat~~ 
ba že se žalovaný svého nároku zřekl, odeprev nabytek vrat;t!. J; t~d~z 
otázkou, jsou-li tu okolnosti, jež nastaly. po r_oz,sudk~ a PUSObl, zalllk 
neb zastavení vykonatelnosti nároku a e_x_~kuc11lho Íltulu. Prvm soud 
zjistil jako nesporné že rozsudkem nejvysslho soudu ze dne. 11. I;sto
padu 1926, Rv II 308/26-1 byl odsouzen nynější žalobce, te~dy }~Io~ 
vaný zaplatiti žalovanému, tehdejšímu žalobci, 20.600 Kč s ~nslusnyml 
úroky proti vrácení nábytku a nahraditi útraty sporu 3.717 Kc, 1.757 Kč 

to' 
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8? ~ a 861 ~č. Dále zjistil, že bylo o jmění žalobcově zahájeno vyrov_ 
n~m us~esemm kr,a]ského soudu ze ,dne 22. ledna 1927, že vyrovnání 
U]ed!,~~~ u oklesmho soudu dne 28. unOra 1927, podle něhož se zaváz I 
nrne]sl oz~lobce z~pl~yti svým věřitelům 40% kvotu ve třech tříměsít.. 
m~h lhutach, počltaJlc od potvrzeni vyrovnání, bylo usnesením kra'
ske~o,~ou~u ze dn,e 12. března 1927 potvrzeno, dále že byla pohledávJa 
nYr:e]sl~o z~lova~eho 20.6?~ Kč pOJata do seznamu věřitelů a nábytek, 
!enz me! bylI vracen, vykazan v aktivech 10.000 Kč. Posléze zjistil že 
zalovanemu byla povolena proti žalobci usnesením krajského soud~ ze 
dne 15. srpna 1927 exekuce vnuceným vkladem práva zástavního na 
žalo,?covU nemovitost a mobilární exekuce pro pohledávku 20.600 Kč 
s ,~nsl.,. ted~ I, s úroky a ~ útratami, kteréž usnesení bylo k žalobcově 
shznosh zmeneno usnesemm vrchního zemského soudu ze 'dne 7. října 
1 ??7, R II 250/27-29, tak, že bylo doplněno podmínkou že vymáhající 
venkl (žal?vaný) současně vrátí dlužníku (žalobci) nábytek. Zjišťuje 
se d~le ze zalobcova dopisu ze dne 28. června 1927, že se žalobce dne 
28. cerv~a 192: tázal žalovaného, zda je ochoten vydati nábytek proti 
zaplacem P!:vm kvoty, ale zároveň žádal uznání svého náhradního ná
roku ,!e ~ysl 40% kupní ceny za víceleté užívání nábytku. První soud 
~SUZU]~, ze pohledávka žalovaného, jsouc vázána vzájemným plněním 
zal?b~I" nem d.otčena vyrovnáním důsledkem povinnosti vzájemného 
pInem zalova~eho ~ tudíž oddělného práva. Odvolací soud připojuje 
se ,k tom.uto, nazoru Jako správnému. Především jest míti na mysli, jaká 
prava a ]ake povmnosh nastaly stranám z rozhodnutí nejvyššího soudu 
ze dne 11; listopadu 1926,Rv II 308/26-1. Není pochybnosti že tímto 
rozh.odnu~I~, ?yla prohlášena kupní smlouva stran o nábytku, podle 
kt:re nynCJsI zalova,ný nábytek o~ nynějšího žalobce koupil, za zrušenou 
a ze rozhodn~t:m hm bylo stranam uloženo navrácení v předešlý stav. 
žal?bcI (,nyne]símu) bylo uloženo- vrátiti kupní cenu a žalovanému žá
datI toto vrácení a dáno právo žalobci žádati a žalovanému uložena 
poymnost vrácení nábytku. Tím _ byly práva a povinnosti stran přesně 
urceny a to ~ezměnitelně. Na mysli jest míti, že plnění musí býti podle 
§. 877 obč. zak. na obou stranách plnohodnotné. Máť každá strana vrá
hh, co obdržela, n!koHv co má. žalovaný má nárok na vrácení celé kupní 
ceny a, pokud vracena nebyla, nemusí vraceti nábytek. Tímto rozhod
nutím ~ylo žalovanému dáno právo podle § 1052 obč. zák. a § 10 vyf. ř. 
n;boť zalovan~ ne,?ůže býti n';fcen"vrátiti nábytek, dokud nedostal pe~ 
mze r?zhodn~Ťlm Ťlm stanovene. Pn tom Jest lhostejno; zda je žalovaný 
vl,astmkem ,n~?ytku. J de o plnění z ruky do ruky a žalovaný nemusí 
nabytek ~raŤl!I, dokud mu nebylo plněno. Nesprávným je tedy názor 
odvola~~luv, ze žalovanému nepřísluši zadržovací -právo na nábytku 
a ro~n~" ]es~ nesprávný,? n~zor, že se na pohledávku tu vztahuje vy~ 
rovnal1l. ,Nem J'0chy~y, ze !Imto rozhodnutím byl založen dvoustranný 
obl:gačl1l Romer mezI stranami, který musí býti splněn oběma, nebyl-li 
z:usen vza]emnou dohodou, t. j. smlouvou, což se však nestalo. V jeho 
dusledku nemusí žalovaný vrátiti nábytek, dokud mu nebyla dána plná 
hod;lOta pO~le §§ 8 a 42 ex.' ř; předem se strany žalobcovy, zvláště 
kdyz upadl zalobce potom do vyrovnání a stal s-e nejistým. Není správ-
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ným odvolatelův názor, že žalovaný má za ním jen pohledávku, kteroil 
stihá osud vyrovnání a že si mohl žalovaný vybrati, bud' přijati kvotu 
a vrátiti nábytek nebo si ponechati vadný nábytek. To odporuje zásadě 
§ 877 obč. zák., neboť žalobce by nevrátil to, co obdržel, kdežto žalo
vaný by vrátiti musil, co obdržel. Mimo to nebylo rozhodnutím dáno 
žalovanému na vůli, zda chce nábytek vrátiti, nýbrž bylo mu to přímo 
uloženo za povinnost. Vyrovnáním nebyla tudíž podle §§ 10 (2) a 11 (1) 
vyr. ř. vůbec dotčena pohledávka žalobcova a nezanikla část 60%, nýbrž 
trvá dále, dokud nebyla zapIacena plnou hodnotou a nenastala okolnost 
nárok zrušující vůbec (§§ 46 vyf. ř. a 35 ex. ř.). Další otázkou jest, zda 
je vykonatelnost nároku stavena. Touto otázkou se prvý soud vůbec 
neobíral, avšak ani v tom směru žalobce neprokázal okolnosti vykona
telnost stavící. Rozhodnutím nejvyššího soudu uloženy byly žalobci dvě 
samostatné povinnosti, jednak zaplatiti 20.600 Kč s příslušnými úroky 
proti současnému vrácení nábytku, jednak povinnost nahraditi útraty. 
To je jasné z rozděleni výroku rozhodnutí, podle něhož jen zaplacení 
20.600 Kč s _ úroky jest podmíněno současným vrácením nábytku. 
V tomto případě tvoří útraty sporu samostatnou pohledávku. V důsledku 
toho vztahovalo se vyrovnáni na tuto útratovou pohledávku a měla 
tudíž 13. července 1927 zaplacena býti první kvota bezpodmínečně. 
Lhůta tříměsíční běží od pravomoci usnesení vyrovnAní potvrzujícího. 
Usnesení to bylo, jak se zjišťuje ze spisu vyrovnacího, vyvěšeno 30. 
března 1927 a nabylo právní moci 13. dubna 1927. žalobce, jak prvý 
soud zjistil, nezaplatil nic na tuto útratovou pohledávku, takže podle 
§ 57 poslední věta vyf. ř. nastala zmatečnost vyrovnání a žalovaný byl 
oprávněn vésti exekuci k dobytí této pohledávky. Dopis ze dne 28. června 
1927 jest pro tento nárok bezvýznamným, neboť nárok ten nebyl pod
míněn současným plněním žalovaného vrácením nábytku. žalovaný ne
vzdal se tohoto nároku, prohlásiv, že není povinen vrátiti nábytek. Ani 
pokud jde o samu pohledávku, vázanou současným vrácením nábytku, 
nelze o stavení vykonatelnosti mluviti již z toho dúvodu, že nebylo na
bídnuto plnění plnohodnotné, nýbrž jen částečné. Dále nehyl oprávněn 
žalobce žádati vrácení nábytku při placení první kvoty - kdyby totiž 
se vyrovnání- na pohledávku tu vztahovalo, čemuž tak není, - neboť 
by žalobce plnil jen částečně a žalovaný byl povinen plniti jen, kdyby 
byl zaplatil žalobce celých 40%, a konečně žádal žalobce náhradu za 
víceleté užívání nábytku 40% z kupní ceny. Plnění, žalobcem nabíd
nuté, bylo jen částečné a k tomu podmíněné a nebylo tudíž plněním 
řádným (§§ 1415 a 1052 obč. zák.). žalovaný'se tudíž nezřekl svého 
nároku, prohlásiv, že nábytek nevrátí. Nebyl též k vrácení tomu povinen, 
nedostav plnění. Bez významu pro plnění žalovaného vrácením nábytku 
jest ta okolnost, že pro jeho pohledávku bylo vtěleno na žalobcově ne
movitosti exekuční právo zástavní. Tím ještě nebylo žalovanému plněno_ 

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

D ů vod y: 

žalobce napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacího důvodu 
§ 503 čís. 4 c. ř. s., leč vývody dovolání nejsou způsobilé, by seslabily I',' 

Vi" 
I' 
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nebo vyvrátily názor soudu odvolacího, že žalobcovým vyrovnáním ne~ 
byla pohledávka žalovaného na zaplacení 20.600 Kč s přís!. proti vrá
cení nábytku vůbec dotčena. Rozsudkem nejvyššího soudu ze dne ll. 
listopadu 1926, Rv JI 308/26-1, založen byl mezi stranami ob!igačnl 
poměr obdobný poměru smluvnímu, při kterém projev vůle stran na
hražen byl výrokem soudním. V době zahájení vyrovnacího řízení nebyl 
tento obligační poměr ještě splněn a proto nemůže míti na něj zahájení 
vyrovnacího řízení vlivu. Dopadají proto také na tento případ úvahy 
a důvody rozhodnutí tohoto soudu čís. 5428 sb. n. s., na které se do
volatel poukazuje. Když ale zahájení vyrovnacího řízení o jmění ža
lobcovu na obligační poměr mezi stranami ohledně vrácení kupní ceny 
20.600 Kč s přís!. se strany jedné a vrácení nábytku se strany druhé 
dosud nevyřízetlý nemělO' vlivu, není pro žádané zrušení exekuce před
pokladů § 35 ex. ř. a zamítnutí žalobní prosby ve věci samé jest plně 
oc\uvodněno. Tím pozbývají významu vývody dovolání, jimiž se do~ 
volatel snaži dovoditi, že žalobní prosba neměla býti zamítnuta, a dovo
lací soud neshledává potřeby blíže se s nimi obírati. Ochotu a poho
tovost, se své strany plniti, projevil žalovaný jasně tím, že se exekucí 
domáhá splnění žalobcova závazku, ačkoli ví a podle obsahu exekučního 
titulu věděti musí, že se splněním žalobcova závazku spojeno je plněni 
s jeho strany jako plnění z ruky do ruky. Výtkou dovolatelovou, že ža
lovanému byl povolen vnucený vklad práva zástavního na žalobcovy 
nemovitosti, ačkoli žalovaný nedostál svému závazku k plnění z ruky 
do ruky, nelze se v tomto sporu zabývati, neboť účelem jeho jest ře
šení otázky, zda nárok žalovaného z rozsudku nejvyššího soudu ze dne 
11. listopadu 1926, Rv JI 308/26, byl zrušen po případě staven sku
tečnostmi žalobcem ve smyslu § 35 ex. ř. tvrzenými a zda jsou tu před
poklady § 36 čís. 1 a 3 ex. ř. a nikoli přezkum rozhodnutí krajského 
soudu ze dne 16. srpna 1927, Ck II 135/25-26, a vrchního zemského 
soudu ze dne 7. října 1927, R JI 250/;27, jimíž byl povolen žalovanému 
na nemovitosti žalobcovy vklad vnuceného práva zástavního pro vy
konatelnou pohledávku 20.600 Kč s přís!. bez jakékoli výhrady. Pokud 
konečně jde o otázku, zda v souzeném případě útratová pohledávka 
žalovaného proti žalobcovi z rozsudku nejvyššího soudu ze dne 11. listo
padu 1926 č. j. Rv II 308/26 jest pohledávkou samostatnou, či jen pří~ 
slušenstvím pohledávky hlavni, jest přisvědčiti odvolacímu soudu, že 
povinnost k placení útrat nebyla učiněna odvislou od současného vrá
cení nábytku, jakž ohledně pohledávky hlavní bylo ustanoveno. Ne
může proto již z toho důvodu pohledávka útratová sdíleti osud pohle
dávky hlavní, vázané současným vrácením nábytku a vztahuje se proto 
na ni vyrovnací řízení, zahájené po vzniku exekučního titulu o žalob
cově jmění. Když tomu tak, jest správným názor odvolacího soudu, že 
~alovaný, an žalobce na tuto útratovou pohledávku dosud nic nezaplatil, 
jest oprávněn tuto pohledávku ve smyslu § 57 vyr. ř. poslední věta 
exekucí vymáhati celou. Byla proto žalobni prosba o zrušení exekuce 
pro nedostatek předpokladů § 35 ex. ř. odvolacím soudem i ohledně 
útratové pohledávky právem zamítnuta. 

- Čis. 8675 -~ 
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čís. 8675. 

Ručení za škQdu z prQvQzu si!QstrQjů. 
Řídič, předjíždéje na zastávce elektrické dráhy stQjící vlak, musí 

za všech I>kolností ovládati strQj tak, by podle potřeby mohl hnediza
staviti. VýrQk odvQlacíhQ soudu 'O příčinné souvislosti nelze v dovQlacím 
řízeni napadati co do jehQ skutkQvého PQdkladu, nýbrž jen CQ do 1'0-
gičnosti závěru. 

(Rozh. ze dne 31. ledna 1929, Rv II 416/28.) 

Žalobce, v době úrazu devítiletý, byl zachycen automobil~m žalo
vaného a poraněn. K žalobě o náhradu škody pro c e Snl s o u d 
p r v é s t o I i c e přiznal žalobci polovíci zažalované,ho bolestného. 
O d vol a c í s o u d k odvolání žalovaného napadeny rozsudek po
tvrdiL Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného. 

Důvody: 

Dovolací důvod čís. 4. § 503 c. ř. s. neobstojí. Správně uznaly 
nižší soudy, že důkaz podle § 2 aut. zák. selhaL Není ani třeba zabývati 
se s o,tázkou, zda v souzeném případě šlo o křižovatku ve smyslu § 46 
min. nař. ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák. Jest zjištěno, že žalo
vaný přejížděl zastávku elektrické dráhy, kde cestující ,do vlaku nastu
pují a z něho vystupují, že mu vozy elektrické dráhy b;amly v rozhledu: 
takže nemohl předvídati, zda za vozy někdo do jízdm drahy nevstoupl 
neb nevjede, a že objížděl s autem blížící se vozy tramv~Je v bezpr?
střední její blízkosti, ve vzdálenosti jednoho až dvou metru. I1Ž tyto :Jl
štěné okolnosti o sobě vyžadovaly zvýšené opatrnost!, zeJmena, by za
lovaný včas dával výstražná znamení a zvolil rychlost jízdy tak, by byl 
jejím pánem, by za všech okolností ovládal stroj tak, by podle ~otřeby 
mohl hned zastaviti. Nemůže se tedy žalovaný dovolával! toho, ze dbal, 
veškeré možné opatrnosti ve smyslu § 2 aut. zák., ano bylo zjištěno, že 
nedával výstražná znamení a jel značnější, v každém přípa~ě rychl~stí 
takovou, že nemohl již zasiaviti, když se žalobce octnul v Jlzdní draze 
silostroje, tedy rychlostí podle § 45 cit. min. nař. nepřípustnou. o Pokud 
dovolalel namítá, že není prokázána příčinná souvls.10st meZ! zpusobem 
jeho jízdy a úrazem, přezírá, že tato příčinná sO~~l~l~st byla .P,o skut
kové stránce nižšími soudy zjištěna.a že toto z]lstem nelze J1Z v do
volacím řízení napadati, ježto podle ,§ 503 c. ř. s. není úkolem dovo
lacího soudu by přezkoumal skutková zjištění nižších soudů. Pokud však 
nižší soudy ~aložily své přesvědčení o příčinné souvislosti také na zá
věrech nikoli ryze skutkových, jest jim přisvědčiti, ne~oť jsou 10~lCky 
správné. Lze předpokládati; že by k úrazu nebylo doslo, kdyby zalo
vaný byl včas zmírnil rychlost jízdy, jel ve větší ~zdá1enos!1 od vla.ku 
elektrické dráhy a dal výstražná znamení, neboť m;l Jednak ~alobce cas 
z dráhy uskočiti, jednak žalovaný možnost auto vcas zastaVilI. Pro do-
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volatelův názor, že bl' byl žalobc·e vběhl do auta a zachytil se o kliku 
v k~žd~m případě, i, kdyby by~ žalovaný dbal veškerých předepsaných 
a vecnych opatrnosh ve vedem stlostroJe a v zachazem s ním není ve 
zjištěních skutkového podkladu. Zastává-Ii dovolatel i v dovdlání sta
novisko, že podle skutkového stavu nebylo zapotřebí zmírniti rychlost 
jízdy ani dávati výstražná znamení, doznává, že sí v osudné době ani 
neuvědomil, že jeho vozidlem může býti způsobena škoda, ač tomu ve 
skutečnosti tak bylo, a doznává tím vlastně zavinění. Provozování silo
str;;je vyžaduje zvláštní znalosti a neobyčejnou píli (§ 1299 obč. zák.), 
ruCI tedy osoby provozem tím zaměstnané nejen, že učiní případná a 
vhodná opatření, nýbrž i za nedostatek zvláštní zkušenosti a nutné 
duchapřítomnosti, a zračí se proto zavinění i v tom, že si řídič silostroje 
v konkrétním případě neuvědomí, že jeho vozidlem může býti přivoděna 
nehoda. . 

čís. 8676. 

Pozemková reforma. 
Výluka § 31 náhr. zák. vztahuje se i k vlastnictvi nabytému vy

držením. 
Pro řízeni o pozemkové reformě, týkajíc! se zabrané půdy, jest jedině 

rozhodným stav knihovní a katastrální. 
Vlastnictví přidělených nemovitosti nabývá se pl'llno přiďěle~ aniž 

třeba fysického odevzdání. 

(Rozh. ze dne I. únOra 1929, R I 29/29.) 

. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhoVěl žalobě, JIZ se c!o
mahah žalobci, by bylo uznáno jich vlastnictvi k dilci pozemku, a by 
žalovaní byli uznáni povinnými to uznati a vzdáti se užívání dílce PO
zemku. O d· vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc 
prvemu soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále jednal a znovu rozhodl. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu, a uložil mu 
by, pomina důvod, z něhož zrušil rozsudek prvého soudu, znovu rozhodl: 

D ů vod y: 

. Žalovaní, popírajíce tvrzení žaloby, namítli jen, že spornélro pozemku 
nabyh vydržením více než šedesátiletým. Bylo tudíž jen zkoumati zda 
tvrzení žaloby zakládají nárok žalobní a, pakli ano, zda jsou proká~ána, 
a dále zda má námitka vydržení prťtchod čili nic. Odvolací soud místo 
tO,ho pustil se do úvah, ž~ se hranice pozemku v přírodě n'emus! srov
navatr s hramceml v mape katastrální, ač žalovaní toho netvrdili a do
vozuje, že žalobci nenabyli přídělem sporného pmemku v hranicfch ka
tastrální mapy, nýbrž jen v těch hranicích, jak ho jejich předchůdci uŽÍ
valI a užívati aprávněni byli. Tím by celý spor byl sveden na scestí ne
boť jest patrno, že, nemůže-li se padle § 31 náhr. zák. po uplynutí tiieeti 
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cinů nikdo dovolávati vlastnictví ani proti státu, jenž pozemek převzal, 
an,i proti přídělei, jemuž jej přikázal, vztahute s~ tato v,ýluk!, ! n~ vla~t: 
nictví nabyté vydržením, takZe pr~~da-h, ze z,alovam, v recen,e Ihute 
vlastnické nároky neuplatnili, ztratIh vlastmctvl nabyte tvrz~nym vI:e 

. než šedesátiletým vydržením. Oklikou, kter.ou se dal. o,dvOI:,CI sou.d,,, ze 
prý přídělci nabývají přidělenéh? P?zemk~ jen v,?ramclch, jak.ho jej~c~ 
předchůdci užívali a užívatI apravnel11 bylr, umoznovalo by se ]lm prave 
naopak, by vydržení přes zápavěd' § 31 uplatnili ~ byl ~y t:,k :e.nto kat,~
gorický předpis učiněn úplně vratk~m a ,do?rodl~l, Jlmz r;ra ~ytr pro prI~ 
dělee, vyřazeno. Zákon chce chrámtr prlde1ce, je?z .:n~SI statu zaplatItr 
za nabytí půdy přídělem získané, a pmto uklá,~a, tretImu. ~~hazečI, b~ 
zavčas, v určité lhůtě, nárok svůj uplat?ll, by prI~elce ~o jepm uplyn~tr 
byl navždy proti všem nárokům vzmklym pred prevzet;m pudy S:atl11m 
pazemkovým úřadem chráněn. Nehledíc tedy k,:om~, ze ad~olaclsolld 
vnesl dO' věci námitku nesravnalostI hranrc v pnrode s hramceml v ka
tastru které žalovaní nečinili, takže se sami žalovaní, v jichž pro,spěch 
ji do ~poru vnesl, proti tomu brání, jest vytknouti, .že proříz,ení ? ~o: 
z.emkové reformě, přejímací í příd-ělové, může býtI rozhoclnym )edme 
stav knihovní- a katastrální stav knihovní, pokud Jde O' JednoHlve par
cely, a stav katastrální, pokud j de o jich výměru a h,ranice, takže, jakž 
jasně plyne z předpisů min. nař. o vyšetření a uvedem v patrnost zabra
ného majetku ze dne 9. ledna 1920, čís. 61 S? z. ,a n. § 6,(1), čís. 2 a 3, 
pak odst. (2) a C5) a § 8, kniha pozemkova, .drzebnostnr ar~~~ poz.em: 
kové a katastrální mapa rozhodují, a, nikolr tamu odporujlcl jyslck.~ 
držba která nedbá vyměry a hra.nic katastrálních, nebať tím by, pk JIZ 
řečen~, do věci vnišen byl zmatek a ochrana p~ícl~lci v § 31 náhr: z~I:; 
zaručená byla zmařena. Pa právní stránce podatyka s~,toto: J~~ neJv~ss~ 
soud již v rozhodnutích čís. 7862 a 7960 sb. n. s. blrze vylozll, nabyva 
se vlastnictví přidělených nemovHostí přímo přídělem, aniž by byla třeba 
lysickéhO' odevzdání, stačí k nabytí pouhý důvad, jímž je~t p~íděl, takže, 
půjde-li o vlastnictví Publiciánské padle § 372 a násl. obc. zak., ne~ej?e 
na držbě stran, nýbrž budou se měřiti jen jejich důvody co clo sve SIly 
a jakosti. O takový případ tu půjde, protože dův?dem zřizuj!cín; p~né 
vlastnictví jest padle §27 příď. zák. teprve konečne rozhodnutI Stalmho 
pozemkavého úřadu, na jehož základě může býti vlastnictví pro přídělee 
knihovně vloženo, a takavé rozhodnutí žalobc.i nevykázali. Kdyby je byli 
vykázali, byla by jejich žalaba vindikací, poněvadž však je nevykázali, 
je pouhaužalabau Publiciánskau, a s hlediska vlastnických důvodťt stran 
žalabci mají, hledí-li se ke skutkovým zjištěním nižších stolic, prO' sebe 
.aspoň příděl prozatímní, žalovaní však naprosto žádný. (Tak již mz
hodnutí ze dne 6. prosince 1928, č. j. Rv I 525/<28 čís. sb. 8536.) 

čís. 8677. 

Ke vzniku veřejné obchodní společnosti je třeha i náležitosti § 7 Uv. 
zákona k obch. zákonu. . 

(Rozh. ze dne 1. února 1929, Rv I 783/28.) 
ji 

I: 
I 
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Žalobě o zaplacení peněžité pohledávky bylo vyhověno s o u d y 
všech tří stolic. 

N e j v y Š š í s o u d uvedl v otázce, o niž.tu jde, v 

d ů vod ech: 

Výtku nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) 
odůvodňuje dovolání tím, že žalobce založil žalobní nárok jen na tom 
že žalovaný jest veřejným společníkem firmy F., j. a spol., lučební to~ 
v~rna. v. P., a že se zdráhá zaplatítí druhou polovici žalobcovy zápůjčky, 
ac~oll. j,:k~ veřejn~ spo,lečník této ?eprot?k~lované fir~y ručí celým 
svym jmemm za jejl zavazky. Tento zalobm duvod prý zustal nezměněn 
až do skončení řízení v první stolici. V tom má pravdu jen z části. V ža
lobě zakládal žalobce nárok na zaplacení zažalované pohledávky na 
řečen~ povin~ost! žalovaného plynoucí z jeho poměru jako veřejného 
spolecmka k fIrme j. a spol. Ale při jedn{mí dne 18. listopadu 1927 před
nesl, že vede důkaz Marií L-ovou o tom, že se žalovaný při převzetí 
M-ova podílu žalobci zavázal, že zaruč'eně ze svého zaplatí celý dluh. 
To bylo změnou žaloby, žalovaný se o ní vůbec nevyjádřil a soudce 
o tomt~ novém, tvrzení připustil a provecll tento důkaz i důkaz výslechem 
stran. Zalovany tudíž projednával bez námitky o změněné žalobě. První 
soud přijal.~u~o ,novo,: okolnost za dokázanou. Odvolací soud převzal 
skutko'ia, zJlstenr prvnlho soudu, vztahující se k tomuto novému přec1-
nesu. SVUj rozsudek ar ci založil jen na předpisech obchodního zákoníka 
o .ručení veřejného společníka veřejné obchodní společnosti za její dluhy 
(cl. 112 obch. zák.). Dovolateli jest přisvědčiti v tom že se ke vzniku 
veřejné obc~odní společnosti podle čl. 85 obch. zák. ~'yžadují i náleži
to,str u,:edene v § 7 uv. zák. k obch. zák. Tento předpis byl změněn, ale 
on~n nalOr byl zastáván vždy. Uvádí to ze starší doby Randa, Obchodní 
pravo § 15 a rozhodnutí AC čís. 2066, z novější Staub-Pisko Kommen
tář,čl. 10, § 10 a čl. 85 § 6a) s obsáhlým odůvodněním a rozhodnutí 
n~jvyššího sO,udu čís. 1440, 6203 a 7845 sb. n. s. a plyne také jasně ze 
zakona platneho v době rozhodnutí v nižších stolicích (zákon ze dne 30. 
června 1921, čís. 260 sb, z. a n.), kterým byl změněn § 7 uv. zák. Ten 
praví v prvním odstavci, že se ustanovení obchodního zákona o firmách 
ob:hodních knihách a pro kuře vztahují na obchodníky platící určito~ 
dan, a v třetím odstavci, že sdružení k provozování obchodních živností 
na.!,ěž se nevzt~hují řečená ustanovení obchodního zákona, se nepoklá~ 
daJl za obchodU! společnosti. V souzeném případě žalobce ani netvrdil 
tí:? méně ~okazov~l, že řečená společnost podIéhala daňové povinnosti; 
jlZ onen predpls predpokládá. A chtěl-li zakládati svůj náro,k na předpi
sech .o ruče.ní, společníků. veřejné obchodní společnosti za její závazky, 
bylo jeho vecI, by tvrdIl, ze byla společnost takovou společností a že u ní 
byly předpokl,ady § 7 UV. zák. To však se nestalo a proto, není základu 
pro posouzem, zda tato společnost byla veřejnou obchodní společností 
ve smyslu obchodního zákona a zda následkem toho jest možno použíti 
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předpisu čl. 112 obch. zák. k odůvodněni povinnosti žalo~aného proti ža: 
lob ci. Ale závazek žalovaného, zaplatItI spornou pohledav~u, byl platne 
založen smlouvou mezi ním a žalobcem, kterou se mu zavazal cely dluh 
zaplatiti. 

čís. 8678. 

Zrušil-li dovolací soud rozsudek odvolacího soudu podle §§ 496 čís. 
3, 513 c. ř. s., lze odvolacimu soudu přihlédnouti k nov~u nebo .do
plňujicímu přednesu o skutkových okolnostech podstatnych s hledIska 
správného právního posouz~í. . 

(Rozh. ze dne \. února 1929, Rv I 821/28,) 

žaloba byla původ.ně zamítnuta ob~I~1a nižš!mi soudy. Nejvyšší soud 
zrušil rozsudek odvolacího soudu a vralrl mu vec, by znOVll rozhodl, na
čež o d vol a c í so u d uznal podle žaloby. 

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

Důvody: 

Dovolání vytýká odvolacímu soudu s hlediska, dovolac~o,~ůvod~ 
právní mylnosti podle § 503 čís. 4 cřs., že odvolacl, so~d p;lhhzel, pry 
proti předpisu § 482 cřs. o zákazu novot v odvolac!m nze~l, k novemu 
přednesu žalobkyně, že Michal Ho, jak je soudu ,vub:,c znal:'1O' ~ ply~e 
i z dopisu Dr. A-o, byl v době sjeci?,,~í sml<~uvy. uplne r;~m~Jetny, tak~e 
bylo předem bez naděje od něho oceKavaÍl, ze ves vypo.rada zaplacenrm 
dobírky a že se podle dopisu žalobkyně marne s~azlla, by Mlchal~ 
H-a k ~ypořádáni věci přiměla. Avšak dovolání nem~ pravdu. Dovolacl 
soud zrušil usnesením ze dne 25. listopadu 19,27 prvl1l r.ozsudek odv~la~ 
cího soudu podle § 510 cřs., protože skLltkove okol:,o~tr o dovolatelcmť 
tvrzení že žaloba jest předčasná, nebyly am na }'retres Vl,aty, dovo!a
címu s~udu se však s jeho - nižšími so,:dy my~~e pom~nu!eho - prav
ního stanoviska zdály býti rozhodnými. slo tudlz o, zrusem ~odle § 4,96 
čís. 3 a 513 cřs. Účelem jeho je právě, by procesm strany latku ~ovlm 
aneb doplňLljícím přednesem o skutkov}ch oko:~.ostech podl; spravn~ho 
právního, posouzeni podstatných rozpredly. hlcllo .?y se učelu ~fus~
vacího usnesení, kdyby odvo.1ad soud k takovemup:ednesu, nes!,,". prd= 
hlíže"i. To plyne jasně z posledmho odstavce § 4,96 cr~., podle nehoz.o 
. olacl soud hodlá-li místo vrácení věci do prve stohce mzhodnoutI ve 
~ě~i samé, :Uůže doplniti, třeba-li toho, jed;ránÍ prvr;i sto!lce. jes,t Jasno, 
že takové doplnění se může díti jen podle zasad.pro nzell! ~ prv~; StO~ICI, 
nový přednes nevylučujících. NeSejde na tom, ze v souzene,? pnpade tu 
není projevu odvolacího soudu, postupovatI ~?dle p.osled~lho odst,avce 
§ 496 cřs" neboť je tu místo něho jej nahraz':Jlcl ~ruSOV~CI usne~elll oo~ 
volacího soudu, jenž, seznav, že asi nebude treba Jednat: ~ prvm stoh CI, 

zrušil jen rozsudek odvolacího soudu a ulo'žil mu, by o vecI znovu Jednal 
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a ji rozhodl.)e proto napadený postup odvolacího soudu bezvadn' 
OP?mmula-I!, za:ova~á Iirm~, majíc jej mylně za nedovolený, při odvl~ 
laclm !oku tez predneslI no~e?kolnosti vhodné k vyvrácení nového před~ 
nes~ zal?b~ne, ).~e to na JeJ! vrub. Přihlížeti k nim až v dovolacím ří
zel!! nenI ovsem J'" dovoleno (§ 504 cřs.). 

čís,. 8679. 

Pozemková reforma. 
, Při rozvrhu přejímací ceny za zabraný majetek jest vyhraditi )JQřad 

pr~va podle § 2 čís. 7, nebo podle § 18 nesp. říz. Rozdíl. mezi oboí~m 
zpusobem. 

(Rozh. ze dne 1. února 1929, R II 36/29.) 

Do ,srov~alých usnesení nižších soudů o rozvrhu přejimací ceny za 
zabrany majetek, podal dovolac! rekurs vlastník. 

Ne i v y š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu ohledně ně
~!erÝ,c~,hYp'otekárních pohledávek a uložil rekursnímu soudu, by dop,lně 
radne nzem, znovu rozhodl. 

Dúvody: 

~t~žo~atel uplatňuje, že nejde ojmení svěřenské, nýbrž o jmění fidei
~omlsarm su~st~tu;í v jeho pr~spěc.h stížené, a hájí stanovisko, že pod
stata tohoto Jmenl nemohla bylI dIsposicemi substitučního držitele za
t;žena, ž<; zatiženi .by:o, nep~íp~s;né a nemohlo býti ani spolupůsobením 
opatr?vnI~a s~bshtucl1!ho Jme,nI ~ spoluopatro,vníka stěžovatele jako 
~ubstltučnIho cekate1e a schvalemm subshtučmho soudu »sanováno" 
ze tedy pohledávky shora ve výroku uvedené nemohou býti z přejímacÍ 
ceny za substItuční. ne,movi;o;;ti, která představuje podstatu, přikázány, 
a vZll,,;,sl eroto. proh pnkázam tomu odpor. Míní, že substitučnímu drži
teh pn;;lusel9 Je? práyo 'požívací a buduje tedy patrně na předpisu § 613 
obč. }ak., ac Jej necItuJe. Prvý soudce vypořádal se s touto námitkou 
ta~, ze pravi, že sluši tu užítí aspoň obdobně předpisu § 635 obč. zák. 
a, ze uved~né hypoteční pohledávky, když se zatižení stalo se schvále
mm subs,lltuč'nlho soudu, zatěžují do '/ i podstatu avšak vlastník že 
netvrd:í, že tato hranice byla překročena. 'Rekursní so'~d praví, že tu není 
spornxc,h skutkových okolností a že jest tedy vyloučeno, by odpor byl 
po?k~zan, podle § 231 ex. ř. na pořad práva, nýbrž spornou že je jen 
pravnI o~azka, z.da m.aj! z~íněné hypoteční dluhy splaceny býti ze jmění, 
ja,k p:avI, »hdelkon:lsarnI~o« (roz., su~~.titučního l.. či z vlastního jmění 
byvaleho sub~lI:učn~ho, ~fZltele, sp~avneJ!, zd~ maJ! býti hrazeny z pod
stat~ substltuCD!?O Jmen!, Čl .le~ ~ jeho UŽI.tkuv a z ostatního (nesubsti
tU,ČnI?O, »a!!o?nI}10«! Jeho trnem, ale am tuto právní otázku neřešil, 
nybrz JI vyndIl lIm, ze proste praví, že »odpor takový jest zamítnouti«. 
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Řízení jest zřejmě neúplné. Aby se do věci jasně vidělo, nutno přede
vším znáti přesný obsah úkonu, jimž substituce zřízena, ale toho u spisů 
není. Toliko ve zvláštním výtahu z vložky zemských deskč. 233 je na 
listu B uvedena »Poznámka obmezení i. k. substituce« a ve zvláštním 
výtahu z vložky čís. 152 týchž desk na listu B vloženo právo vlastnické 
pro Rudolfa hraběte W. za omezení fideikomisární substitucí v § 1-4 
a 6 testamentu Rudolfa Eugena řišského hraběte W. ve Vídni 15. února 
1882. Dále jest nutně třeba znátí obsah zadlužovacích úkonu, na jichž 
základě hypoteční pohledávky knihovně vloženy, a teprve pak lze při

stoupiti k řešení právní otázky. Bude-li to pravá fideikomisární substi
tuce a nebude-li ve zřizovacím úkonu ohledně zadlužení zvláštního.usta
novení, nýbrž bude-li tu platiti zákon, bude ovšem tu míli průchod § 613 
obč. zák. a nikoli § 635. Avšak, stalo-li se zadlužení se spolupůsoben.fm 
a schválením všech příslušných činitelů, ·nastane právní, otázka, zalo
žilo-Ii to právo i když se to stalo neprávem a proti zákonné povinnosti 
řečených činit~lu. Stěžovatel, neujasniy si právní hlediska, neříká, že 
uplatňuje neplatnost zadlužovacích úkonu, ale podle všeho k tomu cílí 
a ovšem nemůže se ani jinak nadíti úspěchu, neboť, jsou-li úkony platné, 
je práva platně nabyto. Patrně ?y nemohlo jíti o nic jiného',než.o ~árok 
na neplatnost knihovních vkladu ve smyslu § 61--64 kn. zak., Jenze by 
tu nebylo třeba žaloby, kdyby všecky rozhodné skutkové okolnosti byly 
bezesporné, nýbrž by pouhou spornou právní otázku rozhodly soud], 
v pořadu stolic v řízení nesporném. K tomuto formálnímu pochodu slusI 
připomenouti i tu, jakž se v jiných případech již vícekráte státi musilo, 
že se podle § 47 náhr. zák. rozvrh přejímací ceny děje v řízení nesporném 
(nikoli exekučn,ím) a že tu toliko rozvrhové zásady exekučniho řádu, jež 
obsaženy jsou v § 216-218 ex. ř.dojdou použiti, nikoli tedy, že by SE 

bylo řiditi při vyřizování odporu předpisem § 231 ex. ř., jenž se týče 
jen řízení, neobsahuje však rozvrhovou zásadu, právo hmotné. Místo 
toho má tu průchod § 2 čís. 7 nesp. říz., podle něhož sporné otázky skut
kové, jež nelze zjistiti než formálním řizením pruvodnim, k jichž zjištění 
prostředky nesporného řízení nestačí a třeba tedy provésti důkazy podIe 
předpisů civ. soud. řádu - odkázati jest na pořad práva. Ale upozorniti 
sluší, že podle rozličnosti případu lze předsejíti i tak, že se podle § 18 
nesp. říz. straně pořad práva vyhradí. Rozdll je ten, že v případě § 2 
čís. 7 musí soudce sám o to dbáti, by se v mezičasí »stav věci nezměnil« 
a musí proto, by věc nezůstávala.do nedohledna nevyřízena, určiti straně 
(zde odporujícímu vlastníku) na pořad práva odkázané lhutu k podání 
žaloby, kdežto v pHpadě § 18 se věc v nesporném řízení rnzhodne a ne
spokojená strana, jíž byl pořad práva vyhrazen, může podati žalobu 
kdykoli až do promlčení nebo do jiného pominutí nároku, a jest její věcí, 
by si vymohla případné prozatímní opatření ve smyslu § 381 a 382 ex. ř., 
pokládá-H je za potřebn.é a má-li pro ně zákonné důvody. Tím jsou jak po 
stránce hmotné tak po stránce formální dány potřebné pokyny pro další 
řízení, wž musí stačiti, neboť, řešiti jednotlivé možnosti již předem, ne
bylo by místné, "'no se neví, která možnost nastane, a nebllde-li tedy 
rozbírání té které právní otázky zbytečným. . 
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čís. 8680. 

Právní zástupce (jeho substitut), jemuž byla vypověděna plná moc 
nem.ůže ji pro n.apotomní úkony již přenésti na jiného. ' 

Uzavření substituční smlouvy není na závadu, že na plné moci chybí 
substituční dolOŽka. 

Substituovanému advokátu pi'lsluší proti jeho substituentu právě tak 
nárok na náhradu útrat a odměn jako přísluší substitujícímu advokátu 
proti jeho klientu jako zmocniteli. Substituovan~ adNokát není bez 
zvl~tní úmluvy povinen vymáhati substituční útraty nejprve na podleh
nuvším odpůrci. 

(Rozh. ze dne 1. února 1929, Rv II 396/\28.) 

žalovaný, tuzemský advokát DL O., substituoval ve sporu vídeňského 
advokáta Dra B-a. žalobě Dra B-a proti Dru O-ovi o zaplacení substi
tučních útrat bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j _ 
v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Nižší soudy vyvodily z obsahu celé řady předložených dopisů zá
věr, že žalovaný jako právní zástupce nezletilého Lo,tara Maxe J-a v jeho 
~poru ·s Maxe~ ~-em o uznání otcovství a o placení výživného pověřil 
zal obce substJtuc, u vídeňských soudů. Tento závěr napadl žalovaný 
v odvolání I'ro nesprávné ocenění důkazů a napadá jej v dovolání pro 
rozpor se spIsy a částečně také pro nesprávné právní posouzení věci, ale 
n~ní v právu ani v tom ani v onom směru. Nejde o skutkový předpoklad, 
nybrž 0' úsudek z nesporného obsahu listin, O' právní posouzení věci, 
které jest správné. Z předložených dopisů, zejména z dopisů žalovaného 
Jde zřejmě na jevo, že žalovaný zřídil žalobce za svého substituta. 
Ostatně jest tvrzeni žalovaného, že žalobce byl a zůstal substitutem 
DL B~a, již proto nesprávné, že to byl ža,lovaný, který dopisem ze dne 
22. října 1924 jménem poručníka vypo'věděl DL B-ovi plnou moc, takže 
tento, nemaje sám plné moci, nemohl ji k provedení napotomních pro
cesních úkonů na jinéh0' přenésti (§§ 31 druhý odstavec a 38 cřs. a 
§§ 1010 a 1020obč. zák). Poukazuje-li dovolatel k tomu, že na jeho 
plné moci chybí substituční doložka pro žalobce, přehlíží jednak, že 
k platno'sti zmocňovací smlouvy není třeba písemné formy (§ 1005 obč. 
zák), jednak, že v četných svých dopisech uděloval ža,)obci jako svému 
s~bstitutu příkazy, což konečné i sám ještě v dovolání potvrzuje, uvá
deJe, že prý žalobce odkládal se zahájením exekuce proti dlužníkovi 
přes to" že ho k tomu někoUkrát vyzvaL Pod dovolacím důvodem roz
poru se spisy udržuje dovolate) námitku, že si žalobce sám nedobytnost 
zavinil, protože prý nevedl proti dlužníku včas exekuce. Tím není pro
veden důvod § 503 čís. 3 ds., který předpokládá rozpor podstatného 
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skutkového předp0'kladu se spisy. Pokud by v tom měla býti výtka ne
správného právního posouzení věci, není ani tato oprávněna. Míní-li dO
volatel říci, že substituovaný advokát jest i bez zvláštní úmluvy povinen 
vymáhati substituční útraty nejprve na podlehnuvším odpůrci, jest na 
omylu. Kromě toho si nevšímá zjištění odvolacího soudu, že žalobce po
d'al exekuční návrh již dne 3. července 1926, což jistě nebylo opozděné, 
hledíc k tomu, že rozsudek odvolacího soudu byl teprve dne 14. června 
1921) vydán. K důvodu § 503 čís. 4 ds.: Dovolatel trvá na námitce, že 
jest žaloba předčasná, prot0'že bylo ujednáno, že žalobce bude žádati 
substituční útraty teprve po úplném skončení sporu, ale že prý spor ještě 
není ukončen, protože mandantka žalovaného dosud skoro nic neob
držela. že rozepře byla ukončena již v červnu 1926, jest nesporno a že 
k ukončení rozepře není třeba také splnění rozsudku, o tom netřeba se 
šířiti. Je lhostejno, zda se žalovaný výslovně zavázal, že zaplatí žalobci 
substituční útraty. K tomu jest povínen již podle zákona. Substituova
nému advokátovi přísluší proti jeh0' substituentovl právě tak nárok na 
náhradu útrat a odměn jako přisluší substitujicím u advokát0'vi proti jeho 
klientovi jako zmocniteli. 1 pro substituční poměr platí předpisy §§ 1004 
a 1014 obč. zák o smlouvě zmocňovací a § 17 adv. L Zmínka dovola
telova o smlouvě darovací a o nutnosti notářského spisu jest nepocho
pitelná, protože žalovaný žalobci nic nedaruje, když mu podle své zá
konné povinnosti zaplatí za právnické práce u něho objednané a sku
tečně vykonané. 

čís. 8681. 

Zemlel-li žalující manžel po rozsudku (odvolacího) soudu, jímž bylo 
vyhověno žalobě o mzvod manželství od stolu a lože z viny žal0'vaného 
manžela, jest rozhodnouti o odvolání (dovolání) žalovaného manžela 
a nelze vyhověti návrhu žalovanébo manžela, by bylo další řízení v této 
ro"epři zastaveno. 

(Rozh. ze dne I. února 1929, Rv II 537 /;l8.) 

Žalobu manžela proti manželce o rozvod manželství od st0'lu a lože 
z viny žalované manželky pro c e sní s o udp r'v é s t o li c e za
mítl, o d vol a c í s o u d uznal. podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované a uvedl v otázce, 
o niž tu jde, v 

důvodech: 

Dodatečný návrh dovolatelčin, by další řízení v této rozepři bylo 
zastaveno, poněvadž prý žalobce dne 14. ledna 1929 zemřel, nemá v zá
koně opory a proto mu nemohlo býti vyhověno. úmrti strany není dů
vodem ani k přerušení řízení, byla-li zastoupena advokátem, jak tomu 
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jest í v souzeném případě (§ 155 ds.). Poukazuje-li dovolatelka na roz
hodnutí čís. 7482 sb. n. s., čí ní tak neprávem, neboť toto rozhodnutí se 
týká případu, kde žalovaný manžel zemřel za sporu v prvé stolici. Podle 
tvrzení dovolatelčina zemřel však její manžel, který je žalobcem, po vy
dání rozsudku soudu druhé stolice, jímž bylo uznáno na rozvod z její 
viny, a není tedy závady, aby dovolací soud nepřezkouma,l správnost 
napadeného rozhodnutí, což se děje na základě skutkového stavu, který 
tu byl v době, kdy bylo vydáno. Tehdy manželství ještě po právu trvalo 
a nebyl tedy bezpředmětným výrok soudu odvolacího, kterým se man
želství stran od stolu a lože rozvádí. Ostatně zákon sám (§ 759, druhý 
odstavec obč. zák.) předpokládá, že k rozhodnutí o žalobě o rozvod neb 
o rozluku manželství může dojíti i po smrti manžela, který podal žalobu 
(srv. rozh. čís. 7771 sb. n. s.). 

čís. 8682. 

V exekučním návrhu na zabavení pOhledávky jest uvésti důvod po
hledávky, může-li vzejíti pochybnost o zabavitelnosti právě vzhledem 
k důvodu pohledávky, nebo může-li důvod pohledávky podle okolností 
míti význam i pro rozsah exekuce a p,ro způsob jejího povoleni neb na
řízeni. 

Po vykonaném zabavení své pohledávky není věřitel oprávněn, by 
sám bez svoleni toho, kdo zabavil Jeho pohledávku, vedl pro zabavenou 
pohledávku exekuci. Právoplatné přikázání zabavené pohledávky k vy
bráni odnimá mu vůbec oprávněni dobývati přikázanou pohledávku do 
výše vymáltané pohledávky. 

Způsobilost vnuceného správce nemá vlivu na platnost povolení exe
kuce vnucenou správou. Ani okolno.st, že nebyly dosud vyřízeny návrhy 
povinného. na zrušeni, omezení a odklad exekuce, třebaže byly podány 
před povolením exekuce, nemá vlivu na povoleni exekuce. 

Má-li vymáhající věřítel plniti z ruky do ruky, stačl k povolen. exe
kuce ochota vymáhajícího věřitele ke vzájenmému plněni. Povoleni exe
kuce nevadí, že vymáhající věřitel nezajistil dlužníku vzájemn,é plnění. 
Početí výkonu exekuce není na závadu, že vymáhajíci věřitel nevykonal 
vzájemné plněnt DlUŽ111K jest tu chráněn předpisem .§ 42 čís. 4 'ex. ř. 

živnost elektrárenská není koncesovanou živností, k jejímuž nastou
peni by se vyhledávala zvláštní způsobilost ve smyslu § 341 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 2. února 1929, R 11048,1049/28.) 

f 
I. K vydobytí peněžité pohledávky Arnošta P-a povolil s o udp r v é 

s t o I i c e exekuci zabavením pohledávky 150.000 Kč, příslušející prý 
dlužníku proti Družstvu pro elektrisaci. II. K vydobytí peněžité pohle
dávky navrhl Arnošt P. a k vydobytí poplatkových pohledávek navrhl 
československý erár proti témuž dlužníku exekuci zabavením elektrárny 
příslušející dlužníku. S o udp r v é s t o I i c e tento exekuční ná"rh 
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zamítl. Do usnesení acl I. si stěžoval dlužník a poddlužník. R e
k II r s n i s o II d rekursúm vyhověl a exeku.ční návrh zamltt. ~o 
usnesení ad ll. si stěžovali vymáhající· věřitelé, jichž rekursul1l 
rek u r sní s o u d vyhověl a povolil exekuci zaba~ením el:k~rárny 
provozované dlužníkem, přikázav dlužníku, by se zdrzeI nakladam. se 
zabavenou elektrárnou' návrh na zpeněžení vnucenou spravou poukazal 
k rozhodnutí exekučnímu soudu. O ů vod y: K rek u r s ů m d I u ž
n í k a a pod d I u žní k a. Pokud se vymáhající strana domáhá, po~ 
volení exekuce zabavením a přikázáním k vybrání pohleclavky, Jez pry 
povinné straně přísluší proti poddlužníku Družstvu pro elektrisaci, ne
udala vymáhající strana v návrhu právní důvo~ t~to ~oh~edávky, čímž 
nevyhověno předpisu § 54 čís. 3 ex. r., podle nehoz ma navr~. na povo
lení exekuce obsahovati všechna udání, která podle povahy pnpaclu JSou 
důležitá pro nařízení, jež má povolující nebo exekuční sou~ vydati 
v zájmu vedení exekuce, a tudíž při vedení exekuce na poh.led:,vky )es~ 
třeba udati nejen přesně jméno a bydliště poddlužníkovo, nybrz I prav,nt 
důvod pohledávky, na niž se exekuce vede, a její výši (.srov. Neumannuv 
komentář k ex. ř. II. vydání str. 243 a čís. 4796 sb. n. s.). 

K rek u r s ů m v y m á haj í c í c h věř i tel Ů. Nelze ovšem sou
hlasiti s názorem stěžovatele Arnošta P-a, že živnost elektrárenská není 
živností koncesovan,ou, neboť podle § I nař. min. obchodu a vnitra .z~ 
dne 25. března 1883, čís. 41 ř. zák. jest k živnostenskému provozovam 
elektrárny třeba koncese zemské politické správy a podle § 2 t"hM na
řízení vyžaduje se k nastoupení této živnosti zvláštní způsobilosti. Prvý 
soud zjistil, že dlužník ne,obdržel dosud na živnost eJ.e~trárenskou kon
cesi, ale má prvý sooud za to, že přes to živnost lu musI posuzovat! Jako 
živnost koncesovanou a ježto dále zjistil, že žiV'nos,t ta provozuje se Jen 
se čtyřmi dělníky, míní prvý soud, že se na živnost tuto vztahuje usta
novení druhé věty § 331 ex. ř., a že tedy v souzeném příp"dě ·nemůže 
býti na elektrárnu dlužníkovu povolen.a exekuce její vnucenou správou. 
Než názor prvéh,o soudu jest mylný. Propůjčení koncese jest úkonem 
konstitutivním, teprve udělením koncese stává se živnost koncesovanou; 
když v projednávaném případě dlužníku dosud koncese udělena nebyla: 
elektrárenská živnost jeho není dosud živností koncesov"nou, a nema 
prnto, ani soud příčiny považovati ji za koncesovanou, dokud úřacl k tomu 
příslušný koncesi neudělil. Již z tohoto dúvodu nelze vztahovati předpis 
§ 341 clruhá věta ex. ř. na elektrárnu pro,vozovanou dlu~níkem v domě 
čís. 1. Než rekursní sOlua má za to, že tento předpis nebylo by lze vzta
ho'vati na tuto elektrárnu ani v tom případě, kdyby byl správným názor 
prvého s,oudu, že elektrárenskou živnost jest považov"ti za živn,ost kon
cesovanou i v době, d,okud jejímu majiteli nebyla udělena koncese. Podle 
mot. str. 229 mat. I. str. 679 (viz Hartmannúv ex. ř. pozn. 4 k § 341 
ex. ř.l jeví se při živnostenských a továrních podnicích vnucená správa 
vhodným prostředkem k uspokojení věřitele, a jen tam, kde provoz,o
vání co do věci hlavní spočívá na osobě podnikatelově, jak tomu je 
u drobných řemeslníků a pod., není vnucená správa mo,žnou, ježto by 
se vyžadovala od správce přímo výrobní živnostenská činnost. Proto 
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v těchto případech obmezí1 zákonodárce přípustnost exekuce vnucenou 
správou na případy, kde majitel takové živnosti provozuje ji s více nei 
čtyřmi dělníky_ Těchto předpokladů vyloučení exekuce vnucenou sprá
vou však v projednávaném případě není, neboť, byť i v elektrárně dluž
níka byli zaměstnáni jen čtyři lidi, přece provoz její nezávisí hlavně na 
výrobní činnosti dlužníka, neboť, jak ze spisů, zejména z účtu předlo
ženého dosavadním vnuceným správcem vychází na jevo, jde tu o pod
nik velký, kde elektrická síla získává se ze značné síly vodní, takže 
tu jde v pravdě o podnik tovární, na který se vztahuje ustanovení prvé 
věty § 341 ex. ř. Bylo proto stížnostem vymáhajících věřitelů vyhověti 
a rozhodnouti, jak shora uvedeno'. Exekuce na živnostenské, obchodm 
a tovární podniky zahajuje se příkazem dlužníku po rozumu § 331 ex_ ř., 
k rozhodnutí o zpeněžení zabaveného podniku vnucenou správou po
volán jest exekuční soud podle §§ 331 druhý odstavec a 334 ex_ ř. 
(viz judikát čís_ 198). Povolí-li exekuční soucl vnucenou správu, bude 
mu dříve, než usnesení o jmenování správce vnuceného bude doruč-eno 
účastníkům, předložiti usnesení to' ke schválení příslušnému správnímu 
úřadu po rozumu § 341 druhý odstavec ex. ř_ (§55 ŽiVIL ř.). 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl ani dovolacímu rekursu dlužníka, 
ani dovolacímu rekursu vymáhajícího věřitele. 

Důvody: 

Dovolací rekurs vymáhajícího věřitele Arnošta P-a vytýká rekurs
nímu soudu, že neprávem zamítl exekuční návrh na zabavení a přiká
zání k vybrání pohledávky povinného proti Družstvu pro elektrisaci 
v částce 150.000 Kč, maje prý neprávem za to, že bylo třeba udati 
v exekučním návrhu důvod pohledávky, na niž se vede exekuce. Záko·n 
ovšem výslovně nepředpisuje, že v návrhu, jímž se domáháno exekuce 
na pohledávku, nutno uvésti její důvod, ale nařizuje v § 54 čí-s. 3 ex. ř., 
by v návrhu vedle exekučních prostředků (způsobů exekuce), byly při 
exekuci na jmění omačeny části majetku, na které má býti exekuce 
vedena, a místo, kde části ty jsou, a bylo udáno vše, co podle povahy 
případu jest důležité' pro nařizeni, jež soud exekuci povolující neb exe
kuční soud má vydati pro vedení exekuce. Podle okolností případu může 
tedy pro rozhodnutí soudu povolujícího exekuci postačiti k individuali
saci majetku, na nějž má hýti exekuce vedena, i uvedení pohledávky 
s jménem a s adresou poddlužníka a její výše bez udáni důvodu, když 
tyto údaje stačí k individualisaci a na důvodu pohledávky při tom nezá
leží. Ale podle oko,lností mŮže důvod pohledávky mítí význam i pro po
volení jejího zahavení, vznikají-li pochybností zabavitelnosti právě vzhle
dem k důvodu pohledávky. Tak na př. jde-li o zabavení pohledávky proti 
družstvu, je-li pochyhno, zda pohledávka je pohledávkou z členského 
podílu čÍ; z jiného důvodu, a zda je proto zahavitelná. (Sr. § 56 zák. o spo
lečenstvech a čís. 3199 sb. n. s.) Dále může miti důvod pohledávky podle 
okolností význam í pro rozsah exekuce a pro způsob jejího povolení a na
řízení, jež mají býti vydána poddlužníku, na př. při exekuci na platy je 
petřeoí uvésti důvod pohled-ávky, aby mohlo býti posouzeno, zda jde 
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o plat z poměru služeboiho či z poměru jiuého, ~, pOkUL! :;lužeb;'í plat je 
zabavitelný. Ostatně pro posuzovaný příp~d ne~, Ireba ,resltl otazku; zda 
nutno v každém případě udat1 v exekucnlm navrhu duvod pohle.davky, 
aniž je třeba uvažovati o tOnl, zda b~ věři\e! něk?y ~nem~~1 poshhnouh 
skutečnou pohledávku povinného, kdyz nen~uze vysetnh j~]1 duvod, a zda 
bl' mu proto byla odpírána "eprávem na ;11 exekuce, nerna~h podle okol
ností případu právě udání důvodu pohledavky pr~ pov?lem exekuce nebo 
způsob jejího povnlení významu. Neboť tolIk jest)'sto, ze kde mohou v na
značených směrech při vyřizování exekuční?o. n~vrhu vZTI1kn~uh pochyb
nosti, tam jest potřebí, podle samého ~nem z.akona, by d~vod pohle: 
dávky byl udán. V případě rozhodovanem nem ~yloučeno, ze zabaver:a 
pohledávka by mohla spočívati i v členských podIlech ~ovlnného v Druz
stvu, a vymáhající věřitel ve svém návrhu to~evylouctl, prot? v tomto 
případě bylo zajisté potřebí za účelem povolem exek~ce a leJIho~ prove
dení, by soudci exekucí povolujícímu ?yl uve~en d~vo?, aspon n~ga
tivně, že nejde o pohledávku z člel1sk~eho POdIlu, ny?rz o pohledavku 
z jiného důvodu, by takto bylo ~řej~~, ze t~e o pohled~avku zabavltelnou. 
Pro-to dovolacímu rekursu vymahaJIC1ho ventele Arnosta P-a nebylo vy-

hověno. . I kt . 
Dovolací rekurs povinného čelí proti. povo~lení ,zabavem ': e. rarny 

provozované v mlýně č. l.Přip?me~out1 jest, ze ,;avrh ~xekucr:' neznel 
na zabavení a na vnucenou spravu ZIvnos!, e!ektraren~ke, ',:y~r,z ~a po
volení vnucené správy nemovitostí, na mchz hylo zar?ven }adano za 
(nucený) vklad práva zástavního, totiž mlý~a a elek!rarny c. 1~; D. a 
po'zemků č. k. 428/,2, 508/6 a 508/7 tamtéz, zapsanrch ve vl. CIS; 559 
a 560 pozemkové knihy katastrální obce D. Soud prve stobce pra~' SIce 
ve svém usnesení, že vymáhajíc! věřitel omeZIl navrh na povole.m, vnu
cené správy elektrárny v domě č. p. 1 v D. Ale am to neodpovlda sp'
sům, ježto podle protokolu ze 9ne 17. srpn,a 1928 vymáhajíci věřitel jen 
nic nenamítal proti odkladu vsech exekucI, v!.jmouc e~ekucI V?UCe1;Ou 
správou elektrárenské živnosti, takže zůstalo. p.n pov~len.,. v.nu~:ne sp;avy 
mlýna a pozemku, a jen proti odk!ad~ neč"ml vyma~ajICI ver.'lel nam1-
tek. _ Prvý soud, drže se patrně duvoc1u usnesen; rek?rsmho sO,udu 
(jenž zrušil jeho usnesení, pokud se týk~lo vnuce~e spra~y .elektrar~y 
jako nemovitosti), nepovolil vnucenou spra~u elek:r~rny, ObHaje se v du~ 
vodech přípustností vnucené správy elektrarenske ZI;rnos~I;~:-: R~kursm 
soud povolil zabavení elektrárenské živnostI. - V t,e~to.pnclne vs~k am 
vymáhající věřitel an,i povinný nečiní"výtek, nevznaseJI z to~? duvodu 
rekurs a dovolací soud musí proto pnjatI vec tak, lak s,e utvanla usne
sením 'soudu rekursního, tudíž přezkoumati zákonnost povolení exekuce, 
jak byla povolena rekursním soudem v ?,ezích vý.vodů podaných op~av
ných prostředků. Pokud se tkne ví'vodu ~oVO,I~Clh~. r~~urs~~pov1l1neh,~; 
jest zaujmouti stanovisko především k duvodum, jlmIZ s!ezov~tel .. hal: 
názor že exekuce neměla býti vůbec povolena, a potom k duvodum, JImlz 
vytýk~ nepřípuslnost exekuce na elektrárnu. Okolno~t, že b~l nárok vy
máhajícího věřite,le, pro nějž je vedena exekuce, pravopl~tne zabaven a 
také přikázán k vybrání, uvádí povinný teprve v dovolaclm rekursu. Po 
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vyko·naném zabavení pohledávky není ovšem věřitel oprávněn, by sám, 
bez ~volení toho,. kdo zabavil jeho pohledávku, vedl pro zabavenou po
hl~d~vku :X~kUCI, ~ právopl~tn~ ~řikázání zabavené pohledávky k vy
bram odnu11a mu vubec opravnel1! dobyvatl pohledávku přikáza'nou do 
výše pohledávky vymáhané. (Sro-v. rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 
2174,3757, 5169, 5655 sb. n. s., repertorium nálezů čís. 220, rozhodnutí 
nejvyššího soudu vídeňského uveřeJ11ěné pod číslem 876 sb. m. spr. a 
v Právníku z roku 1913 str. 429 O. U. 2723, 672, Neum<tnn Komentář 
str. 853.) Ale stěžovatel netvrdí ani v dovolacím rekursu, že se zabavení 
a přikázání pohledávky Arnošta P-a k vybráni stalo před podáním ná
vrhu na povolení exekuce nebo před povolením exekuce. Podle této doby 
nutno totiž posuzovat oprávnění k vedení exekuce. Stěžovatel netvrdil 
však zabavení a přikázání pohledávky vymáhajícího věřitele ani v re
kursu, který podal do původního povolení exekuce prvním soudem, jež 
bylo později zrušeno. Proto jest považovati tvrzení této okolnosti teprve 
v d?volacím rekursu za novo'tu a ani přednes dovolacího rekursu by ne
stacll, by dovolací soud mohl po případě v tomto směru naříditi šetření 
o tom, zda tu jest či není oprávnění vymáhajícího věřitele, an stěžovatel 
n:,t~rdí n:,?o.statek oprávnění již v době podání exekučního návrhu. Vy
tyka-ll stezavatel zmatečno,st řízení proto, že ustwnovený vnucený správce 
byl ~sobou nezpůsobilou, nemá pravdu. Způsobilost vnuceného správce 
?ema vltvu na platnostpo'volení exekuce vnucenou správou. Ani proto, 
ze nebyly dosud vyřízeny návrhy poviného na zrušení, omezení a od
klad ,:xekuce, třebaže byly podány před novým povolením exekuce re
kursnlm soudem, není povolení exekuce zmatečným a nemá tato okol
nost vlivu na rozhodnutí o povolení exekuce. Ovšem může exekuční soud 
vyříditi návrh na odklad exekuce i dříve, než ji povolil, ale to není na 
závadu pozdějšímu povolení odložené exekuce (nál. čís. 288 sb. n. s.j. 
Pro-to nevyřízení oněch návrhů před povolením nečiní povolení exekuce 
Zl,"at:čným: Konečně nevadí povolení exekuce, že cihelna, kterou po
vinny kou.pll od vymáhajícího věřitele a za niž má zaplatiti vymáh<lJnou 
pohledávku jako kupní cenu, jest zatížena dluhy, jež není stěžovatel po
dle kupní smlou.vy povinen převzíti. Podle § 8 ex. t. nen.Í povo,lení exe
kuce pro nárok, který je dlužník povinen splniti toliko za vzájemné plnění 
věřitel?vo, jež se má státi z ruky do ruky, závislé na tom, by bylo proká
~ano, ze"v:;ájemné plnění bylo již vykonáno, anebo že aspoň jest splnění 
jeho ,za]lsteno. Jenom tehdy, když jest vymáhané plnění závislé na před
chozlm splnění vymáhajícího věřitele, musí býti splnění takovéhoto před
chozího plnění prokázáno už před povolením exekuce listinami v § 7 
ex. !. uvedenými. Rozsudkem, který je exekučním titulem v tomto pří
pade, byl povinný odsouzen splniti kupní smlouvu ze dne 21. února 
1926, převzíti koupený předmět (cihelnu) a zaplatiti zbytek kupní ceny 
575.032 Kč, pro nějž je vedena exekuce. V rozsudku není vysloveno že 
v),?,~hající věřitel má napřed něco pl'nili, a ani z kupní smlouvy, JeŽ je 
z]lstena ve výroku. rozsudečném, takový předchozí závazek neplyne. 
Rozsudek sice také výslovně nečiní závislým plnění povinného na vzá
jemném plnění vymáhajícího věřitele z ruky do ruky, ale podle obsahu 
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rozsudku není o tom pochy[)y, že neměl plniti ani povinný' napřed a že 
tedy podle zákona (§ 1052, 1062 ohč. zák.) slo o plnění z ruky do ruky. 
Jde-li pak o vymožení takového plnění, stačí k povolel1l exe_kuce ochota 
vymáhajícího věřitele ke vzájemnému plněl;L (Sr~~. čis. 64~6 sb. n. s.) 
Tu vymáhající věřitel projevil. Je teprve veCl dalslho p~,stUP:1 :,xekuce, 
pokud vymáhající vl'řitel musí mítt pohotove \:zaJ~mne pln~nJ. Z:-k~n 
v takovém případě blíže neurčil postup a stanOVl toltko v § 28 ex. r., ze 
vymáhající věřitel může za exekuč.ní~o ř,ízení v)rk01:ným Oľgan~l!l po,;,w
nému právoplatoě odevzdati VěCI, je-lt k \o:"u ,lako ~e. vzalemnemu 
plnění zavázán. Zásada § 1052 a 1062 obc. zak. bram ovsem vJ
máhajícímu věřiteli, by závislé plnění dobyl a vý~onem exel'~ce d:~sel 
uspokojení dříve, nežli sám splnil. Ale podle motJvu, k exekucn.Jl;lU }!.du 
(str. 153 a Materialie 1. str. 471) není ta okolnost, ze vymahajlcl venkl 
nevykonal vzájemné plnění, na závadu ani početí výkonu e,:e~uc.e. Za
kon chtěl chrániti v takovém případě povinného jenom propujcemm od
kladu, o který ovšem může žádati i před výkonem p:o případ,_ že vzá: 
jemné plnění při výkonu nabídnuto nebude (§ 42 ClS._ 4 ex. r.). Nem 
předmětem rozhodování, jak si v}rkonn)J orgán a ex~kucm s~ud v tako
vém případě má počínati, ale ze zákona a z uvedenych zde u~ah plyn~, 
že povolení exekuce nevadí, že vymáhající věřitel neza]lstll dluzmku vza

jemné plnění. '. ,..' 
Jest ještě uvážiti, zda jest povole111 cxe,kuce na elektr~rnu p"pustnc: 

Vymáhající věřitel chtěl asi návrhem na je]! vnucenOu spravu postlhnout~ 
exekucí výnos provozu elektrárny jako podniku, spo]eneho s nemOVitostI 
a jsoucího její součástí. Ale této exekuci, at' jest vev~ena na nem~Vl~ost, 
jejíž součástí jest podnik, nebo, na podnik Sá~, a na zlvnost, nev.adl pred
pis § 341 ex. ř., že z exekuce vnucenou spravou a propachtovanll;' JSou 
vyloučeny takové koncesované živn,ostí, k jejichž nast?upem se vyzaduJ': 
zvláštní zp1tsohilost, provozuje-lI zlvnost majItel JeJl sam nebo ~ejvys 
se čtyřmi pomocnými dělníky. Nehledíc a.ni k tom~,. ~da tento predpls 
plati i pro podniky spojené s nemovItosti a JSOUCI jejl souča?t" nejde 
při živnosti elektrárenské (totiž při ž~vnos:e?sk~m 'p'ro~oz,ova!11 podmku 
k výrobě a rozvodu elektřiny pro osvetlorvam, pr:,?ase.m Sily a

o 
pro ]lnou 

živnostenskou neb domácí potřebu ve smyslu nanzem mlOlstru obchodu 
a vniira ze dne 25. března 1883, čís. 41 ř. zák.) o koncesovanou živnost, 
k jejíž nastoupení se vyhledává zvláštní, ~púsobilost. Zákon (§ 341 ex. 
ř.) vyjímá z exekuce jen ty koncesovane zlVnostensk;, podl1lky.', kde n~
stoupení živnosti, to jest dosažení koncese jest podmmeno zvlastm zpr:
sobilostí. Toho není podle § 2 onoho nařízení při živno·sti elektrárenske, 
neboť tento předpiS v § 1 žádá sice koncesi pro toho, kdo chce provo
zovat elektrárenský podnik, ale nikoli zvláštní způsobilost k dosaže,~í této 
koncese, tedy k nastoupení živnosti, nýbrž zvláštní ZpÚSObll~st po'zaduJe 
v § 2 jenom pro toho, kdo chce osobně provozovati takovou z~vnost nebo 
převzíti její technickou správu, tedy ne pro podl1lkatele, ktery chce pro
vozovati koncesi způsobilým a koncesovaným zástupcem. Tak tomu bylo 
obdobně při živnosti hostinské, jež dříve vllbec nevyžadovala k nast~u
pení zvláštního průkazu zpúsobi1osti, ale přes to schválení zástupce ZIV-
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llostenským úřadem (§ 55 živn. ř.). Proto neni třeba uvažovati o tom 
zda jest sprá\"ným názor rekursního soudu, že nejde o podnik ve smysl~ 
§ 341 ex. r; proto,. že koncese nebyla ještě udělena, či opačný právní ná
zor povmneho, am o tom, zda elektrárna v souzeném případě jest podni
kem továrním či takovým, který nevyžaduje osobního vedeni a proto orý 
nespadá pod ustanovení § 341 ex. ř. ' 

čís. 8683. 

~o~Pila-1i manželka na dluh věci pro svou potřebu, jest prodatel 
opravnen domáhati se zaplacení přimo na ní. Měla-Ii manželka za ,to že 
zapla,!iti koupené věci jest věcí manželovou, bylo na ní, by při uzavřeni 
koupe upozornila prodatele na to, že jedná jménem manr.lela" a měla též 
vrátiti účet, znějící na ni. . 

(Rozh. ze dne 2. února 1929, Rv I 822/28.) 

. žalobce.domáhal se na žalované zaplacení 330 Kč za koupený dešt-
11Ik a 17 Ke za koupenou hůl. Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e 
u2)n~1 podle žaloby, o d vol a c i s o u d žalobu zamítl, maje za to, že 
zavaz"nym k zaplacení kupní ceny byl manžel žalované, nikoliv žalovaná 
sama. 

N e j v y Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

DLlvody: 

D.ovolání uplatňující dovolací dúvod čis. 4 § 503 c. ř. s. jest opod
statneno. V souzeném případě jest řešiti ien otázku, zda za objednávku 
dámského deštníku a hole, již učinila manželka vlastním jménem a jež 
je nutná k její slušné vÝ'živě, ručí výlučně manžel či manželka. Po zákonu 
jest manželka právě tak jako ma"ÚI nebo iiná osoba povinna věci, jež 
obl~c\nala ~ odebrala, zaplatiti (§§ 1066 a 1047 obč. zák.). Proti zapla
cen!. kupm c~ny mo~Ja [JY se s úspěchem brániti jen, kdyby jednala 
z pnkazll m~nzelova; zalovaná to však netvrdí a neuplatňuje ani, že mlčky 
byla zmocnena manželem. Ustanovení § 91 obč. zák., na něž se odvolává 
žalovaná k ??ličení tGho, že měl býti žalován její muž, s kterýmžto ná
zOľem ztotozl1u]e se 1 odvolací soud, nevylučuje pasivní oprávnění k ža
lobě, po.něvadž upravuje jen právní poměry mezi manželem a manželkou, 
mkoh vsak právní poměry mezi manžely a třetími osobami. Podle tohoto 
zákonného předpisu náleží manželu, by poskytoval manželce podle svého 
jměni slušnou výživu, k níž patří i oděv. Než i v této příčině platí že 
manželka nejedná jako mandatářka mužova, když za hotové nebo' na 
dluh .kupuje neb objednává si šatstvo. Dodané věci nepatří manželi a 
koupe na dluh zavazuje ho jen za předpokladu § 1032 obč. zák. K tomu 
lest uvážiti, že § 91 obč. zák. opravňuje jen manželku, by naléhala na 
splnění zákonné povinnosti manželovy, nikolI však třetího" kdož uzavřel 
s manželkou smlouvu o věcech. jež spadají pod pojem výživy. Třetí (ža
lobce) může ovšem svúj nárok opříti i o ustanovení § 1042 obč. zák. 
Tím, že zákon poskytuje třetímu možnost nastupovati podle § 1042 obč. 
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zák. žalobou proti manželukupitelky .< žalo~ané), neukláclaj~ mu. to za 
povinnost, múže třeti (ž~lobce) upl~tmtl.svuj narok beZ?lostre~ne prol! 
své dlužnici. Dúsledkem toho neoduvodnuje. okolnost, ze man zel ;:alo
vané odmítl placení, ještě úsu~ek odv?lacího s~ud,:, ž.e žal?b~~ me: jen 
. eho žalovati. Měla-li žalovana za to, ze p lacen\ destl1l~u naleZl mUZO~I, 
bylo její povinností, by při uzavření koupě lIP?~o~·ni1~ zalobce ~a to, ze 
jedná jménem mužovi'm, a měla účet na ni zneJlCl vratltl, nech!ela-h, ho 
uznati. Nezachovavši se tak, nese důsledky toho sama ~ oduv~d'l1;no 
jest její pasivní oprávnění. Odporovalo by zaj,isté P?ctlvemu pra~\1lm~ 
styku (§§ 863, 914 obč. zák.), kdyby žalovana odeprela plahl! dams~y 
deštník, který, jak nesporno, objednala ~. k.oup!la. ,sama, vlastl1lm jme
nem, nikoli pro společnou domácnost, pn cemz ucet, ktery nepozasta-

vila, zní jen na ni. 
čís. 8684. 

Nařidil-Ii exekuční soud nový dražební rok, znovu jej vyhlásil ~ znovu 
vyzval příslušný berní úřad k přihlášce veř~jnýc.!: ~~vek pod, nas~:ctky 
§ 172, poslední odstavec, ex. ř., stala se tím :?nhlas~ ~~rn,~o uradu 
k dřívějšímu dražebnímu roku bezpi'edměhlou a lest nova pnhlaska k no~ 
vému ·dražebnimu roku jedině směrodatnym podkladem pro rozhodnutí 
o přihlášeno/ch veřejných dávkách. 

(Rozh. ze dne 7. února 1929, R I 31/29.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovit?st přikázal 
s o udp r v é s t o I i c e eráru na činžov.ni d~ni jen 484.1, Kc 56 h. R e: 
k Ll r sní s o II d přikázal eráru na čmzovnI dam, dalslch 23.074 ~c 
67 h a na dani z obohacení 4.275 Kč. D ů vod y: ceskoslovel~sk~ ~tat 
stěžuje si proti rozvrhovému usnesení proto" že ,mu ~ebyl,a pnkaza~a 
v pořadí přednostnim k hotovému zaplaceni dan čmzo;,mpodle. pn
hlášky ze dne 22. června 1926 027.916 Kč 2,3?, nýbrz je.n v" ča.s.lce 
4841 Kč 56 h. Tato stížnost je duvodna. Berl11 urad podal ,tn pnhlask~ 
činžovní daně, přihlášku ze dne 21. května 1926 k dražbe ust~n~vene 
na 31. května 1926 pak přihlášku ze dne 22. června 1926 k drazbe od
ložené z moci úřední na den 30. června 1926 a přihlášku ze dne J 5, 
března 1927 k rozvrhovému roku dne 17. března 1927. Stě~ovatelko:u 
tvrzené doplňovací přihlášky z 28. května 1926 v,e splse~hne!1l. MeZI te
mito přihláškami není, jak se prvý soudce mylne.do.~!1lva, rozp?ru, ne: 
boť v první přihlášce ze dne 22. května 1926 pnhlasena byl~. CI~.ZO~IH 
daň podle předpisu let předchozích, kdežto,:, druhý.cl' d,vou pnhlask~ch 
byla v obou shodně přihlášena podle mezlÍlm vymerenych dehl1l11v~lch 
předpisů. Prvý soud neprávem dále přehlíží, že dražbu ze dne. 3,1; kve:na 
1926 z moci úřední přeložil na den 30. června 1926, o čemz ucastlllky 
ediktem a vyzváním k přihláškám vyrozuměl, takže)iž z toho dů~odu 
nutno druhou přihlášku berního úřadu ze dne 22. cervna 1926 uClmt~ 
podkladem pro přikázání přihlášené dlužné daně činžovni částkami v 11l 

uvedenými. " . 
Ne j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolacllnu rekursu. 
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D II V O cl y: 

Vymáhající věřitelka stěžuje si do usnesení rekursního soudu potud, 
pokud jím byla přiznána na rekurs finanční prokuratury českosloven
skému státu na dani činžovní ještě další částka 23.074 Kč 67 h za dobu 
ocl I. července 1923 do 30. června 1926 k hotovému zaplacení. Stěžo
va.telku lze odkázati na správné odúvodněnÍ napadeného usnesení, 
k němuž jest dodati na vývody dovolacího rekursu ještě toto,: Protože 
e,xekuční soud nařídil usnesením ze dne 5. června 1926 z moci úřední 
nový dražební rok na den 30. června 1926 na místě dříve nařízeného 
ďražebního roku na den 31. května 1926 a protože toto dražební stání 
znova vyhlásil a také znova vyzval berní úřad k pří hlášce veřejných 
dávek poelnásledky § 172 poslední odstavec ex. ř., stala se tím příhláška 
berního úřadu ze dne 21. května 1926 k dřívějšímu dražebnímu stání 
bezpředmětnou a tvonla naopak nová pří hláška ze dne 22. června 1926 
k novému dražebnímu roku jedině směrodatný podklad pro rOzhodnutí 
o přihlášených veřejných dávkách. Mezi touto přihláškou a přihláškou 
ze dne 15. března 1927, učiněnou podle § 210 ex. ř. k rozvrhu nejvyššího 
podání, o němž bylo jednáno podle § 212 ex. ř. dne 17. března 1927, 
nebylo ICOZpOru, nýbrž jest mezi oběma přihláškami, pokud se týkají 
nedoplatkú činžovní daně za léta 1923 až 1926, úplný souhlas. Nebylo 
tedy ani třeba vysvětlovati, proč byly v púvodní a již bezpředmětné 
přihlášce uvedeny částky nižší. 

čís. 8685. 

Poznámka zahájení vyvlastňovacího řízení ve smyslu § 4 (3) zá
ironII o stavebním ruchu :ze dne 28. března 1928, čís. 43 sh. z. a n. 

Jde-Ii o. vyvlastněni jen části pozemku, jest politický úřad povinen 
ji přesně označiti a připojiti oddelovací plánek. 

(Rozh. ze dne 7. února 1929, R I 35/29.) 

K n i h o v n í s o u d povohl k ž~dosti politické expositury poznámku 
zahájení vyvlastňovacího řízení ve smyslu § 4 (3) zákona ze dne 28. 
března 1928, ČÍs. 43 sb. z. a n. Rek u r sní s o u d knihovní žádost 
zamítL D ů vod y: Z knihovní žádosti jest zřejmo, že má býti nařízena 
poznámka zahájení vyvlastňovacího řízení jen ohledně dílu parcely 
kat. č. 58 ve vlo'žce 48 pozemkové knihy. Nehledíc k tomu, že prvý 
soudce po'volil tut? poznámku ohledně celé parcely kat. Č. 58, jest stíž
n~,s! 1 vV t~lll opravnčna, že pozemek, který má býti vyvlastněn, musí 
byh presne označen, neboť nelze vyvlastnění poznamenati ve vě,tšÍm 
rozsahu, než bylo žádáno, n'ebo v neurčitém způsobu. Za tím účelem 
~ylo ve smyslu ustanovení § 4 (2) a (3) zákona ze dne 28. března 1928, 
CIS. 43 sb. z. a n. nutno, by připojením situačního plánu znalcem zho
toveného díl parcely, který má býti vyvlastněn, přesně byl určen a u,či·· 
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něn vid.iteln)rm. Nebof z veřejné knihy musí ?ý1i, pře?l~ě vidit~\noJ p~,ku~ 
jsou vlastnická práva obmezena, a nelze maJ,lteh hrah volnv~s~ nakladatl 
s majetkem poznámkou, která jes,t podle sv.e povahy neurclta. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolacuTIu Iekursu. 

D ů v o cl y: 

Rozhodnutí rekursního soudu jest správné. Z dožádání politického 
úřadu jest zřejmo, že jde o vyvlastnění jen části poz~mkové parcely 
Čí.s. kat. 58 která však nebyla nijak označena ani popsan,a. I kdyby l~ 
nebylo zvlá'štních předpisů o přesném označeni díke par.cely, kte~ý ma 
býti vyvlastněn, stačila by již obdoba § 74 kmh; za~., dale § 4 zak. ,ze 
dne 6. února 1869, čís. 18 ř. zák. o kmhov11lm ae1e~I parcel ~ § 20 z~k. 
ze dne 18. února 1878 čís. 30 ř. zák. o vyvlastně111 pozemku k učelum 
železničním, v nichž j ~st vesměs vyslovena zásada, že:. m~-1i se vz!a,
hovati účinek knihovního zápisu (zde poznámky zahajem vyvlastno
vacího řízení) jen na část parcely, musí tato čá~~ býti přesně ~znače~1a, 
podle potřeby i plánem nebo mapou. Jest to pnrozene, nebol z k111hy 
pozemkové a ze sbírky listin musí býti j asn~ vlelno, pokud jes! ~last~lk 
pozemku obmezen ve SV~111 di'Sr:o~ičním pI,avu a tot~ dl,SP?SlC'?l pr~vo 
nesmí býti více obmezovano, nez jest nutnym k dosazem cIl~, jenz jest 
knihovním zápisem sledován, v tomtu případě účinnost poz~aI;l'ky proti 
každému, kdo si později vymůže knihovní zapls k ~~vlastnene nemovl~ 
tosti (§ 4 (4) zák. čís. 43/1928 sb. z. a n.). Totez jde na jevů take 
z katastrálního zákona ze dne 16. prosince 1927, čís. 177 sb., jednak 
z § 14 (3) o rozdělení pozemku na stave~ní, místa, jednak z §,42 odst. 
šestý a sedmý o dělení parcel nebo o zmene JejIch hramr:. Avsak I z~
kon čís. 43/1928, o nějž tuto jde, ustanovuje v § 4(2), ze v stavebn!
kově žádosti musí býti vyvlastňovaný pozemek yřesně oz~ačen,." :e 
musí býti připojen situační plánek stavby od-borne ,zhotoveny ~ pnslus
ném katastrálním měřítku, a ustanovuje v § 5 (6), ze k vyvlastnovaclmu 
nálezu musí býti připojen oddělovací plánek, je-Ii to~o třeba. Třeba 
jest toho vždy, jde-Ii o vyvlastnění jen části parcely. Nel1'l tedy spravnyn; 
tvrzení stěžovatelovo, že zákon čÍs. 43/,1928 nepředpiSUje, by polItIcky 
úřad předložil knihovnímu soudu situační plánek. 

čís. 8686. 

Nárok na vyplacení valuty z povolené zápůjčky není peněžitou po
hledávkou ve smyslu § 290 a násl. ex. ř., nýbrž jiným majetkovým prá
vem podle § 330 a násl. ex. ř. 

(Rozh. ze dne 7. února 1929, R I 39/29.) 

Vymáhající věřitel navrhl k vydobytí peněžité pohledávky povolení 
exekuce zabavením a přikázáním k vybrání pohledávky dlužnlka za 
městskou spořitelnou na vyplacení 70.000 Kč jako zbytku z povolené 



-Čís. 8687-
170 

zápůjčky. S o II d P r v é s tol i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d 
exekuční návrh zamítl. D II vod y: V exekučním návrhu jest tvrzeuo, 
že povinná strana má proti spořitelně pohledávku 70.000 Kč jako zby
tek z povolené zápůjčky. Ve stížnosti spořitelny se vysvětluje, že po
vinným manželům byla povolena ústavem hypotekární zápůjčka 60.000 
Kč, na základě čeho·ž bylo vyplaceno Živnostenské záložně 40.000 Kč 
a zbývá vyplatiti 20.000 Kč (po srážkách 15.900 Kč), poněvadž však 
povinni nedodrželi podmínky povolené zápůjčky, že nebude tento zby
tek vyplacen a že z téhož důvodu nedojde k realisaci kaučního úvěru 
50.000 Kč. Z toho vidno, že nejde o exekuci na pohledávku, nýbrž na 
nárok strany povinné, který má proti poddlužnici na doplnění hypo
tekámí zápůjčky a na realisaci kaučního úvěru. Nemůže býti proto ve
dena exekuce podle § 294 ex. ř., nýbrž podle předpisů o exekuci na ji
naká práva maj etková, pročež měl býti exekuční návrh zamítnut. 

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

D ů vod y: 

Jest pravda, že novoty nejsou dovoleny ani v exekučním ·řízení. Než, 
že předmětem navržené exekuce není peněžitá pohledávka, nýbrž jiné 
majetkové právo, nárok na vyplacení zbytkové valuty víceméně 70.000 Kč 
z povolené zápůjčky, tedy nárok na sjednání smlouvy podle § 983 druhá 
věta obč. zák., jest patrno již ze samého návrhu. Má proto pravdu re
kursuí sond, že nejde o exekuci na po,hledávku, nýbrž na jiné majetko,vé 
právo, a právem proto vyhověl rekursu a zamítl návrh na po-volení 
exekuce zabavením a přikázáním pohledávky podle § 294 ex. ř. Mylní'm 
jest názor dovolacího rekursu, že rekurs ní soud přes to neměl návrh na 
povolení exekuce zamítnouti, jelikož i exekuce podle § 331 a násl. 
ex. ř. se zahajuje zabavením, neboť podle § 54 prvý odstavec čís. 3 
ex. ř. musí návrh na povolení exekuce označiti i exekuční prostředky, 
jichž má býti použito, a soud nemůže povoliti jiný exekuční prostředek, 
než strana navrhla. Je-Ii tento pochybený, musí býti návrh zamítnut. 

čís. 8687. 

• Udržovali-Ii sousedé odedávna společným nákladem můstek přes 
přikop na náves proti svým domovním stavenim, jest oprávněn jeden 
z nich domáhati se pořadem práva na druhém uvedení můstku do řád
ného stavu. 

(Rozh. ze dne 7. února 1929, R I 42/29.) 

Vlastníci Č. p. 29 domáhali se na vlastníku č. p. 30, by žalovaný byl 
uznán povinným znovu zříditi a do původního stavu uvésti mostek z ve
řejné cesty přes příkop na náves proti domovním stavením č. p. 29 a 30. 
K námitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é s t o I i c e ža-
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lobu odmítL Rek II r s II í s o li d zrušil napadené usnesení a. vrátil 
věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, podle zákon~ dále Jedn~l. 
D ů v o- d y: Žalobní návrh, by byl žalovanýuznan povmnym zno,vu zn
diti a do původního- stavu položením drenážních trubek. a hhnovym 
násypem uvést mostek z veřejné ces:y .př,:s příkop na na~es. proh do
movním stavením č. p. 29 a 30, oplra]l zalobcl o tvr:z;em, ze mo.stek 
zřídili vlastníci domů č. p. 29 a 30 s dovolenim obce, ze Je} odeclavna 
udržují v dobrém stavu společným nákladem, že obec ,n;ma zaJmu, na 
jeho existenci, že jej sama neudržovala a mkdy v!~stmkum .uvedeny.ch 
nemovitostí nepřikazovala, by tento mo,stek, SlOUZ1Cl Je~l JejIch potre
bám udržovali a zachovávali, dále, že obec mc nenamlta _ prah tomu, 
by ~a obecním pozemku dá!e trv~l z.a ~čele~l lepš!ho spojení k uvede
ným usedlostem, že býval puvodne dreveny, ze Jej zalovany v roce. 1920 
bez vědomí žalobců odstranil a na jeho místě zřídli mostek novy, po
loživ do příkopu hliněné drenážní trubky zave~ené. pOtO!" ?lín~u. upi':
chovanou, že mostek v tomto stavu vyhovoval uplne potrebe, taKze za-
10bCÍ nečiníce námitek dále ho užívali a společně se žalovaným opra
vovali, že jej žalovan/ dne 6. Července 1928 bez vědo~ú. žalobců od
stranil, že na nařízení obce, by jej opětně postavIl, zndll mostek ze 
shnilého dříví zakrytý částečně hlínou, jenž se po prv,ém přejezd~pro
bořil a dodnes jest nesjí~dný, takže obecní úřad zakazal ho pouzlva!l, 
opatřiv jej z obou stran závorou, konečně, že se obec usnesla, nedo~ 
háněti žalovaného k jeho opětnému zřízení. Z těchto skutkových tvrz~m 
žalobců jest patrno, že žalobci vyvozují žalobní nhok Je~ ze sm~uvl1lho 
poměru stran a z toho, že žalO'vaný tento smluVl11 pomer p.o;uslÍ? od: 
straniv mostek vyhovující a nahradiv hO' mostkem nev~hOVUl1Clm, J:,ho~ 
používání bylo obecním úřadem zakázáno, při čemž zalobcl nechavaJ! 
stran.ou otázku vlastnictví mostku a jeho- užívání i jinými osobal1l1, nez 
jsou strany, tecly užíváni veřejného, hájíce jen svůj zájem !1a tom,. by 
jim žalovaný umožni.! užívání mostku, Jež Jun prol! smlouve znemO'zml 
způsobem výše vyUčeným. Za tohoto stavu věci jest podklad. žalob~ 
ryze soukromoprávní, zejména z toho důvodu, že podl: tvrze11l zalobcu 
dala obec ke zřízení mostku stranám svolení, neudrzovala Jej, a al11 
stranám nevydávala příkazy eG do jeho udržování a že vÍ1bec neměla 
zájmu na jeho existenci a proto ani uedoll1ucuje žalovaného k opětnému 
jeho. zřizení. Nezáleží proto na tom ,že jde o mostek na pozemku. ve: 
řejném, jehož může kromě stran užívati každý, kdo Jede po sllmcl a Jenz 
jest tedy v užívání obecném. Rekursní soud jest tudíž to-ho názoru, že 
námitka nepřípustno.sti po'řadu práva jest v tomto případě neodůvod
ně'na předpokládajíc ovšem, že výše uvedená skutková tvrzení jsou 
sprá~ná, avšak zjištění jejich správ~o~ti s~?ází, jelikož s?ud pr~é sto~ 
lice se s těmi,to skutkovými tvrzeml1l1 bltze neoblral, dukazy zal ObCl 
navržené neprovedl a tudíž v napadeném usnesení k tomuto zji~tění, je~ 
rekursní soud pokládá za potř,ebné, nedospěl, a proto bylo oc1uvodnene 
stížnosti vyhověno z důvodu § 496 čís. 3 c. ř. s. , .. . 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené u'Snesel11 a UlOZll rekursl11mu 
soudu, by o námitce nepřípustnosti pořadu práva znovu rozhodl. 
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Důvody: 

Žalobní nárok jest založen 113. tOnl, že strany udržovaly odedávna 
společným nákladem mlhtek z veřejné cesty přes příkop na náves proti 
SV)'lTI domovním stavením. Z toho žalobci dovozují" závazek žalovaného, 
že nesmí bez vědomí žalobců odstraniti můstek a že musí uvésti můstek 
do řádného stavu, učinil-Ii jej svémocným opatřením nesjízdným. 
V ll!. odstavci žalobním mluví žalobci výslovně o tom, že žalovaný po
rušil onu p o v i n n o s t. Opírají tedy žalobci žalobní nárok o úmluvu 
řečen5rm způsobem založenou a n vzešlou z toho povinnost, udržovati 
společným nákladem můstek. Dojde-Ii mezi stranami k dohodě o tako
véto věci na základě jich volné vúle, jest tu soukromoprávní jednání 
po rozumu § 859 a 869 obč. zák. Závazek opřený žalobcem o takový 
důvod patří podle § 1 j. n. na pořad práva. Není žádným právním před
pisem vysloveno, že se mezi soukromými osobami zakládá veřejnoprávní 
poměr tím, že pro svou společnou potřebu učiní na svúj náklad opa
tření na veřejném statku, čímž po případě odpadne potřeba, by orgán, 
k péči o veřejnou komunikaci povinný, vyvinul veřejnoprávní činnost. 
Okolno,stí, zda můstek jest i jinak jako část sil'nice ve všeobecném ve
řejném užívání a čí jest vlastnictvím, dále okolnost, zda obci a jejtm 
orgánům přísluší na základě veřejného práva (§ 5 a 12 zákona ze dne 
12. srpna 1864, čís. 46 z. zák. pro Cechy a § 28 zákona ze dne 31. května 
1856, čís. 41 téhož zákoníka) povinnost starati se o veřejné cesty a sta
věti mosty a můstky k veřejné komunikaci potřebné a že zřízení můstku 
k stavením stran jest prý také již předmětem správního řízení u. okresní 
správní komíse a že po případě bude hospodářským potřebám ža'!obců 
pomoženo aktem veřejné správy, jsou v tomto sporu, pokud jde o ná
mitku nepřípustnosti pořadu práva, nezávažné. Nedospějí-Ii soudy niž
ších stoHc k závěru, že na straně žalovaného vznikla zmíně-ná soukromo
právní povínnost k udržo,vání můstku, bude žalobu po projednání ve 
věci samé pro hmotněprávní neodůvodněnost zamítnouti, ale nezakládá 
se tím nepřípustnost po,řadu práva. Proto není třeba doplňovati řízení 
ve směru označeném rekursnÍm soudem za tím účelem, by mohlo býti 
rozhodnuto o přípustnosti pořadu práva. 

čís. 8688. 

ROClhodným dnem pro posouzení žádosti o povolení exekuce vnu
ce\lým zřízením zástavního práva na nemovitosti jest den, kdy žádost 
došla soudu (e"ekuci povolujícího a současně knihO'vního) a byla za
psána do denniku pro knihovní podání. Byla-Ii toho dne v pozemkoV)! 
knize jako vlastnice zapsána povinná pod svým divčím jménem, kdežtO' 
exekuční titul zněl proti povinné pod jménem, jehož nabyla sňatkem, 
jest e:xeknčni žádO'st zamítnouti, nevykázal-Ii vymáhající věřitel již v exe
kučními návrhu listinou (§ 20 písm. a) la § 52 knih. zák.), že vlastruice 
jest totožnou s povinnou a že jde jen o změnu jména následkem sňatku. 

(Rozh. ze dne 7. úuora 1929, Rl 51/29.) 
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s o u cl p r v ě s to i i c e povolil k vydobytí peněžité pohledávky 
exekuci vnuceným zřízením zástavního práva na nemovitostI. R e

v
-

k u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Podle § 3 ex. r. 
a § 95 kuih. zák. rozhoduje povolující soud o exekučním navrhu ?ez 
předchozího výslechu odpůrce. Exek~cí lze vp~v~llh jen, JSOU-ll vsplnel~y 
veškeré podmínky a náležitostí, klere vypoc~tav~ § I .a ,,4 ex: r. Pone
vadž v případě, o nějž jde, podle oznáme11l kmhovmho oddelem byla 
jako vlastníce nemovitosti ve vl.. čis. 203 poz. ~11lhy kat. ob~e J. za
psána Aloisíe M-o'vá, mkollv Alolsle K-ova, dlulnl?e, byl prvy soudce 
povinen, by podle cit. ustanovel~í žádos: opo~olenl ?xekuCe ~nuc:l;ym 
zřízením práva zástavního zamIll, nemel ]I vsak vratltl vymaha]lclmu 
věříteli k opravě, vždyť í, kdyby to bylo přípustné, jest ?eshod~ mezI 
exekučním Utulem a návrhem. Ani oprava) dodatek: rozena M-o~a) pIO

vedená vymáhajícím věřitelem neodpovídá citovaným ustano,vemm, po
něvadž změna v osobě dlužnice není doložena vereJnou hsltnou (§ 26 
a 27 kníh. zákona). Dodatek vymáhajícího věřitele v exekučním n~vrhu, 
že Aloisíe K-ová jest totožnou s Aloisíi M-ovou a poukaz na sp~s c. J. E 
525/28 ve věcí Adolfa D-a pro,tí Aloisíi K~ové, kde bylo navrz~no z~
vedení kníhovního pořádku, poněvadž dlužmce. se, pro~dala, ne111a ~ du: 
vodů výš,e uvedených ustanovení zákona. prav,lllho ;lčmku. Po~:vadz 
prvý soudce povolil exekUCI proh cltovanym predplsum, bylo sltznosh 
dlužnice vyhověno a návrh vymáhajícího věří tele zamítnut. 

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

D ů vod y: 

Stěžovatel se zbytečně rozšiřuje o t0111, že tu nejsou předpoklady 
§ 9 ex. ř., neboť o tento předpís tu nejd:,. a rekurs ní s?ud s: h? nedo
volával. Odůvodnění napadeného uwesem jest v podstate spravne. Nejde 
tu o změnu v osobě povinné strany, nýbrž o prukaz toto,žr~osti jednak 
povinné strany, uvedené v exekučním tit~lu, je,dnak vlas-tnlce nemovI
tosti, na kterou jest vedena exekuce. Vymaha]lC,l strana podala .u ~?ud~ 
exekuci povolujícího a současně knihovního navrh na vnucene znzen~ 
práva zástavního. Pro povolení a výkon vkladu platí tu podle § 88 dľllhy 
od,stavec ex. ř, ustanovení knihovního zákona s obměnami tam llv,ede
nýmí. Návrh došel k soudu a byl zapsán do denní ku pro kníhovní po
dání dne 1. srpna 1928 (§ 103 kníh. zák., § I pwv. nař. ze dne 12. ledna 
1872 čís. 5 ř. zák. a § 157 druhý odsta:vec jedno ř.). Tento den byl roz
hodn~m pro po'souzení žádo'stí (§ 93 kníh. zák.). Předběžné vyřízení 
b)'lo vyloučeno (§ 95 knih. zák.). Toho dn,e byla však v k:'1~e pozen;
kové za vlastnící zapsána ještě Aloisie M-ová, kdežtoexekllcm tltul zne! 
proti Aloisií K-ové (§ 21 kníh. zák. a § 7 ex. ř.). Z km hy pozemkove 
byla tedy ve příčíně nemovitosti patrn~ přek~žka, která bránila povo
lení navržené exekuoe vkladem pTava zastavmho (§§ 21 a 94 prvy od
stavec čís. 1 knih. zák.). Bylo věcí vymáhajícího věřitele, by hned v exe
kučním návrhu vykázal listinou důkaz podávající (§ 20 písm. a) a § 52 



čís. 8689 --
174 

knih. zák.), že Aloisie K-ová jest totožnou s Aloisi] M-ovou 8 že jde 
jen o zrněnu jména následkem sňatku. Protože tak neučinil, mě,1 býti 
návrh hned a bez doplňování již prvním soudem zamítnut a právem 
jej zamítl rekurs ní soud. 

čís. 8689. 

Strany jsou oprávněny vzdáti se bezprostředniho výslechu svědkft 
odvolacím soudem. Učinily-Ii tak výslovně neb tím, že opomenuly výtku 
podle § 196 c. ř. s., nemohou v dovoláni vytýkati, že se odvolacť soud 
odchýlil od hodnocení výpovědí svědků, slyšených přímo procesním 
soudem, třebas jejich výslech neopakoval. 

(Rozh. ze dne 7. února 1929, Rv I 1046/28.) 

Zalobu o zaplacení 15.000 Kč pro c e sní s o udp r v é s t o
I i c e zamítl. O d vol a c í s o u d přisoudil žalobci 11.000 Kč. N e j
v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání žalovaného, dovolání žalobce vy
hověl a přisoudil mu další 4.000 Kč. V otázce, o niž tu jde, uvedl v 

důvodech: 

Vadu odvola.cího řízení (§ 503 čís. 2 c. ř. s.) shledává žalovaný 
v tom, že odvolací soud důkazy prvním soudem přímo pro.vedené ne
orakova,l přímo, že tedy byl vázán skutkovými zjištěními prvního soudu 
a že se neměl od nich uchýliti. Odvolací soud uznal sice za nutné opa
kovati důkazy svědkyněmi, učinil také v tom směru průvodní usnesení, 
ale spokojil se s přečtením svědeckých výpovědí, a to, jak jest uvedeno 
v jednacím protokole (§ 215 c. ř. s.), za souhlasu stran. Odvolací soud 
vyclal pak ještě další průvodní usnesení o výslechu stran, provedl tento 
důkaz, doplnil takto průvodní řízení, neuvěřil pak svědkyním, jejichž 
výpovědi přečetl, a učinil podle výsledků celého jednání a všech pro
vedených důkazů opačná sku,tková zjištění, než učinil první soud. Nej
vyšší soucl rozhodl sice již opětovaně (srv. na pl'. rozhodnutí čís. 1013 
sb. n. s.), že odvolací soud nemůže odchylně zhodnotiti výpovědi svědků, 
kteří byli vyslechnuti prvním soudem přímo, jestliže je přímo nevyslechl, 
ale přes to' zde není vytýkané vady, ježto žalo,vaný s tímto způsobem 
opako,vání důkazů souhlasil. Jde tu O' porušení formálních předpisů ve 
smyslu § 196 c. ř. s., k nimž náleží i způsob řízení pří ústním jednání, 
včetně řízení důkazního, kamž zapadá též přečtení protokolů mís,to pří
mého výslechu. Takové porušení formálního předpisu by musilo býti 
vytýkáno. Soud jest ovšem povinen zachovali přesně i předpisy, jimiž 
lest upraveno řízení nebo forma procesních úkol1ů, ale s druhé strany 
nelze lpěti na formě tak, by lím bylo po případě zmařeno celé řízení, 
a proto ponechává zákon stranám, by uvážily, zda očekávají od zacho- . 
vání formy příznivý vliv na své zájmy, a by podle toho porušení formy 
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buď vyt}'kaly nebo nevyt)'kaly. Stran v jsou oprávněny vzdáti se sou
hlasně bezprostředního výslechu svědků a spokojiti se s přečtením pro
tokolů. Nejde tu o porušení předpísu, jehož šetření nemůže se strana 
účinně vzdáti (§ 196 druhý odstavec c. ř. s.), neboť zásada bezpro
střednosti není provedena v civilním řádu soudním do všech důsledků 
a mohou býtí bez porušení této zásady přečteny jak u soudu procesního, 
tak u soudu odvolacího na pl'. svědecké protokoly sepsané u soudu do
žádaného (§ 328 a § 287 c. ř. s.) a může v takovém případě odvolad 
soud svědeckou výpověď jinak hodnotiti, než soud procesnÍ. Za'lovaný 
v tomto případě nejen poruš.ení 'formy podle § 196c. ř. s. nevytýkal, 
nýbrž dokonce s přečtením protokolů souhlasil a není tedy oprávněn 
vytýkati vadu, se kterou byl srozuměn. 

čís. 8690. 

Náhrada škůdy půdle § 1320 obč. zák. 
Majitel zvířete ručí za veškerou škodu způsůbenou zviřetem, ať jím 

byla způsůbena přímo nebO' nepřímO'. 
Pokud nebylo svěřeno opatrováni koně nezdatné osobě. 

(Rozh. ze dne 7. února 1929, Rv I 1110/128.) 

Splašený kůň žalo,vaného polekal nezletílou žalobkyni tak, že upadla 
a zlomila si nohu. Zal obě o náhradu škody o b a niž š í s o u d Y vy
hověly. N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudú a 
vrátil věc prvému soudu, by ji ~novu projednal a rozhodl. 

D ů vod y: 

Právní posouzení vě'Ci (§ 503 ČÍs. 4 c. ř. s.) odvolacím soudem jest 
správné potud, že majitel koně ruči za veškerou škodu jím způsobenou, 
ať již byla způsobena zvířetem bezprostředně nebo prostředně, jako 
v souzeném případě, kde splašený kůň polekal žalující dítě tou měrou, 
že upadlo a nohu si v bérci zlomilO'. Naproti tomu nelze upříti důvodnost 
výtce nesprávného posouzení věci po stránce právní (§ 503 Č. 4 c. ř. s.) 
v tomto směru: K právnímu posouzení soudu přináleží otázka, zda jest 
osobu, které majitel zvířete použije k opatmvání zvířete, uznati po 
rozumu § 1315, pokud se týče i § 1320.obč. zák. za osobu »zdatnou«, 
6li nic. Podle stálé judikatury nejv. soudu (viz rozh. čís. 833, 1076, 
2360, 2258 atd.) jest nezdatnost vlastností trvalou, která činí zřízence 
nezpůsobilým obstarati věc řádně. Pojem zdatnosti nevyčerpává se 
o sobě způsobilostí a schopností k určítým pracím, nýbrž předpokládá 
ještě svědomitost, píli a dbalost. Nemá-Ii pochybení původ ani v tech
nícké nezpůsobilo'stí ani v mzumové nedo,statečno,sti ani v mravní ne
spolehlivosti zřízencově, nýbrž v jiných příčinách, nehe mluviti o ne
zdatnosti. Z jediného nedopatření zřízencovy osoby nelze ještě nutně 
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usuzovati na její nezdatnost, nesvědčí-li neopatrnost o trvalých vadách 
shora zmíněných. Zjistily-li tedy nižši soudy, že syn žalovaného, učitel 
Jaroslav L., zacházel v hospodářství otcově s koňmi již od mládí, že koně, 
o nějž jde, znal, vícekráte před úrazem s ním jezdil a uměl s ním zachá
zeti, že, vešed do stáje, vzkřikl na kont, jak toho opatrnost vyžaduje, a 
zji~tily-ll dále, že obvyklým jest při koních klidných a méně citlivých 
zpusob, lak Jaroslav L. koně ustrojil, že se však při koni citlivějším 
dopomčo'valo dříve koně odpoutati, by nemohla poduška řetězem býti 
pohybo-vilna, čímž kůň je na krku lehtán, nelze Jaroslava L-a pokládati, 
tak činí odvohcí soud, za nezdatného k řízení a opatrování koně proto, 
ze v lediném případě, o který tu jde, opomenul koně před strojením od
vázati od žlabu, čímž se stalo, že se kůň utrhl a uvolni,l, ven, vyběhl a 
úraz dítěti způsobi,l, neboť, není-li zřízenec nezd,atným již proto, že se, 
spoléhaje l1Ia chladnou povahu koně a na pevnost řetězu, na němž byl 
uvázán, od ko'ně vzdálil, by přinesl a mu nasadil chomout, nečiní ho ne
zdatným ani to, že strojil koně uvázaného, an nemohl předpokládati, že 
kůň řetéz přetrhne i, když snad plašivou vlastnost koně znal. Není-li 
však prokázána nezdatnost Jaroslava L-a 1< řízení a opatrování koně, 
nelze ani žalovaného Josefa L-a činiti podle § 1315, obč. zák. zodpověd
ným za škodu, kterou žalobkyně utrpěla opomenutím Jaroslava L-a, 
proto, že mu svěřil koně k ustrojení. Nelze ho však činiti zoclpo,věclným 
ant podle § 13QO obč. zák. z důvodu, že nedokázal, že se postaralo ná
ležitý dozor nad koněm a o jeho opatrování, svěřiv jej Jaroslavu 
L-OVI, neboť práv by byl ze škody jen tenkráte, kdyby byl zanedb~l do
zor nad zvířetem a zanedbal jeho opatrování tím, že svěřil zvíř·e osobě 
nezdatné. Zdařil se mu však důkaz ° zdatnosti osoby, které koně svěřil, 
a pro'to ho nestihá zodpovědnost v tomto směru. Neposoudily tedy nižší 
soudy případ' v tomto směru správně' po stránce právní' (§ 503 Č. 4 
c. ř. s.). Žalující strana činila však zodpovědným žalovaného podle 
§ 1320 obč. zák., i v jiném směru, proto, že neopatřil koně tak, aby ne
mohl ze stáje utéci a třetí osoby poškoditi, že ho neopatřil tak, aby ne
mohl řetěz, na němž byl uvázán, přetrhnouti a z něho se vyvléci. Žalo
vaný, jejž stihá v tom směru břímě průvodní, nabídl důkaz o tom, že kůň 
~yl. u~ázá,: pev:ntm řetězem, připevněným na ohlávce u žlabu ve stáji, 
ze rebzek zelezny byl pevný ve všech článcích že články náležitě k sobě 
přiléhaly, že nebyl ani jediný porušen reze~ a že nebylo koni lze sé 
vysmeknouti. Bylo n·a žalovaném dále, by prokázal, že řetěz byl tak silný 
a byl ke žlabu tak připevněn, že nebylo podle zkušenosti a podle pravi
delného běhu věci možno, by kůň řetěz ze žlabu vytrhl nebo přetrhl 
anebO' se vysmekl. Důkazy tyto nižší soudy neprovedly; soudu ani znalci 
neby,l řetě'z předložen.k ohledání a k posouzení, ani nebyl způsob při
pevnění řetězu ke žlabu znalcem ohledán a posouzen a nezjištěno vůbec 
me v tomto směru wni, zda řetěz se přetrhl, či zda byl pouze vytrž"n 
ze,.žlab~, či se vyvlékl a zcla opatření koně, jež žalovaný učinil, lze pO" 
vazovatr za clostatečné, vyhovující požadavkům, jež lze rozumným způ
~obem podle ponětí v hospodářství polním obvyklého od hospodáře po
zadovat .. Teprve důkazem, že kůň, o němž zjištěno, že byl plašivým a 
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že to žalovaný o něm věděl, byl ve stáji bezpečně opatřen, může zbaviti 
žalovaného, ručení podle § 1320 obč. zák. Poněvadž se nižší soudy. ná
sledkem nesprávného právního nazírání na věc (§ 496 čís. 3 c. ř. s.) 
nezabývaly s touto otázkou, zůstalo řízení kusým (§ 503 čís. 2 c. ř. s.). 

čís. 8691. 

Postup pohledávek a předání ostatní majetnosti dlužnikem věřiteli 
k zajištěni, jenž lse stal v době, kdy dlužník podal již návrh na zabáyeni 
vyrovnaclho řízení, jest bezúčinným proti věřítelům, k nimž náležejí 
i věřitelé požívající přednostního práva. Lhostejno, že vyrovnací řizeni 
bylo napotom zastaveno. Bezúčinnost takových právních jednání trvá 
jen proti věřiteliím. činiti namitkyz důvodU bezúčinnosti právního jed
nání jest oprávněn i poddlužník, byla-Ii pohledávka exekučně zabavena 
a jemu zakázáno platiti p"vodnimu věřiteli. 

(Rozh. ze dne 7. února 1929, Rv 1 1235/,28.) 

Matěj Sch. postoupil dne 1. února 1925, kdy byl již zažádalo zahá
jení vyrovnacího řízení a kdy toto řízeni bylo Již zaháj;no a se .ko~~lo, 
své pohledávky proti stavebníkům, mez! Ulml I pohledavku prah Jlflmu 
F-ovi, o jejíž zbytek se nyní žaluje, a další svou majetnost svým věři
telům ku zajíštění jejich pohledávek. Proti žalobě postupníků pohle
dávky na Jiřího F-a o zaplacení zbytku pohledávky namítl ž~lova.~Ý, ž,e 
se po,stup stal již za vyrovnacího řízení s úplný~ o'Pomenut~m ventelu, 
požívajících přednostního pořadí, eráru a okresnr nemocenske pokladny, 
které v onom vyrovnacím řízení rovněž své pohledávky přiblásily, dále 
proto, že okresní nemocenská pokladna kromě toho pra s':.~u k vyrov
nacímu řízení přihlášenou pohledávku 4.884 Kč 90 h pozd'e]! po zasta
vení vyrovnacího řízení Qxekučně zabavila proti původnímu dlužníku Ma
těji Seh-ovi žalobní pohledávku a vymohla si proti žalovanému platební 
zápověď. Pro c e sní s o udp r v n í s tol i c e zamítl žalobu proto, 
že se postup žalobní pohledávky příčí za daného stavu věci dobr~m mra
vům a j-e tedy podle § 879 obč. zák. protiprávným a bezúčinným. O d ~ 
vol a c í s o' u d žalobě vyhověl, uznav, že postup ten nepříčí se aUl 
dlobrým mravům ani zvláštním předpisům zákona, zejména předpisům 
vyrovnacího řádu, ježto nároky věřitelů požívající přednostního pořadí 
nebyly zahájením vyrovnacího řízení dotčeny a ostatn.ě .řízení vyrovnac~ 
j,est posuzovati, jakoby ani nebylo bývalo zavedeno, lezto se vyrovnaC1 
dlužník k vyrovnacímu roku nedostavil a důsledkem toho o něm platí, 
jako by byl návrh na vyrovnání vzal zpět (§ 37 vyr. ř.). 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu s dodatkem, že 
se žaloba zamítá jen pro tentokráte. 

Civilu! rozhodnutí Xl. 
12 
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o II vod y: 

Nejvyšší soud nesdílí názor soudu odvolacího. Postup pohledávek a 
předání ostatní majetností dlužníkem na věřitele k zajištění, stal se v době, 
kdy tehdejší vyrovnací dlužník jíž byl podal návrh na vyrovnání, a jest 
tedy podle § 8 vyr. řádu toto právní jednání, zakládající zřízení práv 
oddělných bezúčínným proti věřítelům, k nimž zajisté náležejí i věřítelé 
nároků, požívajících přednostního pořadí (§ 23 vyr. řádu), které podle 
§ 46 vyr. ř. mají ve vyrovnání býti uspokojeny úplně. Právní důsledek 
bezúčínnQstí stanovený v § 8 vyr. řádu trvá, jak bylo vysloveno v roz
hodnuti čís. 4236 sb. 11. s. í když řizení vyrovnací bylo napotom zasta
veno, jak je tomu v tomto případě. Bezúčinnost takových právních jed
nání jest ovšem jen relatívní, 1. j. trvá jen proti věřítelům, leč v tomto pří
padě jest prokázáno, že okresní nemocenská pokladna zavedla pro svou 
k řízení vyrovnacímu přihlášenou pohledávku 4.884 Kč 06 h později po 
zastavení vyrovnacího řízení proti někdejšímu vyrovnacímu dlužníku 
Matějí Sch-oví exekuci zabavením žalobní pohledávky a vymohla si na 
žalovaném platební zápověď. Žalovaný sám nebyl by sice oprávněn či
niti protí žalobnímu nároku námitky z důvodu bezúčinnosti právního jed
miní, ježto však pQhledávka byla pořadem exekuce zabavena a jemu pla
cení na původního věřitele zakázáno, má za tohoto skutkového a práv
ního stavu důležitý důvod odpírati nynějším žalobcům jakožto postup
níkům zaplacení pohledávky, pokud mezi těmito pretendenty nebude po
řadem práva rozhodnuto, zda onen postup jest právně účinný čili nic, 
kterýžto důvod by ho opravňoval i ke složení dluhu na soudě (§ 1425 
obč. zák.). 

čís. 8692. 

Umluvil-li prodatel s kupite1em za světové války, že kdyby v ujedna
ných letech rakouské pen/ze ztratily na ceně, jest kupitel povinen nahra~ 
díti mu rozdíl, uzavřeli smlouvu o nadhodnoceni, jíž jest splniti. Kdyhy 
se nárok prodatelův považoval za nárok ze sp~ávy, počala by šestimě
síční lhůta teprve od uplynuti garanční lhůty. 

(Rozh. ze dne 7. února 1929, Rv I 1256/28.) 

Žalobkyně domáhala se na žalované zaplacení 12.473 Kč 50 h a 
odůvodňovala žalobní nárok taktO': Podle kupní smlouvy ze dne 18. 
února 1917 prodali žalobkyně a její manžel žalované firmě parcelu 168, 
les, náležející jím každému polovinou za lO.OOO K. Žalobkyně a její man
žel nechtěli původně prodati pozemek, obávajíce se znehodnocení pe
něz. Žalovaná firma rozptýlila jejich pochybnosti tím, že se dopisem ze 
dne 18. února 1917 zavázala poskytnouti žalobkyni a jejímu manželu 
úplnou náhradu, kdyby v nejbližších deseti letech, 1. j. do 18. února 
1927, 10.000 K, jež byly zaplaceny jako kupní cena, mělo býti znehod-
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noceno. Poněvadž 10.000 K mělo dne 18. února 191} 5~78 švýc. ,fL: 

k'j' 'to 10.000 Kč dne 18. února 1927 ma cenu jen 1.,,40 svyc. fl., clm 
leZ v. - t· 

'mě znehodnocení kupní ceny v onen den 3.838 svyc. tr., . j. 
g~'~~7 Kč, tudíž polovina připadající na žalob~yni 12.473j{č, 50 h. Hod
nota koupeného pozemku čí ní dnes 35.000 Kc. Oba II I Z S I S o u d y 
zamítly žalobu. . ",",.. , 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou lllZSICh soudu a vralil vec 
soudu prvé stolice, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Žalobkyně založila žalob ní nárok na ujednání, jehož obsah test v lis
tině ze dne 18. února 1917, sepsané při kupní smlouvě o lesm parcele, 
která zní: »Na přání potvrzujeme, že za kupní cenu 10.000 K Vam dm;s 
vyplacenou dáváme záruku v ten rozum, že pro případ, že by v nejbllz
šich deseti letech rakouské peníze ztratily na ceně tím způsobem, ze br 
na př. za 100korunovou bankovku nikoli plných 100 ~orun, n~brz mel1: 
bylo vyplaceno, my pak scházející č~stku opět, hotove doplalime.« O,be 
strany vysvětlují v podstatě souhlasne, proč doslo k tomuto ~avaz,ku za~ 
lované firmy. Žalobkyně praví, že se svým manloe:em ,:ech,tela }uv?dne 
pozemek prodati, protože se obávala :;nehodnocem pene~, ze vsak za20-
vaná firma zaplašila její pO'chybnosli lIstll10u ze dne 18. un?ra 19n. Za
lovaná praví, že se žalobkyně a její manžel př~ kupu. oba~all statlll~o 
úpadku a domnívali se, že po válkách dostaVUJI se statm upadky. a ze 
by pak obdrželi místo 1 K třeba jen 30 h. Jako každá smlou~~ mUSI " l"tO 
záruční smlouva, ať jest její právní povaha Jakákoliv, byh vykladana 
tak jak to odpovídá úmyslu stran a poctívému obchodnímu styku (§ 914 
;bt. ,zák.). Vykládá-li se takto záruční smlouva,.~emůže ,o :001 býti ps
chybnosti, že žalobkyně a její manžel,. pr~dávaJlce ,~,~ tret2m ,roce. sve
tové války pozemek, v němž spatřovali nejbezp~čnejsl uloz~m majetku, 
za peníze, jejichž cena a nákupní síla mohla nasl;,dkem ,valky pokles~ 
nouti, chtěli nebezpečenství tohoto poklesu do ufCIte dony (~o desetI 
let) přesunouti na kupující firmu tak, že tato má doplalih, QC by ~e
něžní suma 10.000 K na své ceně ztratila, a že kupltelka s hm souhlaSila. 
Zkrátka strany uzavřely v podstatě smlouvu o nadhodnocení '(valsn~ 
saci) k~pní ceny a tato smlouva musí bý;i řádně, splněna, Ja~o kazda 
jiná platná smlouva. Neprávem tedY"chce z,alova,:a hrma a s n~ I od~o
lací soud vyložiti smlouvu jen na pn pad, ze by slo o rakou~h; ~el1lze, 
a jen potud, pokud by stát vyplácel číselně méně, než noml.n~111l .cen,u 
papirových peněz (odkolkování nom1nále bankovek). Takovy uzky vy ... 
klad neodpovídal by vyjádřenému úmyslu stran, neboť strany ~luv[ 
o »ztrátě na ceně« a uvádějí jen příkladem, že by se za 100 K vyplacelo. 
méně než 100 K. Ve smlouvě však jest zahrnuto i jakékoliv jiné znehod-· 
110cení peněz. Prodávající' straně bylo zcela lhostejné, jakÝ,m způs:?bem 
by se peníze znehodnotily, zda snad zmenšenou. výplatou, CI zm~n~en~u 
vnitřní hodnotou, jí šlo jeri o to, by do de seli let nenesla mozne na-
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sledky poklesu ceny peněz, za které pozemek prodala. Ani ta ani ona 
strana nemohla předvídati, že dojde ke státnímu převratu a že do deseti 
let dojde k nové měně v novém státě. I to jest zahrnuto v záruce žalo
vané firmy, která byla dána na celých deset let. Rakouská měna přešla 
v československou měnu v poměru I: 1 (§ 6 zák. ze dne 10. dubna 1919, 
čís. 187 sb. z. a n.), takže ani nelze říci, že právě státní převrat měl za 
následek pokles ceny rakouských peněz. Neprávem také žalovaná firma 
a s ní odvolací soud kladou váhu na to, že se žalovaná firma nezaručila 
za relaci k paritě zlata nebo k zahraničním valutám, zejména ke švýcar
skému franku, s jehož pomocí žalobkyně vypočítává rozdíl, který žádá 
míti nahražen. Výpočet rozdílu podle švýcarského franku nedotýká se 
právního důvodu nároku, nýbrž jest jen jedním ze způsobů zjištění ža
lobní pohledávky a jen pomůckou pro zjištění výše sumy, která má býti 
podle garanční smlouvy doplacena. Krom toho však navrhla žalobkyně 
při ústním jednání dne 27. ledna 1928 ještě další pomůcku, znalecký dů
kaz o znehodnocení peněz, tedy o výši své žalobní pohledávky. Obě 
strany zmiňovaly se za sporu i o ceně pozemku jednak v době prodeje, 
jednak v době nynější, ale tato otázka jest pro tento spor bez významu, 
protože žalobkyně neopírá svůj nárok o nepoměr mezi skutečnou cenou 
pozemku a vyplacenou kupní cenou, nýbrž o garanční smlouvu. Rovněž 
bez výlJnamu jest, jak žalobkyně s kupní cenou naložíla a zdali ji posud 
má, neboť v garanční smlouvě nebylo v tom směru výhrady a jde právě 
jen o splnění smlouvy. Posléze není opodstatněna ani námitka pmmlčenf. 
Jak již řečeno, zaručila se žalovaná za znehodnocení peněz na deset let, 
tedy až do 17. února 1927 včetně. Před ukončením této lhůty nemohla 
žalobkyně věděti, zda a o kolik peníze v ceně klesnou a- tudíž zda a kolik 
bude činiti její nárok na doplatek. Kdyby byla podala žalobu dříve, byla 
by jí žalovaná mohla právem namítnouti, že jest žaloba předčasná, pro
tože se její ručení vztahuje na desetiletou dobu a není jisto, zdali" cena 
tuzemských peněz clo 17. únnra 1927 nedosáhne nebo dokonce nepře
výší cenu peněz ze dne 18. února 1917, které byly tehdy také tuzem
skými penězi. I kdyby se nárok žalobkyně posuwval jako nárok ze 
správy, počala šestiměsíční lMta promlčecí (§ 933 obč. zák.) teprve 
od uplynutí lhůty garanční, ocl 18. února 1927, takže žaloba, podaná dne 
19. května 1927, byla podána včas. Doba garanční odpovídá v té pří
čině době podání věci podle § 933 obč. zák., neboť až do té cloby chtěla 
býti žalovaná firma práva z »vad« t. j. z poklesu ceny peněz, který by 
do té doby vznikl. - Co do právního důvoc!u jest tedy žalobní pohle
dávka z ujednání ze clne 18. února 1917 po právu. Protože však nižší 
soudy se neobíraly s její výší, se znehodnocením peněz v době od 18. 
února 1917 do 17. února 1927, a to ani podle výpočtu žalobkyně (v po
měru k švýcarskému franku) ani případným jejím zjištěním znaleckým 
důkazem, bylo postupovati podle § 510 c. ř. s. 

čís. 8693. 

Platil-Ii dlužník dlichod (rentu) v korunách rakouskýCh místo v čes
KoslovenskýCh a ltznal-Ii výslovně povinnost k zapravení nedoplatkii 
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(kursovních rozdilli), jest povinen zaplatiti i úroky z prod1eni ode dne 
platnosti nedoplatku (kursovnich rozdílů). Splatnost těchto úroku ne~ 
~y1a odložena až do úpravy, k niž došlo dohodou čís. 60/1926 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 7. února 1929, Rv I 1371/28.) 

žalobce, bydlící v Rakousku, prodal žalovan'ým v roce 1914 dům 
v Jáchymově a vymínil si placení doživotního důchodu 10.000 K ročně. 
Ježto žalované zapravily žalobci splátky dospělé dne 1. prosince 1919, 
1. března 1920, L června 1920 a 1. září 1920 v Krak., domáhal se na 
nich žalobce zaplacení kursovního rozdílu mezi Kč a Krak. ke dni splat
nosti a 5% úroků z prodleni ode dne splatnosti. O b a niž š í s o u d y 
uznaly podle žaloby, o d vola c:í s o u cl uvedl v otázce, o niž tu jde, 
v d ů vod ech: Neodůvodněným jest odvolání, pokud napadá odsou
zení žalovaných k zaplacení 50/0 úroků z jednotlivých nedoplatků (,kur
sovních rozdílů) od doby splatnosti důchodu. Jest nespomo, že žalo
vané platily renty v korunách rakouských místo v československých 
a že zažalovanou pohledávku nedoplatků (kursovních rozdílů) výslovně 
uznaly. Poněvadž splatnost renty podl'e s m I o u v Y trh o v é nastala 
1. prosince 1919, 1. března 1920, 1. června 1920 a 1. září 1920 a žalo
vané platily rentu v rakouských korunách místo v československých, 
jsou podle § 1334 obč.ozák. povin~y zaplatit! 5% úro~y ,o~e ,dne spl,at
nosti renty, nedoplatku (kursovnlch rozdllu). Upommam zalovanych 
k splatnosti podle § 1334 obč. zák. nebylo třeba a žalované samy při
znávají, že v květnu 1920 o zaplacení v Kč byly upomenuty. Podle § 2 
čís. 4 vládního nařízení čís. 265/>22 sb. z. a n. byly ze soupisu vylOU
čeny všeliké peněžité platy smluvně se opakující (na př. dDživotní renty) 
a podle čl. 10 úmluvy ze dne 18. června 1924, č'Ís. 60/1926 sb. z. a n. 
smluV'něse opakující peněžní platy jest povinen dlužník konati věřitdi 
druhého státu stejně jako věřiteli svého státu. Těmitozákonnými usta
noveními nebyla určena splatnost rent, nýbrž vysloveno, že renty ty 
podle úmluvy čís. 60/,1926 sb. z. a n. neměly býti vyrovnány. Jest proto 
úplně nerozhodným, že úmluva ze dne 18. června 1924, čís. 60 sb. z. a n, 
na rok 1926 byla teprve dne ll. května 1926 vyhlášena. Žalované měly 
zaplatiti rentu v korunách československých již v době splatnosti renty, 
Poněvadž tak neučinily, jsou podle § 1334 obč. zák. povinny zaplatiti 
doplatky (kursov'ní rozdíly) i s 5% úroky ode dne splatnosti renty. 

Nejvyšší s o u dnevyhověl qovolání. 

Důvody: 

V otázce úroků z prodlení posoudil odvolací soud věc správně po 
právní stránce. Ve sporu jde o důchodové lhůty z doby od 1. prosince 
19\9 clo 1. září 1920. Měly-li dovolatelky tehdy za to, že článkem 248 d} 
mírové smlouvy St. Germainské byla odložena -splatnost těchto lhůt, 
neměly žalobci plniti ani v méně hodnotné tehdy měně rakouské. čás-
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tečným plněním uznaly však samy splatnDst Dněch lhůt, pDnechavše 
budDucnosti způsDb vyrovnání CD do zbytku. Co do tohotD byly v pro
dlení podle § 1334 obč. zák. a jsou důsledkem toho povinny hraditi 
žalobci úroky z prodlení žádané žalobou. úroky ty jest platiti za celou 
dobu až do zaplacení lhůt, neboť nelze míti za to, že splatnost lhůt 
byla odložena až do úpravy, k níž došlo dohodou čís. 60/26 sb. z. a n. 
Nebylo tak stanoveno výslovně a z předpisů vydaných v mezidobí je 
souditi na opak. V § 4 vlád. nařízení o přeruš-eni sporů čís. 173(121, 
zejména jak byl upraven dalším nařízením čís. 472/21, bylo výslovně 
poukázáno k tomu, že doba, po kterou trvá přerušení, nemá vlivu na 
lhůty, jichž zmeškání má po zákonu v zápl'tí právní újmu. Tím bylo 
řečeno, že nemá se nic změniti na podstatě ani na účinu pohledávek 
a dluhú, pokud nejde o měnu nebo zpusob, jímž mají býti vyrovnány. 
Jak bude při tom naloženo s doživotními důchody, bylo výslovně řečeno 
v § 2 čís. čís. 4 vládního nařízení čís. 265/22, vydaného podle zákona 
,čís. 207/22 o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v ko
runách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky českosloven
skými a cizími. Byla tudíž vyloučena pochybnost o tom, že by doživotní 
důchody podléhaly soupisu a tím úpravě naznačené zákonem čís. 207/22. 
Praví-li proto čl. 10 dohody čís. 60/25, že smluvně se opakující peněžní 
platy povinen jest dlužník konati věřiteli druhého státu stejně jako vě
řiteli svého státu, nejde o ustanovení, jímž byla teprve stanovena do
spělost těchto platů, nýbrž o potvrzení, že platy ty nepodléhají dohodě 
a že nemají býti vyrovnány způsobem vytčeným v oddílu V.; tím méně 
změnHo se něco na dřívější dospělosti těchto plaHl. 

čís. 8694. 

Úkolový nadvýdělek železničního zaměstnance jest vyloučen z exe
kuce. Ani vyrovnací přídavek nelze započítati pří určování příjmu po
drobeného exekuci. 

(Rozh. ze dne 7. února 1929, R II 402/28.) 

Proti železničnímu zřízenci byla povolena exekuce zabavením a při
kázáním k vybrání jeho služebních platů. Podd·lužník, ředitelství stát
ních drah, navrhl zrušení exekuce, ježto dlužníkova mzda po odečtení 
povinných srážek nedosahuje 6.000 Kč. S o u cl p r v é s t o I i c e ná
vrhu vyhověl a exekuci zrušil. D ů vod y: Podle dopisu poddlužníko'va 
má povinný ;mdu 665 Kč, vyrovnávací přídavek 47 Kč a úkolový nad
výdělek průměrně 100 Kč, administrativní srážky pak čini 35 Kč 48 h. 
Exekuce na služební platy a výslužné železničních zaměstnanců jest 
nyní upravena § 69 vlád. nař. ze dne 5. března 1927, čís. 15 sb. z. a n., 
kde uvedeno, co se má pokládati za služební plat. Jest to 75% služeb-
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'1 platu bez v)"chovného. Služební plat bez výchovného se skládá 
nI 10 I "I ,. ·1 V' h II §§ 8 28 a 44 cit. vlád. nař. ze s uzne 10 a clnovne 10. sec oy 
POťat~i příj;oy - v souzeném případě tudíž i úkolový nadvýdělek -
~: pod služební plat nezahr?ují, a is~u tedy z exek~ce,~yňaty. K~yb~ 
byl zákon zamýšlel úkolovy nadvydelek, nebo ]lne pndav~y, detsky 
nebo doplňovací, ženatých nebo vyrovnacl, zahrnouÍl pod s~uzebm pla.~ 
b I by se jistě ve shora uvedených §§ 8, 28 a 44 o tom ZITIII1II. J~ tU?IZ 
z~vno že nelze nrůměrný měsíční úkolový nadvýdělek povmneho lho KČ do služeb~ího platu započítati. Neodůvodněnou jest ~á~itka 
strany vymáhajicí, že ředitelství drah není oprávněno o~ dlu,zmk.ova 
důchodu odečítati administrativní srážky. Strana vymáhaJlcl prehledla 
poslední dva řádky § 69 (2) nař. ze dne 5. března 1927, čís; 15 sb .. z. 
a n. a ve svém vyjádření je vynechává, »Jde-lI " pohledavky s~atu 
vzniklé ze služebního neb pensijního poměru nebo se zřetelem na neJ«. 
Jen v tom případě neplatí předpisy o exekuci na služební a odpočivné 
platy pro administrativní srážky. Protože 75% služ·ebního platu pOVI'~
ného po odečtení administrativních srážek činí jen 472 Kč 14 hal. me
síčnč, "jest exekuce neproveditelná a bylo jí proto podle § 39 čís. 2 ex}. 
zrušiti. Rek II r s 11 í s o II d zamítl návrh na zrušení ex,ekLl'ce. D II -

vod y: Jde o otázku přípustnosti exekuce na služební plat železničního 
zřízence. V této otázce rozhodují ustanovení zákona ze dne 15. dubna 
1920, čís. 314 sb. z. a 11., § 150 plat zákona pro zaměstnance čsl. stát
ních drah a § 69 nařízení ze dne 5. března J927, čís. 15 sb. z. a n. Podle 
těchto předpistl podléhají exekuci tři čtvrtiny s.lužebního platu bez vý
chovného. Ze zákona čís. 314 z roku 1920 a ČIS. 177 z {oku 1924 vy
svítá, že exekuci podléhají veškeré druhy služebních platů bez rozdílu, 
zda se mzda ulatí podle času či od kusu. Tato zásada zákona ze dne 15. 
dubna 1920, 'čís. 314 sb. z. a n. byla zachována v platnosti. (§ 69 (1) 
nařízení ze dne 5. března 1927, čís. 15 sb. z. a n.) Má tedy rekursní soud 
za to, že exekuci na služební platy podléhaj[ v ton;to případě :,ej~.n 
služné, nýbrž i úkolový nadvýdělek (665 Kč a 100 Kc). Vyrovnacl pn
davek má při výpočtu služebních platů, pokud podléhají exekuci, býti 
vyloučen. Neboť tento přídavek rovná se náhradě za dosavadní přídavky 
na děti a na ženu (§ 150 odst. 1 lit. c) platového zákona a § 69 ht. c) 
nařízení čís. 15/1927). Naproti tomu nemají administrativní srážky ze 
služebního platu bírti ,o'dpodeny. Zákon (§ 150 plat. zák. odst. (2) a 
§ 69 odst. (2) čís. 15/11927) poskytuje jediné státu záruku, že tyto ad
ministrativní srážky mají· býti placeny za všech okolností. Podle tohoto 
předpisu nelze se dovolávati předpisu o exekuci na služební platy, jde-li 
o vymáhání administrativních srážek (srovnej § 9 zák. čís. J 23/1882 
a § 4 druhá věta zákona ze dne 29. dubna 1873, čís. 68 ř. zák. Tyto pří
spěvky nemají býti vyloučeny při výpočtu slUžebního platu, pokud ne
podléhají exekuci, právě tak, jako daně, veřejné dávky, nebo zákonná 
výživa. (Srovnej čís. 19· Juristenzcitung z roku 1923.) Bylo proto re
kursu částečně vyhověno, neboť % služebního platu, pokud podléhá 
exekuci činí v tomto přínadě 571 Kč. 

Ne j vy Š š í so u d . obnovil usnesení prvého soudu. 



- Čís. 8694-
184 

Důvody: 

Předpisem § 150 plat. zák. ze dne 24. června 1926, čís. 103 sb. z. 
a n. byly změněny předpisy zákona ze dne 15. dubna 1920, Člís. 314, 
doplněné zákonem ze dne 2. července 1924, čís. 177 sb. z. a n., v ten 
způsob, že pozbyla platnosti všechna jejich ustanovení o předmětech 
upravených novým platovým zákonem, což zřetelně plyne z ustanovení 
§ 214 plat. zák. Zákon platový v odst. I. a) § 150 omezuje přesně roz
sah služebního platu, exekucí postižitelného ve smyslu § 1 zákona čís. 
314/,1920 sb. z. a n., jen na 75% služebního platu bez výchovného, při 
čemž služební plat jest posuzovati podle zvláštních předpisů platového 
zákona, pro tu kterou kategorii státních zaměstnanců stanovených (srov. 
§ 8, 10,69,71 a j.). Omezení zákona čís. 314/1920 bylo v § 150 (1) 
plat. zák. vyhraženo i pro zaměstnance, jichž služební a platové poměry 
budou upraveny vládním nařízením podle obdoby platového zákona a 
zmocnění v § 210 (3) plat. zák. vysloveného. Služební a platové po
měry povinného byly podle § 210 plat. zák. upraveny vlád. nař. ze dne 
5. března 1927, čís. 15 sb. z. a n. Ježto povinný jest pomocným želez
ničním zaměstnancem (podle selě.lení řiditelství státních drah ze dne 24. 
července 1928), byl upraven jeho služební a platový poměr v části druhé 
vl. nař. čís. 15/1927, a jeho služební plat záleží z denního platu a vý
chovného (§ 113 vl. nař.) a ježto výchovné jest z exekuce vůbec vylou
čeno (§ 69 a § 125 vl. nař.), jest podrobeno exekuci jen 75% denního 
platu povinného, jenž jest podrobně určen v § 114 vl. nař. pevnou mě
síční částkou podle služebních a místních skupin, a podle § 120 vl. nař. 
vyplácí se v měsíčních lhůtách pozadu. Jen tento pevný denní plat v zá
koně přesně vymezený, a to jen do 75% jest podle §§ 69 a 125 vl. nař. 
exekučně zabavitelným služebním platem ve smyslu § 1 z{lkona čís. 

314/19'20 sb. z. a n. a mimořádný jiný příjem služební, jímž jest úkolový 
nadvýdělek, jest podle § @ písm. b) a § 125 vl. nař. z exekuce vy,lou
čen. Ani t. zv. vyrovnávací přídavek nemá povahu služebniho platu, ne
boť podle § 95 (,3) a § 145 cit. vl. nař. doplňuje hromadně rozdíl mezi 
veškerými dřívějšími služebními požitky povtnného, poskytovanými mu 
z různých titulů a mezi jeho služebními příjmy vl. nař. čís. 15/,1927 sb. 
z. a n. nově stanovenými - vždy po srážce pensijního příspěvku - a 
tvoří jen dočasný služební příjem zaměstnancův (§ 15 odst. 4 a § 145 
vl. nař.), o němž platí předpis § 69 lit. b) a nelze ho započítati při vý
počtu příjmu exekuci podrobeného. Zabavitelný služební plat povinného 
jest tedy vypočísti 75% z celkového jeho denního platu ročních 7.980 Kč 
(I. j. 655 Kč X 12), z něhož 75% činí 5.985 Kč, kterýžto roční příjem 
podle § 1 zákona čís. 314/1920 musí povinnému zůstacti volným. Ne
třeba se proto již ani obírati otázkou, zda bylo odečísti od denního platu 
též t. zv. administrativní srážky, když ani bez odečtení nedosahuje plat 
dlužníkův ne7abavitelných 6.000 Kč. 
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čís. 8695. 

Nárok nemanželské matky podle § 168 obč. zák. není zásadně vy
loučen tím, že má zákonný nárok na pomoc v mateřství podle § 95 odst. 
II. zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 7. února 1929, R II 4131'28.) 

Nároku nemanželské matky podle § 168 obč. zák. bylo vyhověno 
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto 

dúvodů: 

Mimořádný dovolací rekurs opírá se o to, že napadené usnesení 
zřejmě odporuje zákonu a spisům (§ 16 nesp. říz.), než neprávem. Po
sléz uvedený důvod není opo,dstatněn, poněvadž pro posouzení nároku 
matky na opatření ve smyslu § 168 obč. zák. jest rozhodnou doba, kdy 
nárok byl na soudě uplatněn, nikoli doba soudního rozhodnutí o něm 
(srov. plen. rozhodnutí ve sb. n. s. čís. 1537). Dovolací rekurs není však 
důvodným ani, pokud vytýká napadenému usnesení, že jest ve zřejmém 
rozporu se zákonem. Otázka, zda navrhovatelka potřebovala opatření ve 
smyslu § 166 obt. zák., byla řešena nižšími soudy v podstatě správně. 
Měla sice jako tovární dělnice v době podání návrhu zákonný nárok na 
pomoc v mateřství podle § 95 odst. II. zákona ze cine 9. října 1924, čís. 
221 sb. z. a n. a také se jí skutečně dostalo této pomoci i peněžitých pod
por podle přípisu okresní nemocenské pojišťov,ny, avšak toto sociální 
opatření jako nutná pomoc v mateřství poskytuje při porodu jen pomoc 
asisten,lky, po případě lékaře, neuhražuje však veškeré s porodem spo
jené náklady; peněžité podpory jsou určeny a sotva stačí na udržení 
zdraví a tělesných sil matky před porodem a po porodu a příspěvku na 
dítě, jaký má na mysli § 163 obč. zák. se jí od nemocenské pojišťovny 
vůbec nedostalo. Nelze proto z uvedených podpor dovozovati, že na
vrhovatelce nebylo již třeba opatření ve smyslu ustanovení § 168 obč~ 
zák., acno bylo zjištěno, že je úplně chudobná a že její výdělek v továrně 
je nestálý, nejvýše 100 Kč týdně, z čehož plyne závěr, že bez újmy své 
nutné výživy by nemohla ani zatímně uhraditi zvýšené náklady spojené 
s mateřstvím. Její nárok na opatření podle § 168 'obč. zák. není tedy 
v patrném rozporu se zákonem a dovolací rekurs v tomto směru nevy
hovuje předpokladům § 16 nesp. říz., ani p'okud vytýká nepřiměřenost 
nižšími soudy uloženého plnění. Nemohl proto míti úspěch. 

čís. 8696. 

Okolnosti rozhodné pro stanovení bolestnébo. Majetkovou újmu po
škozené dlužno spatřovati' i v tom, že pro poraněni nemohla obstarávati 
domácnost bez služebné síly. 

(Rozh. ze dne 7. února 1929, Rv II 426/28.) 
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Žalobkyně byla poraněna, jedouc v automobilu žalovaného. žalohou 
o niž tu jde, domáhala se na majiteli automobilu a na. šoféru náhrady 
škody a to bolestného 50.000 Kč, dále za to, že si musela držeti služku 
4.000 Kč, na útratách lékařských 2.364 Kč. Pro c e s n i s o udp r v é 
s t o I i c e přísoudil žalobkyni bolestného 8.000 Kč, 2.000 Kč za vydržo
vání služky a 2.364 Kč léčebních útrat. O d vol a c í s o u d vyhověl 
odvolitní žalobkyně potud, že ji přiznal na bolestném 12.000 Kč a dó-
chod 100 Kč měsíčně za vydržování služky. . 

Ne j v y Š š í so u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany. 

Důvody: 

Odvolací soud věc správně posoudil po stránce právní. Bo·lestné má 
poškozenému umožniti, by si opatřil příjemnosti, které mu vyváží útrapy, 
jež vytrpěl a trpL Leč pocity nepříjemné a pocity libé jsou povahy sub
jektivní a není objektivního měřítka, podle něhož by pocity bolesti mohly 
?ýti vyjád~eny určitou peněžitou částkou. § 1325 obč. zák. proto praví, 
ze Jest poskozenému zaplatiti bolestné »přiměřené vyšetřeným okolnoc 
stem«. Okolnosti, jež soudu mohou býti měřítkem pro určení bolestného, 
jsou tíže a povaha poškození, intensita a trváni bolesti a, pakli zranění 
zanechalo trvalé následky, skutečnost, že tím stav poškozeného je trap
nějším. Jinak ponechal zákon volnému uvážení soudu ve smyslu § 273 
c. ř. s., by zjednal alespoň přiměřené vyrovnání. že odvolací soud takto 
neuvažoval, nelze z jeho rozsudku seznati a jeví se bolestné 12.000 Kč 
přiměřeným. Ani výtka žalobkyně, že jest tuze nízké, ani výtka žalova
ných, že jest přemrštěné, není opodstatněná. Pokud jde o přisouzený pe
něžní důchod namítá žalovaná strana, že omezení pohyblivnsti horní 
levé knnčetiny a zjištěné snížení výdělečné schopnosti žalobkyně o 10% 
neznamená majetkovou újmu, ana je žalobkyně zaměstnána ien v do
mácnosti a toto zaměstnání nelze považovati za zaměstnání výdělečné 
~e smyslu § 1325 obč. zák. Uplatňuje dále, že žalobkyně jako manželka 
Jest pnd1e § 92 obč. zák. povinna pomáhati v domácnosti jen podle svých 
sil, že tedy její manžel nemůže na ní žádati větší přispění, než jest s to 
pnskytnouti podle svých nynějších sil. K tomu jest podotknouti tnto: 
Podle § 1323 obč. zák. jest žalobkyně zásadně oprávněna žáclati ná
bradu veškeré škody, způsobené trvalých sniženim pohyblivosti levého 
předloktí. Je-li tedy, jak žalovaná strana sama v dovolání uvádí zjištěno 
že se žalobkyně následkem zhoršených finančních poměrů ~htěla při 
vedení své domácnosti omezitr na posluhovačku a jen následkem úrazu 
musila si ponechati služku, nastala ovšem pro žalobkyni majetková 
újma, záležející v rozdílu mezi nákladem spojeným s posluhovačkou a 
nákladem nutným při stálé námezdní pracovní síle. Tento rozdíl lze bez
pečně určiti i bez znalce, ježto jde o otázku, jež nepředpokládá odborné 
znalosti, nýbrž o věc, jež jest podle obyčejných životních zkušeností všec 
obecně. známá. Přiznal-li tedy ndvolací soud měsíční dúchod 100 Kč, 
není tím nikterak žalovaná strana stižena, neboť rozdíl mezi nákladem 
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na posluhovačku a nákladem, který vyžaduje stálá služka, požadující 
vedle mzdy i celé stravování, tuto částku jístě převyšuje. Okolnost, že 
manžel žalobkyně přirozeně nemúže na ní žádati větší přispění v do
mácností, než je s to poskytnouti podle svých nynějších sil, nemá co 
činiti s otázkou, zda žalobkyně může požadovati náhradu škody, která 
jí byla zpŮSObe!la tím, že nemůže nyní domácnost zastávati bez námezdní 
pracovní síly. 

čís. 8697. 

Vyplatil-Ii peněžní ústav vkladateli vklad vázaný podle § 62 (4) zá
kona o dávce z majetku ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z., a n., mylně 
předpokládaje, že dávka z majetku byla již zapravena, jest příjemce 
vkladu bezdůvndr1ě obnhacen a jest berní úředník, jenž vydal peněžnímu 
ústavu nesprávné potvrzení o zaplacení dávky z majetku a nahradil pak 
peněžnímu ústavu vyplacený vklad, oprávněn, domáhati se na příjemci 
vkladu vrácení vyplaceného peníze. 

(Rozh. ze dne 7. února. 1929, Rv II 645;:28.) 

Spořitelna města J. vyplatila žalovanému peníze zadržené na vklad
ních knižkách pro dávku z majetku na základě potvrzení berní správy, 
jež vydal žalobce jako úředník berní správy. Později se však ukázalO', že 
toto potvrzení bylo dáno žal0'bcem neprávem, načež žalobce nahradil 
sp0'řitelně peníze vyplacené spořitelnou žalovanému a domáhal se ža
lobou, o niž tu jde, náhrady těchto peněz na žalovaném .. Pro c e sní 
s O' udp r v é s tol i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u cl ža
lobu zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Podle skutkového stavu, kterým nižší soudy nesporně zjistily, vy
platila Spořitelna města J. žalovanému na vkladní knížky jím. předložené 
úhrnem 3.024 Kč, ježto se žalovaný při tom zároveň vykázal úředním 
potvrzením, jež mu žalobce jako úředník berní správy v J. vydal, že má 
dávku z majetku a z přírůstku na majetku zapravenu a že vklady ty jsou 
tedy volné, t. j. prosté věcného ručení podle § 62 zák. čis. 309/20. Tento 
předpoklad ukázal se však později nesprávným, neboť vkladní knížky 
byly svého času podle předpisu vládního nařízení čis. 110/'19 k soupisu 
přihlášeny nynější tchýní žalovaného Kateřinou K-ovou u berního úřadu 
v N. a ručily příslušnou kvotou za zaplacení dávky z majetku a z pří
růstku na majetku, kterou tato (K-ová) měla platiti, kterou však neměla 
té doby ještě zaplaéenou, což přehlédli nejen žalobce při vydáni úřed
níh0' potvrzeni, nýbrž i spořitelna při výplatě vkladů. Spořitelna města 
J. platila tedy žalovanému ze skutkového omylu něco, nač neměl nárok, 
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ježto vyplacená částka byla stížena zákonným zástavním právem pro za
pravení dávky z majetku a musela napotom býti ještě jednou bernímu 
úřadu v N. k jeho vyzvání zaplacena, a vznikl jí tedy podle § 1431 obč. 
zák. z tohoto důvodu nárok požadovati na žalovaném vrácení tohoto 
platu, při čemž jest arci lhostejno, zda omyl její byl omluvitelný čili nic. 
Spořitelna seznavši svůj omyl, vyzvala žalobce k náhradě a žalobce, 
uznávaje vzhledem k tomu, že ji k tomuto omylu svedl úředním potvrze
ním, které vydal, svou povinnost, jí tuto částku nahradil; při tom dal si 
však od spořitelny potvrditi tento plat a prohlásil k řediteli spořitelny, 
když ho tento upozornil. že múže zaplacenou částku požadovati zpět na 
osobě, za niž dávku z majetku zaplatil, výslovně, že plat bude požado
vati na žalovaném. Z toho ply,ne, že žalobce placením u spořitelny ne
zamýšlel shladiti dluh žalovanému u spořitelny, nýbrž že mu šlo jen 
o to, by dluh ten vykoupil a nárok spořitelny na sebe převedl a sobě 
náhradu zaplaceného dluhu od žalovaného jakožto dlužníka vymohl a 
že tento úmysl při placení k řediteli i výslovně projevil. Již toto prohlá
šení o sobě stačilo, by podle § 1422 obč. zák přivodilo právní účinek, že 
práva spořitelny přešla na žalobce; spořitelna města J., vyzvavši žalobce 
k náhradě vyplacených vkladů a přijavši od něho tuto náhradu placenou 
výslovně jako výkup její pohledávky, byla povinna již podle zákona pře
vésti svá práva na žalobce, také tato práva ředitelem na něho přenesla 
tím, že mu tímto ředitelem dala pokyny, od které osoby může si náhradu 
zaplaceného dluhu požadovati, při čemž jest nerozhodno, zda pokyn ře
ditele byl též právnicky případný čili nic. Na podstatě věci nic nemění, 
že se při tom nemluvilo přímo o postupu, ano z okolností zcela nepo
chybně vyplývá, že žalobce u spořitelny platil jen za účelem výkupu 
dluhu a postupu nároku na sebe a že spořitelna prostřednictvím svého 
ředitele s tímto postupem nároku byla srozuměna pokud se týče již po
dle zákona k němu bezpodmínečně byla povinna. OdvDlací soud je tedy 
v právním omylu, když na rozdíl od správného úsudku soudu prvého 
má za to, že se postup nestal a vzhledem k tomu, že spořitelna, jak shora 
dolíčeno, byla k postupu již ze zákona po'vinna, netřeba už dále ani 
zkoumati, zda obstáti může i další názor odvolacího soudu, že by ředitel 
spořitelny sám nebyl oprávněn k tomuto postupu. Z těchto úvah bylo 
k odůvodněnému dovolání uznati žalobní nárok plně oprávněným 
v §§ 1431 a 1432 obč. zák. a bylo důsledkem toho napadený rozsudek 
změniti a obnoviti rozsudek soudu prvého. 

čís. 8698. 

Listina, na JeJ1111Z základě má býti povolen záznam vlastnického 
práva pro manželku, za niž pi'edsevzlll kup manžel, musí býti podepsána 
manželem a musí z ní býti vidno, že byl man~el manželkJou zmocněn 
k uzavření smlouvy. 

(Rozh. ze dne 8. února 1929, R I 24/29.) 

, 

I 

I 
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žádosti Josefy L-ové o knihovní záznam vlastnického práva k nemo
vitostem, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d žá
dost zamítl. D ů vod y: Stěžovatel právem vytýká, že prohlášení ze 
dne 14. dubna 1928, na jehož základě žadatelka se domáhá povolení zá
zna11'U práva vlastnického, nemá náležitostí §§ 26 a 27 kn. zák. Listina 
tato svědčí o tom, že mezi architektem Františkem L-em jako kupujícím 
a stěžovatelem jako prodávajícím bylo ujednáno, že stěžovatel prodává 
a žadatelka, tedy nikoliv architekt František L., kupuje dům čp. 292 v M. 
za smluvenou cenu 80.000 Kč. Již z toho vzniká pochybnost o tom, kdo 
vlastně uzavřel právní jednání toto, zejména když není ani předložena 
plná moc žadatelky na doklad toho, že byl oprávněn uzavříti tDto právní 
jednání přesahuFcí rozsah jeho oprávnění podle § 91 a 1238 obč. zák. 
Jde o nabytí vlastnického práva smlouvou po rozumu §§ 432 a 433 obč. 
zák a je proto nezbytně třeba, by o tomto právním jednání byla předlo
žena písemná smlouva oběma stranami podepS<Hlá, dokazující, že mezi 
stranami dne 14. dubna 1928 ke smlouvě skutečně došlo. Takovéto na
bytí smlouvou není prokázáno smlouvou správně prohlášením toliko jed
nou smluvní stranou podepsaným. 

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

Důvody: 

Podle § 26 kn. zák. musí listiny o nabytí věcného práva obsahovati 
platný právní důvod. Požadavku tomu musí podle § 35 kn. zák. vyhovo
vati též listiny, podle nichž má býti povolen knihovni záznam práva 
vlastnického. Právní důvod, jejž prý v souzeném případě obsahuje li
stina, ujednání ze dne 14. dubna 1928, podle něhož záznam má býti po
volen, jest kup sjednaný prý Františkem L-em za Josefu L-ovou s Jose
fem M-em. Musil by tudíž v listině býti obsažen souhlasný projev vůle 
o koupi (§ 1053 obč. zák). Avšak listina není Františkem L-em pode
psi<na, takže z ní nelze seznati, zda v ni obsažená prohlášení pocházejí 
od něho (§ 294 c. ř. s.). Mimo to není z listiny viděti, zda František L. 
byl Josefou L-ovou zmocněn, by za ni smlouvu sjednal. Okolnost, že 
jest prý manželem Josefy L-ové, není z listiny patrná. I kdyby však byla, 
nestačilo by to, protože se manželovo zmocnění zastupovati manželku 
(§ 1238 obě. zák.) nevztahuje k jednáním, pro které jest třeba zvláštní 
plné moci. Té by tu bylo třeba, protože manželčiným jménem má věc 
býti převzata za plat. . Rekursní soud zamítl tudíž právem žádost 
o knihovni záznam, protože v listině není platného právního důvodu. 

čís. 8699. 

V zápůrčl žalobě lze jen navrhnouti, by bylo uznáno právem, re ža
lovaný jest povinen Zdržeti se vsahování (sváděním vody) se svého po
zemku na pozemek žalobcův, po případě uvésti pozemky do předešlého 
stavu. S tím může býti spojen návrh na určení, že žalo"anému nepřis!uší 
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právo zasahovati (sváděti vodu) se svého pozemku na pozemek žalob
cův. Návrh tento nelze však považovati za samostatnou určovací žalobu 

ve smyslu § 228 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 8. února 1929, Rv I 778/;28.) 

Žalobci domáhali se proti žalovaným, by bylo uznáno právem, že ža
lovaným nepřísluší právo sváděti splašky, hnojůvku a močůvku s částí 
pozemku č. k. 177/1, který byl žalovaným Státním pozemkovým úřa
dem přidělen, na pozemek žalobců č. k. 177/11, že žalovaná strana jest 
povinna to uznati, dalšího sváděni těchto vod se zdržeti, stružku za plo
tem na pozemku žalující strany č. k. 177/1 zřízenou zaházeti a zákop 
v těchže místech dříve stávající do původního stavu uvésti. Žaloba byla 
zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m 

z těchto 

důvodú: 

Žalobcí napadají rozsudek odvolacího soudu pro nesprávné právní 
posouzení jen ve výroku, kterým potvrdil rozsudek prvního soudu 
v části, kterou byl zamítnut žalob ní návrh, by bylo uznáno právem, že 
žalovaným nepřísluší právo sváděti splašky, hnojůvku a močÍlvku s části 
pozemku p. čís. 177/1, který jim byl Státním pozemkovým úřadem 
přidělen, na pozemek žalobců p. č. 177/1, a že žalovaní jsou povinni 
to uznati a nahraditi útraty sporu. Další část výroku odvolacího soudu 
není napadena a je tedy v právní moci výrok, kterým byla zamítnuta 
žaloba, že žalovaní jsou povinni zdržeti se dalšího svádění těchto vod, 
zaházeti stružku a uvésti zákop do dřívějšího stavu. Dovolatelé se snaží 
dolíčiti, že žaloba, domáhající se onoho zjištění a uznání, jest žalobou 
určovací, že jsou pro ni zákonné podmínky a že žalovaní tím, že při 
prvnim jednání žádali zamítnutí celé žaloby a pustili se do sporu, dali 
na jevo, že si osobují právo sváděti vodu na pozemek žalobců. Kdyby 
si toto právo neosobovali, měli prý tuto část žalobního nároku uznati. 
Jest pravda, že žalovaní navrhli zamítnutí celé žaloby. Ale jest otázkou, 
zda žalobci jí uplatňovali dva nároky, jeden na zjištěni a druhý na plnění. 
V žalobě jsou vylíčeny vlastnické poměry ohledně pozemků, které při
cházejí v úvahu, jest tvrzeno, že pozemek p. č. 177/'1 nebyl zatížen slu
žebností a že žalovaní z té části tohoto pozemku, kterou obdrželi, odvá
dějí vodu na pozemek žalobců. Na základě toho stavu věci navrhovali 
žalobci, by bylo uznáno právem, že žalovaným nepřísluší toto svádění 
vody na pozemek žalobcÍl, že jsou povinni to uznati, dalšího svádění 
vody se zdržeti a uvésti ony pozemky do dřívějšího stavu. Domáhali 
se tudíž zřejmě ochrany svého vlastnictví zápůrčí žalobou (§ 523 obč. 
zák.). Té by ovšem byl odpovídal pouhý žalobní návrh, by bylo uznáno 
právem, .že žalovaní jsou povinni zdržeti se svádění vody se svého po
zemku na jejich, po případě ještě, že jsou povinni uvésti pozemkydÚ' 
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dřívějsii10 stavu (Ehrenz\Veig, Privatrccht, 1., § 246 čis. 5, Mayr, Biirger
liches Recht, 1., § 241 dl, sb. n. s. čís. 6015). S nim mohl býti ovšem 
spojen návrh na zjištěni, že žalovaným nepřísluší právo sváděti vodu 
se svého pozemku na pozemek žalobců. (Hora, Civilní právo procesní, 
ll., str. 156.) Ale o těch podmínkách není v žalobě a v řízení v prvn[ 
stolici zmínky. žalobci je tvrclí v pravdě teprve v dovolání. Je těžko 
věřiti, že žalobci považovali první část 7alobního návrhu za návrh určo
vací. Spíše te m~t~ za to, že podali onen návrh podle staré praxe, která 
s obhboupredbeznou pravl1l, otazku o neexIstenci služebnosti dávala 
zjistiti rozsudečným výrokem a rozsudkem nutila podlehnuvši Úlované 
by tuto neexistenci uznali. Tento výrok však nemá smyslu vzhledel~ 
k ustanovení exekučního řádu o exekuci k vydobyti plnění a opomenutí. 
~ toho. u~uzuje dovolací. so~d, že podle obsahu žaloby mínili žalobci 
za~ob!". na~rh Jako jedrny navrh na plnění a zbytečně žádali, by před
Ul.CUjICI otazka, o. 11<;cxlstencl služebnosti byla zjištěna rozsudkovým 
vyrokem. Zmrneny navrh nelze tudíž považovati za určovací ža,lobu ve 
smyslu § 228 c. ř. s. Proto je dovolání"bezdÍlvodné. 

čís. ~700. 

. ~ři výpočtu .náhrady podle § 921 obč. zák. jest přihlédnouti k tomu, 
jaky by byl ~~jetk~vy sta." ob~ stran, kdyby nebývalo došlo k plnění 
smlouvy. Totez platt 1 o nahrade podle § 920, druhý odstavec, obč. zák. 

(Rozh. ze dne 8. i1I1ora 1929, Rv I 1020/28.) 

, Žal?b~i: jako postupníci manželÍl M-ových, domáhali se na žalované 
~elocvlcne jednote z.aplacení 2,1.000 Kč, za užíváni tělocvičny z důvodu, 
ze ze smlo~vy o lejl koupI sesl o, ale spolek užíval od doby koupě tělo
cVIčny ~ duvodu koupě a, ~eplati1 za užíváni, naopak bral sám od pro
datelu uplat~., Ob a n I z s I S o U d Y žalobu zamítly. 

:' e I v Y s S I S o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a uložil 
prvemu soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

DÍlvocly: 

Pro .výměru náhrady jest směrodatné ustanoveni § 921 obč. zák. 
podle zas,:dy, by vše .vráce~o anahraženo bylo navzájem tak, by žádná 
str,ana n~ skodu .drU'~e ~emela ZIsku. Je to výrazem všeobecné, již v řím
skem pravu uznavane zasady, by se nikdo ze škody druhého bez důvodu 
neobohalrl (,sro;. § 144: obč. zák. a motivy zákona ve zprávě justiční 
komIse ke III. ,dllČI novele ·str. 166 až 169). Je tedy rozhodné, jaký měli 
kupI!ele:. manzele M-ovl, prospěch z plněni smlouvy a iakou z toho 
utrpelr ujmu, a na druhé straně jaký prospěch a jakou újm~ měl z plnění 
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smlouvy žalovaný spolek. Podle toho jest pro vi'počet náhrady přihléd
nouti k tomu, jaký by byl majetkový stav obou stran, kdyby nebývalo 
k plnění smlouvy došlo. Podle smlouvy nájemní ze dne 22. února 1922 
byli by žalobci dostávali plat ze zábav, pořádaných žalovaným spoíkem 
a Osvětovým svazem, a to 30% čistého zisku. Nebývali by platili nic 
žalovanému spolku za užívání, kdyby sami tělocvičny podle smlouvy 
použili, a mohli míti po případě i zisk z toho, že by podle smlouvy 
propůjčovali užívání tělocvičny jiným osobám, spolkům nebo sdružením. 
Znamená tedy škodu prodatelů, co jim ušlo na podílu zisku ze zábav 
obou spolků, což ostatně žalovaný spolek uznává, ale po případě dále 
i to, co jim ušlo proto, že nemohli sami užívati podle smlouvy nájemní 
tělocvičny ve svůj prospěch a pro půjčovati ji jinak na svůj účet, a dále 
to, co manželé M-ovi žalOVanému spolku ze zábav skutečně zaplatili. 
Manželé M-ovi podle dosavad nich zjištění neměli z plnění kupu výhod, 
protože je žalovaný spolek nezbavil pohledávky, kterou měl převzíti, 

ani jejího úročeni, ani placení daní á břemen z tělocvičny. Že manželé 
M-ovi měli jiné výhody ze splnění smlouvy, nebylo dosud tvrzeno. Za
lovaný spolek ušetřil při nejmenším 30% zisku ze svých zábav, který 
měl' dle nájemní smlouvy manželům M-ovým odvádět. Měl po případě 
i další zisk z toho, že užíval tělocvičny již z důvodů koupě a s ní dis
ponoval, jednak z neomezenosti užívání, jednak z toho, že propůjčoval 
svobodně užívání ji.ným. Nelze souhlasiti s názorem dovolatelů, že jim 
žalovaný spolek má nahraditi škodu ve výši úroku z pohledávky 
100.000 Kč, která měla býti převzata podle kupni smlouvy, neb aspoň 
to, co by měl nésti jako požívatel tělocvičny, který ji nabyl kupem pod
míněně podle zásad § 696--708, 613 a 512 obč. zák. Vždyť všeobecná 
zásada, že bezelstný držitel může bez náhrady podržeti užitky, jest pro 
případ, že sejde se smlouvy, prolomena ustanovením § 921 obč. zák. 
a nejde ani o použití zásad §§ 613 a 512 obč. zák., nýbrž náhrada pro 
případ sejití se smlollvy se vyměřuje podle zvláštního ustanovení § 921 
obč. zák. Ani náhrada podle § 920 druhé věty obč. zák. neděje se s hle
diska oněch ustanovení obč. zák. podle toho, čeho by strany dosáhly, 
kdyby ke spl.nění smlouvy došlo, nýbrž podle hlediska, č,eho dosáhly 
nebO' pozbyly tím, že plnily. Nerozhoduje proto v tomto případě, jaké 
bylo přiměřené nájemné z tělocvičny. Manželé M-ovi neměli podle 
smlouvy nájemní ze dne 21. listopadu 1922 mO'žnosti volně tělocvičnu 
pronajmout a docíliti tak přiměřeného nájemného. jeho úbytek tedy 
není. jejich škodou a mohli by se přiměřeného nájemného domáhati jen, 
.kdyby bývali měli možnost volně tělocvičnu pronajmouti. Proto nemá 
významu, jak znalec přiměřené nájemné odhadoval beze všeho zřetele 
k nájemni smlouvě ze dne 22. listopadu 1922, a řízení odvolací není 
protO' vadné, že nebyl vyslechnut znalec původní, a také není se třeba 
obírati tím, zda v postupu odvolacího soudu v tomto směru tkví vada 
odvolacího řízení a zda mělo dobrozdání znalecké býti doplněno. Také 
není rozhodno, jak vykládá odvolací soud znalecký posudek o přimě
řeném nájemném, a předpokládá-li praH spisům, že znalec je určil 
10-12 Kč denně pro případ jen občasného používání, ač prý znalec 
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,\ při takové ceně na mysli užívání stálé. Rovněž není rozhodna, zda 
~l~dle kupní smlouvy mělo na ž~lo.vaný spolek p~ejíti úr?č~ni pohle
dávky 100.000 Kč teprve od spInem ~epL1race, a pr.edpo.~la~a-h to od, 
volací soud neprávem nebo prolI splsum. Dovolatele maJl vsak pravdu, 
vytýkajíce, že nemají nárok jen na přiměřené nájemné podle místních 
poměrů dosažitelné, nýbrž ~e mají nárok na náhradu t~k,. aby n~byla 
obohacena žádná strana na ukor druhé, pk bylo shora ukazano. Otazkou 
viny na tom, že se sml?uvy sešlo ,a ne~yla sp.lněna,. k,terou dovolatelé 
nadhazují, netřeba se oblfalI proto, ze doslo podle dopiSU ze dne 8. ledna 
a 16. ledna 1925 k rozvázání smlouvy, ujednané toliko podmínečně, 
s obapolným souhlasem, a žádná 'fe stran a?i v prvé sto!ic.i ne;tplat~o
vala nárok na náhradu škody z duvodu odpurcova ZaVll1eOl. jezto vsak 
nižši soudy ,neřešily případ s hlediska § 921 obč. zák., nýbrž jen úvahou 
o přiměřeném nájemném, jež v tomto případě vystihuje okolnosti pro 
náhradu významné a nezjistily, jakou škodu utrpěli manželé M-o,vi ze 
splnění a jaké z toho měl žalovaný spolek výhody, po případě naopak 
škody, zůstalo řízení v nižších stolicích kusé a bylo proto rozsudky 
nižších soudů zrušiti a naříditi, jak se stalo. 

čís. 8701. 

Úrazy při jízdě s vozíky a s dresinami po železničních kolejich spa
dají pod zákon o ručení železnic ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. 

Jest povinností železničního podniku, by učinil veškerá opatřertí, jež 
jsou podle zkušeností a technické vědy s to zabrániti úrazům a jež lze 
od něho rozumně žádati, a nemůže se vyviňovati t:im, že bylo postu
pováno tak, jak bylo nařízeno, nýbrž jen tím, že byly nařízeny a šetřeny 
všechny opatrnosti, jež případ vyžadoval (§ 1299 obč. zák.). 

(Rozh. ze dne 8. únOra 1929, Rv 11420./28.) 

Automobil žalobcův srazil se na přejezdu hlavní .trati s dresinou, na 
níž byly nalO'ženy pražce. Zalobní nárok na náhradu škody proti dráze 
neuznal pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e důvodem po právu, 
o d vol a c í s o u d napadený rozsudek pO'tvrdil. D ů vody: Nehoda 
stala se srážkou žalobcova automobilu, na němž jel žalobce se svým 
šolerem, s pracovním vozíkem železničním (dresinou) jedoucím po trati. 
Zjištěno bylo, že v místě nehody je dráha i silnice v úplné rovině a že 
šofér, přijíždějící od L., nevidí dobře na trať pro stromy a živý plot -
že však .přední dělník K. podle předpisu asÍ 50 m před přejezdem začal 
pískat na píšťalku, že dělníci neslyšeli přijíždějící automobil troubiti, 
že při srážce zůstali žalobce a šofér v autu seděti. Provoz dráhy řidí 
se přesnými předpisy a i provoz v určitých částech trati jest upraven 
úřady nadřízenými a dOzorčími. Bylo-Ii v souzeném případě zjištěno, že 
byly veškeré předpisy zachovány, nemůže soud přes to přikládati ža
lované straně vinu na nehodě proto, že opatření ta nebyla dostatečná. 

Civilní rozhodnuti XI. 13 
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Kritika, které podrobuje odvolatel zařízení a opatření dráhy, jest pro 
ten}? s~or nerozhodnou, neboť, vyhověla-li dráha všem opatřením jí 
n~~I~~I::m, ,nelze o,d Jí žádati, ~y čini~a .iešt~ více a aby byla zodpo
Vt:UlIa ...,a nahradu skody proto, ze neuclnlla Vlce než v tom kterém pří
padě jí bylo nařízeno, Předpisy o náhradě škody podle §§ 1295 1296 
1297, 1305 a 13?6 o~č, zá~.vy~adují i na poškozeném obyčejno'u opa~ 
trno~t. y souzenem pnpade jel zalobce a šofér s automobilem přes že
leznlčnl trať v místě, které sám uznává za nebezpečné proto, že výhled 
na tr~~ ;,ebyl ,volný, a proto měli oba při přejezdu trati býti opatrní 
obzvlaste, kdyz ~áváno bylo znamení pišťalkou, že jede dresina. Dre~ 
sma Jela rychlosÍ1 n~patrnou a proto řídič automobilu mohl dle potřeby 
upravlÍ1 rychlost sveho vozidla, aby srážce zabránil. Není správné že 
any z,~v?ry n:,byly, spu~těny, nemuseli trať přejíždějící býti op~trní: 
obzvlaste kdyz slyseh plskot píšťalky. 

, Ne i. vy š š í s o u d zmšil rozsudky obou nižších soudů a vrátil 
vec prvemu soudu, by ji zno,vu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Dovo!~ní, jež se opírá o dovol'ací důvody čís. 2, 3 a 4 § 503 c. ř. s" 
nelz; upntl ~uvodnosÍ1. Předeslati jest, že jízdy s vozíky a s dresinami 
po? zel;~mčnlc~ kolejnicích j~?U částí železničního provo,zu, jímž jest 
:f'-umeÍ1 krome dopravy v UZSlm slova smyslu i udržování trati. Úrazy 
~ taJkovym~to vozid.!y způsobené spadají proto, pod sankci § I zák. o ruČ. 
zel. a nenl, te~y, duvoden;, by žalo?ní, nárok nebyl posuzován podle zá
kona ? ruc;'nI zelezn:c, ze .~~obm na,rok, se, nevyvozuje z úrazu, způ
sobe!,eho pnh?do~ v zeleznlcHl doprave, nyhrz skutečnost, že úraz vznikl 
setkaml;' se j1zdmho sllostroje s podnikem, jenž podroben jest ručení 
~odle ,zakona ze dne 5, března 1869, čís, 27 ř. zák., že tedy 'de o případ 
g ~ zak, ze cine 9, srpna 19'08, čís, 162 ř. zák. Nároky tan; naznačené 
:ldl se 'po~le obecného občanského zákona. Správně proto opřel žalobce 
z.alo?~1 naro~ ve smyslu 30, hlavy obč, zák. jednak o zavinění osob 
jl.ch} ,z,:lovan~, s;rana v železničním provO'zu užívá, jednak o přímé z~ 
~lllenl z,el,;zmcmho ~odmku, za které žalovaná strana ručí právě tak, 
Jako ,kazda, soukr.om,a osoba; neboť tu nejde, jak v dO'volací odpocvědi 
my}~e u~adl: os~at: Jako nosItele svrchovanosti a o jeho ručení za škody 
z ur~dmho jednal11, st~tníc~ orgánů, ,nýbrž o stát jako hospodářskéhO' 
podmkat<;le a o rucem za skodu vZl11klou z jehO' podnikatelského pro
VO}U, Otazku: zda, v souzeném případě železniční zřízenci při jízdě za
me,st!Jal11 ,za~1l1Ih ura~, zodpověděly nižší soudy záporně, poněvadž bylo 
z!,st,eno, ,~e zelezmčm zaměstnanci kO'nali službu přesně podle předpisů 
jlchz ,se Jl~ dostalo, a nelze shledávati zavinění v tom že zaměstnanci 
povazo,:ah tyto předpisy za účelné a postačitelné k vyv~rování se Úrazu, 
Ohledne otázky druhé vychází odvolací soud z názoru, že, bylo-li zjí-
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štěno že v souzeném případě byly zachovány veškeré nadřízenými a 
dohlÚ!acími úřady dané předpisy, nelze přikládati žalované straně vinu 
na úraze proto, že opatření ta nebyla dostatečná; vyhověla-li dráha 
všem opatřením jí nařízeným, nelze prý od ni žádati, by činila ještě 
vfce a nemůže býti zodpovědna za náhradu škody proto, že nečinila 
více než v souzeném případě bylO jí nařízeno, Tomuto názoru nelze 
přis~ědčiti. Odvolací soud přehlíží, že předpisy a instrukce nadřízených 
a dohlédacích míst nejsou než opatřeními podniku samého a že podnik, 
pokud se týče podnikatel jest zodpovědným za to, že tato opatření jsou 
účelná a postačitelná. Odvolací soud dále přehlíží, že pro zvýšené ne
bezpečí,· jež se železničnim provozem jest spojeno, jest povinností že
lezničního podniku, by učinil veškerá opatření, jež jsou dle zkušeností 
a technické vědy způsobilá zabrániti úrazům a jež lze rozumně od něho 
žádati, dále, že je naprosto vyloučeno, by v instrukcích a v zákonných 
a v policejních předpisech byly pojaty veškeré události pří železničním 
provozu možné a bezpečnost lidí ohrožující, a nemůže se proto dráha 
vyviňovati prostým poukazem k tomu, že bylo postupováno tak, jak 
bylo nařízeno, nýbrž jen tím, že byly nařízeny a zacho,vány všechny 
opatrnosti, jež konkretní případ vyžadoval a vyžaduje § 1299 obč. zák. 
Odvolací soud v důsledku svého nesprávného právního nazírání po
nechal nepovšimnutými okolnosti pro rozhodnutí závažné. Bylo zjištěno, 
že na kritickém místě pro živý plot a pro strážní domek není rozhledu 
ani se silnice na trať, ani s tratě na silnici, že došlo ke srážce, ač želez
niční zaměstnanci jeli s vozíkem jen krokem a že neslyšeli výstražných 
znamení auta, ač podle zjištění byla dána. Nebylo však zjištěno, zda 
kritické místo jest skutečně přímO' nebezpečné i proto, že jest silnice 
značně frekventovaná, jak tvrdí .žalobce, a zda mohli, pokud se týče 
museli při náležité pozornosti vzhledem k místním poměrům, jmenovitě 
ke vzdálenosti, hluku silostroje, pokud se týče železničního vozíku sly
šeti jednak osoby nalézavší se v automobilu pískot pišťalou, jednak 
železniční zaměstnanci na trati houkání automobilu a zda tedy jednak 
tito zaměstnanci dbali náležité pozornosti, když, jak zjištěno, výstražná 
znamení auta neslyšeli, jednak zda lze pokládati nařízení, by se před 
přejezdem silnice dávaIa návěšť píšťalou, za účelné a postačitelné opa
tření, by vozídla na silnici byla na přijíždějíd vozík na trati včas upo
:oměna a srážky zamezeny. Nelze bez dalšího zjištění předpokládati, 
ze osoby v automobilu musely piskot píšťalou slyšeti, když železniční 
zaměstnanci na trati nesiyšeli houkání auta. Uvádí-ÍÍ odvolací soud, že 
žalobce a šofér pískot píšťalky slyšeli, nemá to ve spisech opory, neboť 
nebylo to zjištěno a je tu tedy rozpor se spisy, Z toho, co bylo uvedeno, 
plyne, že bez dalšího důkladného probrání věci nelze spolehlivě řešiti 
otázku, zda v souzeném případě bylo se strany železničních zaměstnanců 
a dráhy samé dbáno předpisu § 1299 obč. zák., zejména, zda byIa uči
n~na vešk~rá opatření, která konkretní případ vyžadoval, by srážky na 
p:ej,ezdu, "llm:e byly ,zamezeny. y případě, že by se otázka ta zodpo
vedela zapome, pnchazela by Ovsem pak v úvahu také otázka spo,luza
vinění žalobce, 
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Je-Ii sporným, zda jde o pozemky svěřenské či zpupné, jest o této 
otázce předem právoplatně rozhodnouti, než může býti zahájeno řízeni 
P'Odle zákona ze dne 3. července 1924, čís. 179 sb. z. a n. o zrušení svě
řenství. 

Zájem na tom, by pozemky byly uznány za zpupné, má dočastW 
vlastník, po jeho smrti OS'Oby povolané v dědický nástup po něm. K ná
vrhu, by právní povaha pozemků' byla vyšetřena a o ní rozhodnuto a 
by P'Odle toho, jak rozhodnutí vypadne, byly projednány jako majetek 
svěřenský nebo zpupný, jest oprávněn i lideíkomisární vlastník a opa
trovník svěřenství. S hlediska pozemkové relormy má zájem !na tomto 
zjištění i Státní pozemkový úřad. 

V řízení nesporném lze řešiti předběžnou otázku, i kdyby jinak pa
třila na pořad práva. 

V řizeni o rozvrhu přejlmaci ceny za zabraný majetek lze rozhodnonti 
o předběžné otázce, zda jde o majetek svěřenský či zpupný. 

(Rozh. ze dne 8. února 1929, R II 7/29.) 

s o udp r v é s t o I i ce vydal toto usnesení: Podle úředního stvr
zení zemského soudu pro věci občanské ve Vídni ze dne 10. listopadu 
1925· patří pozemky čís. kat. 630, 631, 632 a 634 ve vl. čís. 76 pozem
kové knihy kat. obce S. okres Třeboň k rodinnému svěřenství Jana Be
dřicha (hraběte) ze S., pro kteréžto svěřenství obstarával svěřenské věci 
zemský soud ve Vídni. Ježto jde o část rodinného svěřenství na území 
Československé republiky vztahuje se zákon o zrušení svěřenství ze dne 
3. července 1924, čís. 179 sb. z. a n. i na tyto shora uvedené nemovi
tosti. Usnesením Nejvyššího soudu v Brně ze dne 8. července 1926 Nd I 
231/~6-2 byla k návrhu Státního pozemkového úřadu v Praze ze dne 8. 
června 19-26 určena příslušno.st zemského civilního S'Oudu v Brně pro 
věci přikázané v zákoně ze dne 3. července 1924, čís. 179 sb. z. a n. svě
řenskýmsoudům. Proto že v této věci Oolno-Rakouského svěřenství Jana 
Bedřicha hraběte ze S: nebyla dosud ve smyslu § 2 (4) cit. zákona o zru
šení svěřenství předložena dohoda, vyzývá se držitel svěřenství, by do 
tří neděl adresy nejbližších tří čekatelů, jakož i seznam všech známých 
čekatelů sem udal, by soud ve smyslu § 7 cit. zákona mohl učiniti další 
opatření. Zároveň se ve smyslu § 6 cit. zákona vyzývají osoby, které ze 
zřizovací listiny nabyly nároků na plnění a na jich zajištění proti držiteli 
svěřenství, nebo proti svěřenskému nástupci, by je do 15. prosince 1928 
přihlásily u podepsaného soudu. Rek u r sní s o u d toto usnesení po
tvrdil. O li vod y: Stěžovatelé v podstatě vytýkají, že napadené usnesení 
bylo vydáno, ačkoliv prý nebylo přesně zjištěno, tvoří-li S-ské rybníky 
vůbec svěřenství ve smyslu zákona čís. 179/24 sb. z. a .ll., q navrhují, 
by usnesení bylo. změněno, po připadě zrušeno a soudu prvé stolice by 
bylo nařízeno provésti ještě šetření, jež stěžovatelé považují za po-
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třebná. Stížnost nelze však uznati z~ opodstatněnou. ,Noapaden~~l us~e
sením nebylo ještě rozhodnuto o. pravm p;,vaze ,rybmku, a ? pnpadnem 
omezení neb o vOlno,sti ~lastDlctvI posledmho drzltel~, ny~rz ?ylo )eno;n 
avedeno formální řlzem, Jak Je upraveno v cltovanem JIZ zakone. Ste

~ovateliim se nebrání v tom, by v tomto řízení neuplatnili své právní ná
zory a z nich dovozo,:ané n~roky a ,není jim v to~ překá,ž~ou jmenovitě 
ani napadené usnesem, ktere ostatne, po~ud se tyka vyd,an.1 edIktu, bylo 
již provedeno. Usnesení toto nebflo vydano bez ~ostatecneho, podkla~u, 
ano tu úřední vysvědčení zems-keho soudu ve VldDl o tom, ze rybmky 
skutečně byly součástí tamního' svěřenství a ano bylo při vkladu vlast
niclví pro posledního dr~itele s~utečně jisté o.mezení n~ ~,věř~nský po
měr poukazující knihovne vyznaceno. ZahaJene nesporne flzeU! ve smy
slu zák. čís. 179/1924 sb. umožní právě také v zájmu stěžovatelů, by 
všecky pochybnosti o voln.osti vlastnictví k S-s kým rybníkům, které tu 
po ztrátě písemných dokladu zustávají, byly vyřešeny a odstraněny .. 

Ne j v y Š š í s o u cl zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil 
soudu prvé stolice, by, doplně řízeni, znovu rozhodl. 

O Ů vod y: 

Ana jest povaha sporných pozemků jako součástky svěřenství spor: 
ná, musí o této právní otázce býti napřed právoplatně rozhodnuto, nez 
může býti zahájeno řízení podle zákona o zrušení svěřenství ze dne 3. 
července 1924, 6s. 179 sb. z. a n., neboť zákon ten předpokládá výslovně 
a nutně svěřenství, takže o majetku nesvěřenském řízení to zahájeno 
býti nemůže. Musí tedy svěřenská povaha majetku býti bud' vůbec beze
spornou nebo, je-li spornou, býti právoplatně rozhodnuta. S názo'rem 
rekursního soudu, že přesného zjištění svěřenské nebo- nesvěřenské po
vahy sporných pozemků třeba není, že se zahajuje jen formální řízení 
v citovaném zákoně upravené, že 'se stěžovatelům nebráni" by nesvěřen
skou povahu sporných pozemků v řízení tom neuplatnili, že stačí, že 
usnesení prvého soudce zahajující řízení podle citovaného zákona ne
bylo vydáno bez dostatečného podkladu a že teprve řízení to umožníl by 
pochybnosti o svěřenské právní povaze sporných pozemků byly vyjas
ně'ny a vyřčeny - nelze souhlasiti, neboť takový postup by do řízení 
vnesl úplný zmatek, kdyby právě bylo možno, jako že není, teprv v něm 
svěřenskou povahu sporného majetku zjišťovati, k čemuž neskýtá ob
sah zákona a řízení podle něho opory. Prvý soudce ve svém usnesení 
nepraví, že něco lakového činiti bude, nýbrž vyslovuje přesně a určitě, 
že sporné pozemky patři ke svěřenství, a zařizuje, pokud se týče naři
zuje úkony podle zákona k úpravě poměru zrušeného svěřenství po
třebné, takže, kdyby byli stěžovatelé stížnost nepodali, byla by se jim 
proti pozdějšímu odporu· mohla n·amí!ati právoplatnost usnesení prvého 
soudce, jímž sporné pozemky za svěřenské prohlášeny a řízení podle ci
tovaného zákona proto zahájeno. ?oe však otázka svěřenské povahy spor
ného majetku jest pochybnou a nebyla vyřešena, rekursní soud sám 
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uznává. Prvý soudce sice zaujal určité stanovisko, že o svěřenský ma
jetek jde, o majetek t. zv. dolnorakouského svěřenství S-ského, avšak 
nejen, že nepodal pro to až na stvrzení zemského soudu ve Vídni, jehož 
neprůvodnost níže bude dolíčena, důvodů, takže jeho usnesení není vů
bec rozhodnutím o otázce, ale neprovedl ani řádné a vyčerpávající še
tření o ní, takže věc není ještě zralá k rozhodnutí. Pravda sice, že podle 
dopisu zemského soudu ve Vídni ze dne ll. září 1927 celý svěřenský 
spis se všemi listinami a pomůckami při požáru justičního paláce, dne 
15. července 1927, shořel a nemůže tedy opis zřizovací listiny ze dne 
20. srpna 1778 býti opatřen, a že ta:ké všecko dosavadní jinaké šetření 
po zřizovací listině zůstalo bezvýsledné. Avšak jest tu celá řada jiných 
možností, jež zůstaly nevyšetřeny. Jak již ve zdejším rozhodnutí ze dne 
8. června 1927, Rl 375/27 čís. sb. 7126 podrobně vytknuto, měly býti 
opatřeny v ověřeném opisu všecky doklady, na jichž základě ve vložce 
čís. 76 obce S. na sporné pozemky vloženo na listu B pod pol. 1 dnem 
21. září 1876 čís. 6078 civ. právo vlastnické pro Františka hraběte S-a, 
tedy právo vlastnické allodní, a pod pol. 3 dnem 30. prosince 1924 čís. 
989 fideikomisní právo vlastnické pro Josefa S-a, a po případě, ani stě
žovatelé tvrdí, že vklad tohoto fideikomisního práva spočívá na omylu, 
který se i v dopisu zemského soudu Státnímu pozemkovému úřadu ze dne 
9. dubna 1927 pokládá za pravděpodobný a jenž se prý sběhl tak, že 
sporné pozemky byly omylem pojaty do inventury a separace morav
ského svěřenství S-ova a následkem toho pak i do odevzdací listiny zem
ského soudu v Brně ze dne 6. listopadu 1923, na jejímž základě se pak 
vklad !ideikomisního vlastnictví stal - také příslušný pozůstalostní' spis, 
v němž inventura ta sepsána a odevzdací listina vydána. Dále je předlo~ 
ženo »Rapulare« k fideikomisu dolnorakouskému, kde se pod II Fidei
komisscorpora »1. Realitiiten« praví, že záleží v panství L-ském vl. čís. 
319 zemských desk (roz. dolnorak.), a uvádí se dále, že »ke statku L. 
náleží dále parcely No,. 630, 631, 632 a 634 obce S. zapsané v pozem
kové knize okresního soudu T. v čechách a jest v dotyčné knihovní 
vložce výslovně po'znamenáno, že tyto parcely tvoří součástku panství 
L. patřícího k fideikomisu Christiana Augusta hraběte S. v dolnorak. 
zemských deskách ležícího«. Bylo by tedy zjistiti jak se to má s tímto 
tvrzeným poznamenáním ve vl. čís. 76 obce S., na základě č'eho a kdy 
bylo učiněno a zda a kdy snad vymazáno, a nachází-li se co o tom také 
v dolnorak. zemských deskách, při čemž připomenouti dlužno t. zv. přes
polní, pozemky (Ueberlandgriinde). Vůbec třeba opatřiti v ověřeném 
opisu všecky doklady z dolnorakouských zemských des k, které mají 
vztah na zřízení svěřenství (snad mezi nimi bude právě i zřizovací li
stina, neboť řečená zpráva zemského soudu ve Vídni praví, že shořel fi
deikomisní spis, což se tedy netýče listin v zemských deskách) a jeho 
nemov'itostní obsah. PraVÍ-li prvý soud ve svém usnesení, že sporné po
zemky náleží k jmenovanému dolnorak. svěřenstvi podle úředního stvr
zení zemského soudu ve Vídni ze dne 10. listopadu 1925, nejen že ne
lze v předložených spisech (F 21'P) stvrzení to nalézti (věta o tom 
tvrzení převzata z rozhodnutí nejvyššího soudu o příslušnosti ze dne 8. 
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Č' ence 1926 Nd I 231/26, jež tvoří prvý list spisů F 2/127), avšak by 
efV estačilo ny'brž musí vyžádáno býli udání, na záldadě čeho (jakých 

a11l n , 'd'"' "" , . I' hl dokladů) se to stvrzuje a co doklady ty osve ~UJI, ove!eny OpiS e~. o 
dokladů nebo příslušné spisy v p;VOplSC, ,:eboto predl,o:,ene st,vrzem, J~~ 

'1 by se pouhým úsudkem, Jenz nejen, ze mu ze bytr mylnym, nyblL 
Vl o, 'b ' k' dB' po nenáleží vůbec stvrzujícímu soudu'"ny :: zel~s Tem~.~ou II ~ roe v. ~ 
, du stolic. Zmíniti se J'est o tom, ze stezovatele ha]lh ve spisech, na]lne 
ra 7 F "/27 6 " , již ve svém návrhu de pr. 3. Února 192 4 - na zrusem uMesen; 
zemského soudu v Brně ze dne 12. listopadu 1926 F 15/i98-628, Jak?z 
i v rozkladu podaném dne 10. března 19~! F 2/:27:8 stanovlsk,:,. ~e 
sporné pozemky jsou součást,í dol~ora~. s~er~nstvI, a ze m~dY.,nep!:na
ležely ke svěřenství m?ra~skemu, Ja~oz, I Z,;} nad~le podleha]l, sveren
skému svazku, že to-tiz zakan 0." zrusent s~erenstvl' ze dne 3: cervence 
1924 čís. 179 sb. z. a n. se na ne nevztahUJe. Bylo by tedy otazkou, zda 
stěždvalelé přinále~ilost sporných poz.emků k .svě~enství ,dolnorako.us
kému a tudíž svěrenskou povahu Jejich samI, Uz plat~e ,neuzn.~h ,a 
mohou-Ii ji nyní ještě popir~!i. ťostu,P stran~ ~zdy .~USl, byh p0l'man 
a vykládán loyálně a ,lest tUdl~ predevslm hledeh k JeJlmu umyslu. u~ysl 
stěžovatelů při hájem uvedeneho JejIch stanovIska byl" J~k n;ohvaee Jeho 
dokazuje, zcela zřejmě ten, by sporné pozemky ~zna11lmc ze JSou sou
čásU svěřenství dolnorakouského (a ne moravskeho) a ze JSou posud 
v tom svazku, vyňaty byly vůbec z působnosti čs~. zál~ona o zrušení s~ě
řenství jakož i čsl. zákonů o pozemkove reforme a hm z dispOSice csl. 
úřadů 'jak soudů tak Státního po,zemko"ého úřadu, nikterak však n'ešlo 
ještě ~ůbec o. otázku, zda jsou vůbec majetkem svěřenský~ či allodním

o
' 

Nelze tedy říci, že stěžovatelé svěřenskou povahu ~pornyc,h poz~mku 
doznali neb uznali u vědomí dosahu této otázky, to tun mene, kdyz, Jak 
už ve stížnosti se hájili, teprv Státní pozemkový úřad svým podáním 
došlým dne 31. března 1927, Č. j. F 2/27-9, jež je po,zdější neŽ obě )e
jich podání shora citovaná, u~edl na lřetřes otázku all~~nost! ~pornyc~ 
pozemků a tím je na tuto myŠlenku pnvedl. Nelze tedy ucastmkum, kten 
na allodnosti sporného majetku mají zájem, hrániti, by ji neuplatňoval!. 
Ale ovšem nastává otázka, kteří účastníci právě tento zájem mají,o otázka 
oprávnění. A tu sluší říci, že zájem n'a uznání sporných pozemku za al
lodní mají osoby, jimž allodní majetek S-ský a specielně právě tento, 
pakli allodním jest, vlastnicky náleží, tedy nynější dočasný anodní vlast
ník, a, pakli zemřel, osoby povolané v dědický nástup po něm a tyto pří
padné predententy bylo by tedy vyšetřiti, aby práva svá v řízení mohli 
hájiti. Co se týče stěžovatelů, bylo by to o.tázkou ohledně Josefa S-a, 
jenž, jak dolíčeno ve zdejším rozhodnutí ze dne 8. června 1927, Č. j. 
Rl 375/27 (čís. 7126 sb. n. s.) o výpovědi Státního pozemkového úřadu 
z hospodaření, sám tvrdil, že, je-Jí to allod, nepatří jemu a ohledně opa
trovníka dolnorakouského, svěřenství Dr. K-a bylo by jasno, že je sice 
oprávněn uplatňO'vati svěřenskou povahu sporných pozemků, že však na. 
uplatnění allodní jich povahy nemá zájmu. Nicméně k této dovolací stíž
nosti sluší, oba míti za oprávněné, protože se ve stížnosti nedomáhají 
přímo uznání sporných pozemku za allodní, nýbrž toho, by právní po.-
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yaha jich byla vyšetřena a rozhodnuta a by podle toho, jak rozhodnutí 
vypadne, projednány byly jako majetek svěřenský neb aIlodní, k čemuž 
jsou oprávněni, an josef S. jest ve vložce čís. 76 obce S. zapsán jako fi
deikomisární vlastník sporných pozemků a Dr. K. je opatrovníkem dol
norakouského svěřenství a potomstva k němu zřizovací listinou povola
ného. Že však Státní pozemkový úřad má zájem na otázce, zda jsou 
sporné pozemky majetkem svěřenským či zpupným, jest jasno, ježto, 
jak dolíčeno ve shora citovaném rozhodnutí čís. 7125 sb. n. s .. , majetek 
svěřenský a zpupný podle § 2 zák. záb. dohromady sčítati nelze a tak 
sporné pozemky měřící jen něco přes 80 ha budou záboru podléhati nebo 
nepodléhati podle toho, zda, budou-Ii majetkem svěřenským, budou 
s ostatním majetkem svěřenským připadajícím témuž fideikomisárn,mu 
substitutu (§ 3 zák. o zruš. svěř. a cit. rozh. 7126), a budou-Ii majet
kem zpupným, budou s ostatním zpupným majetkem téhož vlastníka 
představovati výměru v § 2 záb. zák. k zabranosti vyžadovanou. Sluší 
doložiti, že v tomto řízení směřujícím k rozhodnuti právní povahy spor
ných pozemků a tím otázky, zda má býti zahájeno řízení podle zákona 
o zrušení svěřenství, není místa k rozhodování otázek, n nichž jest roz
hodnouti v řízení pozůstalostním, zejména tedy k opravě odevzdací lis
tiny po Františku S-ovi, jak to stěžovatelé v návrzích stížnosti žádají, a 
že stí·žností touto nemohou se stěžovatelé domáhati poukazů pro projed
nání pozůstalo'sti ohledně sporných po,zemků, ať už by byly svěřen
skými .nebo allodními, nýbrž se všemi takovými návrhy musí se stěžo
vatelé obrátiti na příslušný pozůstalostní soud a bude jen věcí soudu 
jednajícího o této věci, by vyčkal pravoplatného rozhodnutí pozůstalost
ního soudu, bude-Ii se proň jeviti prejudicielním Otázkou konečně je 
také, a to vlastně nejpřednější, může-Ii o· sporné právní povaze majetku, 
zda je svěřenský či zpupný, rozhodnuto, býti v řízení nesporném. Není 
pochyby, že, kdyby bez zřetele na zákon o zrušení svěřenství, zejména 
tedy před jeho vydáním, otázka ta mezi soukromými účastníky byla se 
stala spornou, musela by svěřenskost neb aHodnost majetku uplatňo
vána býti sporem, kdyby byla samoúčelem, otázkou pro sebe a nikoli 
o,tázkou předběžnou v ří,zení majícím účel jiný. jiná ale jest věc, jakmile 
právní otázka jest v jistém řízení jen předurčující. Tu může soud řešiti 
ji pro účele tohoto řízení dokonce i tehdy, kdyby jinak jako otázka sa
mostatná náležela na pořad správní nebo trestní a tedy vůbec ne na po
řad práva civilního (§ 190, 191 c. ř. s.). A tak také lze o sporné právní 
otázce patřící na pořad sporu rozhodnouti v řízení jiném, než sporném. 
Tak na př. jakkoli § 61 a násl. knih. zák. nároky o neplatnosti knihovního 
zápisu odkazuje na pořad sporu, žaloby, lze přece o nich v řízení roz
vrhovém rozhodnouti, aniž hy odkázány byly na pořad práva, leda že 
by byly sporné rozhodné skutečnosti (§ 231 ex. ř.). A podobné je tomu 
v rozvrhovém řízení o ceně přejímací za převzaté zabrané nemovitosti, 
kde rozvrh se děje v řízení nesporném (§ 47 náhr. zák.), takže jsou-li 
sporné rozhodné skutečno.sti, nemá tu místo § 231 ex. ř., nýbrž § 2 
č~s. 7 nesp. řiz.,. který i při spornosti rozhodných skutečností odkazuje 
vee Ha porad prava teprv, když skutečnosti ty lze zjistiti jen formálním 
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.' 1'111 průvodnim 1. j'. důkaznim řízením podle civilního soudního řádu, nzen ,. bV 'k . dV ' kd v 
neboť, jak to lépe nyní § 16 první.n;,v;ely k o c. ~~ . vyp r~je, )'~ 
prostředky nesporného řízen!. k Zjlstem )lch nvest~cI, ~ ~emuz .~OIO~ItI 
I .. že prostředky tyto stacI pravldelne, kdyz zalezeJ! Jen v uredl1lch 

s USl, .. • I I ·dk' b t spisech a v jiných dokladech a mk?h v.e vys eclU sve .u ne o .. s ra.~. 
A tak tomu také jest v souzen~;n přI~ade, ne~oť soud, ma~h zahaJltI. fI-

lí dle zákona o zrušení sverenstvI a pomery majetkove podle neho 
zel . t· b v t . k 'I v opraviti, což se děje v ří~ení ~~spornem,. ft; aze o za on vys ovn.e ne-

aví musí si napred uvedonlltI a tedy, je-h to sporno· rozhodnoutI, zda 
~~ra~du jde o majetek svěřenský a otázku tu rozhodne si podle hořej
ších vývodů v cestě nesporné. 

čís. 8703. 

Zámečnictví na velkostatku pro jeho potřeby nepodléhá předpisům 
živnostenského řádu. Na poměr učně v takovémto zámečnictví vztahují 
se předpisy občanského zákona o služební smlouvě. 

(Rozh. ze dne 8. února 1929, Rv II 70/28.) 

Žalobce byl učněm zámečnictv, na velkostatku žalovaného. Byv dne 
18. března 1927 propuštěn, domáhal se zaplacení mzdy za tři měsíce. 
P I' o c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d v o -
I a c í s o u d přisoudil žalobci mzdu jen za šest. dnů. V otázce, o niž 
tu jde, uvedl v d ů v od ech: Výslechem zámečnického mistra H. jest 
zjištěno, že svědek byl zaměstnán jako zámečnický mistr na panství ža
lovaného s pevným měsíčním platem a že pracoval výlučně pro potřebu 
velkostatku, aniž konal pro třetí osoby zámečnické práce. Třebaže nelze 
říci, že činnost H-Qva spočívala ve zpracování vlastních vSrrobků panství, 
nedostává se tu ani na straně H-ově ani na straně majitele panství 
nutného, k výdělku směřujícího požadavku "živnostenského« provozo
vání, nýbrž jde tu o vedlejší živnost prvovýroby ve smyslu čL V. písm. 
a) uvoz. patentu k živnostenskému řádu ze dne 20. prosince 1859, 
čís. 221ř. zák., na niž se podle onoho místa zákona a podle (tam oti
štěného) výnosu ministerstva ze dne 31. ledna 1921, čís. 6654 nevzta
hují ustanovení živnostenského řádu. jde tu sice Ů' učební poměr, avšak 
jen mezi H-em a žalobcem, a to se svolením zaměstnavatele H-o·va. 
Ujednání mezi žalobcem a správou panství jest obyčejnou služební 
smlouvou, již lze rozvázati výpovědí té neb oné strany. Žalovaný za
stavil dne 18. března 1921 žalobci placení mzdy s okamžitou platností. 
Podle § 1159 obč. zák. bylo však dáti týdenní výpověď a přísluší proto 
žalobci mzda za šest pracovních dnů. 

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

Žalobce napadá rozsudek odvolacího soudu z duvodu nesprávného 
právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), leč neprávem. Odvolací 
soud právem vyvodil ze skutkového stavu věci, který považoval za zji
štěný, právní závěr, že mezi žalobcem a žalovaným nebyl právní poměr 
majitele živnosti k učni, který by bylo posuzovati podle živnostenského 
řádu. Právem vyslovil, že podle čl. V. písm. a) uvozovacího zákona 
k živnostenskému řádu nepodléhá a nepodléhalo zámečnictví pmvo
zované na velkostatku žalovaného předpisum živnostenského řádu. 
V napadeném rozsudku jest uveden výnos ministerstva obchodu ze dne 
31. ledna 1921, čis. 6654, ve kterém se praví" že kovářství provozované 
velkostatkem pro vlastní potřebu není činností podléhající ustanovením 
živnostenského řádu. Tento názor odpovídá duchu zmíněného čl. V. 
uvoz. zákona. Tomu není na závadu, že žalobce byl jako zámečnický 
učeň ohlášen u společenstva a že dostal výučný list, vždyť zámečnický 
mistr H., který měl učení vésti, provozoval živnost ve smyslu živno
stenského, řádu. Týž názor byl vysloven ve výnosu ministerstva obchodu 
ze dne 2. května 19>22, čís. 13.857, ve kterém se praví: »Jestliže velko
statky zaměstnávají osoby určené k výkonum kovářským a podkovář
ským pro potřebu velkostatku, provozují tyto osoby živnosti ve smyslu 
živnostenského řádu.« S tímto názorem jest souhlasiti a je ho použíti 
obdobně i na ostatní kategorie řemeslníku zaměstnaných při velko
statcích; tak i výnos min. obch. ze dne 18. července 1922, čís. 31.892jQ2. 
Ale tím vším se nestalo zámečnictví provozo'vané na velkostatku žalo
vaného živnostenským podnikem ve smyslu žívnostenského řádu. Poměr 
žalobcův k pachtýřívelkostatku a pozdějí k vlastníku podléhal jako 
služební poměr předpisům občanského zákoníka. Byl původně úplatný 
a mohl býti vypovězen. Dnem 18. března 1927 byl plat zastaven a ža
lobce zůstal dále v učen!. Tím byl úplatný praco,vní poměr vypovězen, 
neboť žalobce mlčky přijal podminku, že nebude dostávati plat. Žalobce 
nemá tudíž nároku na mzdu od konce zákonné výpovědní doby do konce 
svého zaměstnání v díllně žalovaného ani ze smlouvy ani ze zákona. 

čís. 8704. 

K hotovosti zápůjčky stačí, že zapůjčitel místo hotové výplaty se 
svolením vypůjčitelovým pmhlásí, že zapůjčené peníze jsou u něho 
k volnému pOlllŽitf v úschově pro vypůjčitele. 

(Rozh. ze dne 8. února 1929', Rv II 315/28.) 

Žalobu o spravení záznamu zástavniho práva pro zápůjčku p r 0-

c e sní s o udp r v é s tol i c e zamítl, o d vol a c í s o u d uznal 
podle žaloby. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. V otázce o niž 
tu jde, uvedl v 

······1··.;···.·.·.·.··· .. 

<1 

2J 
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dúvodech: 

Schváliti jest názor odvolacího soudu, že došlo k h,?tové ,smlouvě 
, ů'čce tím, že žalobce vydal žalovanému st~rz~n!y, ~e u ~eho byla 

o za~ ] 115000 Kč složena do úschovy. Zapulcka lest sIce podle 
kupm cena. , ,,'" . k t ,. I" 

983 obč. zák. smlouvou reálm, vyzaau]1cI k hot?voSÍl. s .. u ecn~ p ne111. 
11e tomuto požadavku jest učiněno zadost, kdy~ z.apu]cI!~I, m~sto, ~o-

, . laty se svolením vypu]'čitelovým prohlas I, ze zapu]cene pemze 
tove vyp ""'j I Z'k "d' . 'ho k volnému použití v úschove pro vypulcl e e. a on za a JSou u ne , 'b'" .... t I 
v § 983 obč. zák. takový způsob odevzd~~!. pen~z, Y,1lm1 vypuIC! e 
volně mohl nakládati. Prohlásí-Ii tedy zapu]cltel, ze, pemze I,so~ ,u ne~o 

• 'c'l'tele v úschově má tento moznost volneho nakladal11 z du-pro vypul , , ... t č' T Y 
d 'chovy což k hotovosti smlouvy O zapulcce s a I'. o, co V -

vo u us, o' , , • 'čk 'k 'd 'ní • · .. tel měl k požadování z duvodu shbene zapul y, ma poza ova 
~ub~vodu úscho'vy a nastala přeměna důvodů. (Srov. § 1375 a § 9~9 
obi:. zák., Krain·z-Ehrenzweig Syst. § 361 ,I. S~hey Ob!. R. § 10.) t:la-
ledkem žalobcova prohlášení ve stvrzenkach, ze kupl11 Cena I,e u, neho 

s , hove' nastal od toho okamžiku z důvodu přeměny ten pravm stav, 
v usc , . .. I .. tk 'alo , aluta byla dána již žalovanému k dIspOSIcI pnou cas ou a z ,-
ze v, ohl proti nároku žalobcovu namítnouti jen vzájemnou pohle
vany m. , '. ". I ť 'e 
d' ku z úschovy. Takové námitky žalovany al11 nevmasl a up a nu) 
je

a
; že částkami které u žalobce složil, jest jeho dluh splacen a ze 

nejde o zápůjČk~, nýbrž o pohledávku ze společenské smlouvy. 

čís. 8705. 

Příročí podle nařízení ze dne 21. dubna 1921, čís. 173 sb. z,, a n. 
pominulo pro žalobu o placení pachto,"néh? tákonť;m ze ~e ~6. brezna 
1925, čís. 46 sb. z. a n. a na jeho zak1ade vydanym nanzemm ze dne 
15. prosince 1925, čís. 249 sb. z. a n. a úmluvou s republikou Rakouskou 
čís. 60 sb. z. a n. na r,ok 1926. 

Stačí, byla-U plná moc při spisec~ při podání do,::ol~í, tř:bas v nich 
již nebyla v době rozsudku dovolaclh,o soudu, k ne~uz doslo po po
minutí příročí podle nařízení ze dne 21. dubna ~921, elS. 17.~ ~b. z. a 11. 

Bylo-li umluveno splništěpaehtovného v ctoeasném bydhstí p~opach
t,ovatelové jež bylo ve Vídni, jest pacbtovné platiti v rakooskych ko
runách tř~bas spachtovaná nemovitost byla v československu. 

Čl.' 10 úmluvy čís .. 60 sb. z. a n. na rok 1926 vztahuje se jen na platy 
po účinnosti úmluvy. 

(Rozh. ze dne 8. února 1929, Rv II 532/28.) 

Žalovaní spachtovali v.roce 1910 od žalobce, bydlícího ve Vídni, 
pozemek v H. na Moravě na 10 let za pacht~vné 3.?OO K :oč~ě, jež 
bylo později zvýšeno na 4050 K ročně. Ježto, zalo,vam, z:,plahll ,zalobcl 
pachtovné, splatné v listopadu 1919 v rakouske mene, domahal se 
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žalobce v roce 1920 žalobou zaplacení 2.869 Kč jakožto rozdílu pach
tovného splatného v Kč a zaplaceného pouze v Krak.. O b a niž š í 
s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c i s o u d z těchto d ů vod ů: 
Pro souzený spor jest nerozhodno, zdali, ano se pro splnění pachtovní 
smlouvy odevzdání spachtovaného pozemku pro pachtovatele považuje 
za splniště misto propachtovaných předmětů též pro pachtýře podle 
původního doslovu § 905 obč. zák. platného v čase uzavření pachtovní 
smlouvy (1909) a platného pro posouzení ve spojení s ustanovením 
§§ 1090, 1091, 1095 a 1101 obč. zák. jako plniště pachtovní smlouvy, 
uzavřené od pachtýřů pozemků v soudním okresu olomouckém a tam 
v pozemkové knize zapsaných, dle soudně ověřeného podpisu pachtýřů 
v .olomouci, kdež pachtýři v čase uzavření smlouvy bydlili, se vezme 
mlsto, kde spachtovaný statek leží a kteréž též se zřením na ustano
vení § 1091 obč. zák., podle něhož věci spachtované jen pílí a námahou, 
tedy osobní činností se může lIžívati, jako bydliště pachtýřů se musilo 
považovati či zdali podle doslovu § 905'obč. zák., jenž v čase podání 
žaloby platíl ve spojení s § 1420 vš. zák. obč. bydliště dlužníkovo. 
V každém případě jde o dluh odnosný (Holschuld), kterýž podle usta
novení § 1420 obč. zák. podle původního doslovu, na něž sami odvolatelé 
poukazují, - neboť podle I1l. novely § 104 nelze užíti na smlouvy, jež 
byly zřízeny před 1. lednem 1917, tedy aní na tuto pachtovní smlouvu 
ustanove~í ~ 1420 nového doslovu, - pachtýři jen V místě svého bydliště 
bylI povlnm zaplatiti. Na tomto splništi nic nemění věta, jak ze znění 
pachtovní smlouvy 29. dubna 1909 jako úmysl stran (§ 914 obč. zák.) 
jest zjištěno, v tomto případě propachto,vatelem jedíně z hospodárných 
dů~odů po případě z důvodu procesní hospodárnosti do smlouvy po
jata »za pachtovné, splatné a žalovatelné v případném bydlišti pro
pa~htovatelo.vě«, protože právě and z těchto do smlouvy pojatých slov 
am z ostatmho obsahu smlouvy nevysvítá úmysl stran změniti splniště 
sm!ouvy, nebo, ježto toto platiště, jež si propachtovatel přál, ani podle 
lmena nebylo označeno', snad dokonce dáti do, libovůle propachtovatele, 
]en:ž nebyl ur~itým bydlištěm vázán, což by ostatně též se zákonným 
pOjmem určlteho smluvního plniš!ě přímo bylo neslučitelné. Mimo' to 
v~a,~ neznamenají .ona slova smlouvy nic jiného, než co později v ny
ne]slm do,slovu druhého' odstavce § 905 beztak bylo povýšeno na zá
kOllllou normu, že pachtýři na své nebezpečí, a na své náklady měli 
pachtovné ,svému věřiteli, nynějšímu žalobci, do jeho bydlíště poslati. 
Nlk~era,k .vsak nelze z obsahu pachtovní smlÚ'uvy odvozovati domnělé 
opravnem propachtovatele mezi stranami ujednfbné že by směl od pach
ryř? ž~dati, by mu, jenž své bydliště mohl a směl mít též v cizině (ve 
s~yc.anch a pod.) pachtovné též do ciziny (Vídeň nebyla včas uza
vrem smlouvy proti smluvnímu plništi cizinou) nebo d.okonce podle 
valu~y clzozemsk~ musili platiti. Samozřejmě to platí též v .opačném 
pomeru o smluvmch pravech a povinnostech pachtýřů, takže ani usta
nov~ním jiného~'platiště .žalobcem nic se nezměnilo na plništi, stano
v,:n.en; podle pnmzenosÍl a p.odle účelu obchodu, jakož i podle zjiště
neho umyslu stran. K tomu však pro souzený spor přistupuje ještě další 
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úvaha. Ustanovením § 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čis. 187 sb. z. 
a n. že závazky znějící na rak. uh. koruny a splatné v území Čsl. rec 
pubÚky platí se v Kč, opakuje se jen zásada, vyslovená v § 905 a 1420 
obó. zák., podle něhož se otázka měny v pochybných případech po
suzuje podle plniště. Tato zásada zůstává v platnosti i tehda, má-Ii se 
dlužná částka dodati v místě rozdílném od plniště. Težiště § 6 cit. zá
kona jest v dalším předpisu, podle něhož v případech tam uvedených 
jedna čs. koruna se platí za 1 rak. uh. korunu. Tento zákonem ustano
vený poměr obou valut platí pro všechny případy, ježto zákon nečiní 
rozdílu a ježto splatností peněžního závazku je míněno smluvní plniště. 
Zásada § 6 řečeného zákona platí tedy zvláště též pro ty případy, kde 
se peníze zasílají do cizozemska. 

N e j vy Š š í s o u d žalobu zamítl. 

D ův o d y: 

Usnesením nejvyššího soudu ze dne 21. června 1921 Č. j. Rv II 
168/;l1-1 bylo sice řízení podle §2 vl. naLze dne 21. dubna 1921, 
čís. 173 sb. z. a n. z úřední moci přerušeno s tím, že obnoveno bude 
jen na návrh některé ze stran po pominutí příročí, avšak vzhledem k § 7 
zák. ze dne 26. března 1925, čís. 46 sb. z. a n. a na jeho základě vy
danému vl. nařízení ze dne 15. prosince 1925, čís. 249 sb. z. a n., pak 
vzhledem k úmluvě mezi československou republikou a Rakouskou 
republikou uveřejněné pod čís. 60 sbírky zák. a nař. pro rok 1925, která 
nabyla účinnosti dne 22. března 1926, kdy ratifikační listiny vyměněny 
(roz. účinnosti mezinárodní), pokud se týče dne ll. května 1926, kte
rého byla ve sblrce uveřejněna (roz. účinnosti vnitrostátní), která ve 
smyslu čl. 1, odst. 1 vyjímá v čl. 10 z vyrovnání úmluvou tou uprave
ného smluvně se opakující peněžní platy - k nimž patří i pachtovné, 
o něž v tomto sporu jde - a v čl. 48 ohledně, nich stanoví, že nabytím 
účinnosti úmluvy pozbývají pm ně platnosti dosavadní zákaz placeni, 
sporu a exekuce, sluší za to míti, že řečené příročí úplně pominulO' a 
jest vO'lno pořfbdem práva platy ty vymáhati, takže, an 'žalobce podáním 
ze dne 7. května 1928 navrhl, by se ve sporu pokračovalo, jest nyni 
o dovo,lání jeho rozhodnouti. 

Tu nejprv vyříditi jest formální otázku, zda nevadí, že tehdejší zá
stupce žalovaných přes několikeré vyzvání k opětnému předl.oŽení vrá
cené mu plné moci ji nepredložil. Ana věc tak se má, že dovolání podáno 
dne 15. duhna 1921, na to citovaným zdejším usnesením ze dne 21. 
června 1921 řízení přerušeno a plná moc vrácena teprv dne 16. srpna 
1921, sluší za to míti, že nepředložení vrácené plné moci nevadí, ježto 
v č~~~ pO,dá~í dovolání, o němž i,:st rozhodnouti, ještě ve spisech byla, 
cele, nzen! az n.~ ~ozsudek dov.olaclho soudu provedeno tedy za existence 
pln,; mOCI, o' lll~.!de, ~ynes:lll rozsudku však to vaditi nemůže, i kdyby 
plna rr:o~ ny~í)lZ,am .neexlstov.al~, ježto ne.jde jíž 00 to, by zástupce jí 
zmocneny jeste neJaky procesm ukon provaděl, aníž lze připustiti, by 
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strana nepředložením plné moci vydání rozsudku dovolacího soudu 
mohla zmařiti, neboť rozsudek proti straně, když ho žádá, odpírati ne
lze. Nepředloženi nebude tedy míti jiný účinek, než že tento rozsudek 
dovolacího soudu bude musiti býti doručen místo dřívějšímu zástupci 
přímo stmně samé, a to, ježto není tu místa pro opatření podle § 97 
druhý odstavec c. s. ř. každému ze společníků rozepře po jednom vy
hotovení, ke kterémuž účelu první stolici bude zaslán potřebný počet 
vyhotovení. . . .".. . .• 

Ve věci samé nemůže nejvyšší soud souhlasItI s mZSllTIl stohceml, ze 
ustanovení pachtovní smlouvy, podle něhož pachtovné splatno a žalo
vatelna. je vždy v dočasném bydlišti propachtovatelově, ne?ylo úml.u~ou 
o splniště že bydliště propachtovatelovo nebylo smluvenym splmstem, 
neboť je 'oněmi slovy úmluva o splníště. vyjádřena ta~ jasn.ě, ,iak Jen 
možná. Jest zřejmo, že propachtovatel, Jenz by~lel a ?ydl~ ye V!dn!, avs':,k 
pozemky, které dával v pacht,)sou, na Mo~~~e, cht~l mlh pr~v~1 pomer 
zmístněn a usídlen ve svém docasnem bydltstr, ve Vldm, ktera JIm napo
řád jest, to si vymín;,! právě ve svůj prospěch, by. sprá~u svých práv 
z pachtovního poměru mohl přes to, že pozemky JSou ]1nde, v~str v,: 
svém bydlišti a by zde tedy bylo· jak místo, kde žalavaní své povmnostr 
plnili, tedy pachtovné odváděti mají (dluh donosný), tak místo, kde p!,o 
neplnění povinnosti té je může žalovati. TatO' úmluva z roku 1909 p:l~ 
mykala se svým zněním těsně k p'lvodnímu znění § 88 j. n. o SUdlSh 
splniště kteréž znění zjednodušeno bylo teprv novelou z roku 1914, 
která uŽ nežádá, by v ní také byla vyjádřeno, že splništěm je z~l~žen.o 
i sudiště. Že však § 88 j. n. výrazem »splniště« míni skutečné splmšte, 111-

kol i pouhé platiště, na něž nižši stolice úmluvu vyložiti se snaží, jest na 
bíledni. Pachtovní, smlouva, obsahující tuto úmluvu o splníšti, není sIce 
podepsána ŽJalobcem, nýbrž jen ~alovanými, ~v~ak žalobce ,sám s.ml~uvě 
a úmluvě té povahu smlouvy a umluvy neupua, naopak vyslovne pnpI
suje a jen se hájú tím, že ustanovení to je neurčité a nezaložilo te~y 
smluvené splniš!ě. Než to je, jak již shora vyloženo, námitka l1f;udr~l
telná. Bylo-li však splniště ve V~dni, řídila se p.odle ~ 905 obc. ~ak. 
i podle původního doslovu, jenz tu v po'taz pnjde, I podle noveho, 
i otázka valuty tímto místem a nemůže žalobce žádati placení ve měně 
čsl., naopak žalovaní vyhověli úplně své povinnosti, zaplativše v roce 
1919 a 1920 v rakouské měně korunové, která byla totožnou s korunovou 
měnou starorakouskou, v níž pachto'vné ve smlouvě ustanoveno, Žalobce 
nemá práva žádati zhadnocení na měnu čsl. a žalovaní, zaplativše pach
tovné v řečené měně rakouské (starorakouské a spolu tehdejší rakouské), 
splnili úplně svůj závazek. Toto stanovisko srovnává se úplně s do,sa
vádní judikaturou, jak dokazují ro,zhodnutí 638 a 777 sb. n. s., kde vy
sloveno (v prvém), že pro pohledávky splatné mimo území čsl. (v ci
zině) neplatí § 6 zákona ze dne 10, duhnla 1919, čís, 187 sb. z. a n., po
dle něhož při závazcích splatných v oblasti čsl. republiky a zn,ějící na 
měnu rakousko-uherskou, platí se v korunách čsl., při čemž I Kč = I K 
rak. uh., a (v druhém, kde šlo právě o placení pachtovného, jako v sou
zeném případě), že bez ohledu na státní příslušnost stran jest v jediné 
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'0 hodné otázce splniště vycházeti z us tanovení § 905 obč. zák. nový 
~:slov platícího i v tu;,emsku i v Rakou:~u, ~ ~e podle tohoto předpisu 
řídí se splniště smluvmh~ zavazku ~ prve rade umluvou, a.t~p~ve,. nel11-lt 
úmluvy, povahou neb úc_elem jed,nal11: :< tomu jest ~ol?;ltr, ze I,podle 
původního doslovu § 90~ obč. za.~.,. jez pro sou~eny:,pnpad platr, ~~z
hoduje v prvé řadě. úmluva? splmstr a teprv" nel11"lr J1:.'pov~ha neb ucel 
smlouvy a že to vse dopada I na souzeny pnpad. V pnpade rozhodnutr 
čís. 933' sb. n, s, bylo vymíněno placení pohledávky v Praze, kde též 
podle úmluvy byla žalovatelná, takže tu byl případ, přiléh.ajlcí, j~k se 
tam praví rovněž k § 88 j. n., zcela obdobny JakO' ten., o nejz nym Jde, 
a bylo tar'n rovněž uznáno, že splništěm jest Praha a že jest platitr ve 
měně čsl. v Kč. V případě čís. 972 nebylo splniště umluveno a tu podle 
zásady vyslovené již v rozhodnutí čí,;;. 7,77 u~uzová~o n,a splniště z p.o
vahy-smlouvy samé, jak to § 905 obc. zak. predplsuje. Take v rozh. CIS. 
1031 o němž níže bude ještě zvláštní řeč, rozhodnut měnový spor podle 
smlu~eného splniště, jež tehdáž bylo v Československu (,v Brně) a za
vrženo mínění žalované strany, jež chtěla platiti v tehdejší, znehodnocené 
měně rakouské proto, ježto dům, na němž hypoteka vázla, byl ve Vídni 
_ případ to zcela obdobný jako nynější, jenže opačný, ježto pachtovní 
objekt jest v československ~ . .v případě čís. ,1,019 a ! 137 šlo o výkla~ 
úmluvy, kterou si propachtu]1cl vymlml, v Jakc nodnote se ma pachto·vne 
splatiti v případě devalvace, při čemž v případě 1137 nepřipuštěn exten
sivní výkl,ad smlouvy ve prospěch hodnotnější měny čsl. Úsilí nižších 
stolic adkliditi smluvené splniště ve Vídni jako bydlišti žalobcovu dů
vody,' jež ovšem, jak ani jinak možno není, jsou zcela odlehlé a již proto 
nemohou míH zdar, a docíliti tak vykonstruováním splniště v místě rei 
sitae objektu pachtovního, tedy v československu, možnost zhodnocení 
pachtovného na měnu čsl. (Kč), jest sice pochopitelné, protože zhodno
cení pachtovného zdá se na první pohled požadavkem spravedlnosti, 
avšak při bližším ohledání není tomu tak, a jest všecka přičina, setrvati 
při zákonném předpisu, jenž ostatně, pokud tu jest, nemůže ani z důvodu 
slušnosti, i kdyby tll' skutečně byl, býti odklizen, nýbrž by se propachto
vatel podle judikatury jen pro blldoucně ode dne žaloby dospívající pach
tO'vné mohl odvolávati na t. zv. klausuli rebus sic stanlibus a žádati zhod
nocení pachtovnéhO', nikoli však pro minulost, jak to zde činÍ. Jest tedy, 
jak řečeno, všecka příčina setrvati při zákonném předpisu § 905 obě. 
zák., a to nejen právní, nýbrž i mravní: jdeť o soukromoprávní případ 
mezinárodní a tu nepřichází v potaz jen praxe jednoho ze súčastněných 
států, nýbrž i druhého, ale na tutO' oiZí praxi nemá domácí praxe vlivu, 
a tu neodpovídalo by jistě rovnosti a tudíž spravedlnosti, by domácí 
praxe zhodnocovala platy povinné podle práva v méněhodnotné měně 
cizí l1Ia hodnotnější měnu domácí, nebude-li se i cizí praxe chovati ke 
zdejším stranám stejně blahovolně a neznehodnocovati platy po'vinn.é 
podle práva v hodnotnější měně čsl. na méně hodnotnou měnu vlastní. 
Nejde sice právě o 'retorsi, jak ji má na mysli § 33 obč. zák., avšak 
i z této retorse vyplývá, že sama právo myslí na rovnost jako podmínku 
stejného nakládání se stranami cizími jako se stranami domácími. Jak 
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však nakládáno bylo v takových valutových věcech se zdejšími stra
nami vRakousku, dokazuje případ čís. 1031 již shora citovaný, kde pro 
pohledavku na domě ve Vídni hypotečně zajištěnou bylo smluveno 
splniště v Brně, takže pohledávka podle § 905 obč. zák. jakož i čl. 336 
obch. zák., jež platily i v republice Rakouské, měla býti placena v měně 
čsl. CKč), avšak vídeňskými soudy bylo jednomyslně rozhodnuto, že 
platne zaplacena byla daleko méně hodnotnou tehdejší měnou ra
kouskou. 

Zbývá ještě jedna otázl<a: čl. 10 shora citované úmluvy čís. 60 sbírky 
pro rok 1926 stanoví, že »smluvně se opakující peněžní platy povinen 
jest dlužník konati věřiteli druhého státu stejně jakO' věřiteli svého stá
tu«. Význam a dosah tohoto ustanovení mohl by býti pochybný a sporný 
potud, zda chce jen vyjádřiti, že se vyrovnání takových plattl děje přímo 
mezi osobou věřitele a dlužníka, bez sprostředkování zúčtovacích -míst 
v oddíle V. uvedených (odkudž hořejší předpis čl. 48), či zda tím chce 
býti určen i rozsah závazku (srv. ten výraz v čl. 9), t. j. že musí čsl. 
dlužník plniti rak. věřiteli v měně čsl. (Kč) zrovna tak, jakoby plniti 
musil čsl. věřiteli (srv. odst. 1 Dodatečného zápisu čís. 61 sbírky zák. 
a nař. pro rok 1926). Netřeba zde tuto pochybnost řešiti, neboť, i kdyby 
se došlo k výsledku, že se předpis čl. 10 vztahuje i na rozsah a má smysl 
poslednější, nebude tím pro žalobce níc získáno. Jde o pachtovné splatné 
dne 1,5. listopadu 1919, na které se čl. 10 vůbec vztahovatí nemůže, 
protoze úmluva čís. 60/1926, jak řečeno, nabyla účinnosti mezinárodní 
dne 22. března 1926 a vnitrostátní (,pro soukromé strany) dne 11. května 
1926 a není ustanovení, že by čl. 10, o nějž jde, působil zpět, takže se 
článek tento vztahovati může jen na platy po účínnosti úmluvy a článku 
tO'ho, kdežto, co se týče závazku a práv již dřív vzniklých brání, jeho 
účinnosti předpis § 5 obč. zák., podle něhož zákony - a úmluva na
byla vyhlášením ve sbírce zákonů moci zákona - nepůsobí zpět. Pokud 
ovšem úmluva upravuje staré, před 26. únorem 1919 vzniklé závazky 
(čl. 1) a jich umoření, je to arci prO'lomením zásady § 5 obč. zák., ale 
právě tento průlom nezasáhl smluvně se opakující platy, které moci po
slední věty prvého odstavce čl. 1 byly právě článkem 10 a 48 z úpravy 
té vyňaty. I kdyby se připustilo, že tu jest v ohledu tom redakční nedopa
tření a tedy mezera, je zjeVilO, že mezeru tu nemůže vyplniti než doda
tečná úmluva. Stano'visko, že čl. 10 nepůsobí zpět, dochází potvrzení 
i v jeho právní historii. Ve vl. nař. ze dne 7. srpna 1922, čís. 265 sb. z. 
a n., jež bylo vydáno na základě § 6 zák. ze dne 30. června 1922, čís. 
207 sb. z. a n. o závazcích nyní v čl. I úmluvy uvedených, jež právě 
v § 1 téhož nařízení vytčeny byly, uvádějí se v § 2 mezi závazky ze sou
pisu za účelem veřejnoprávního umoření jich nařízeného vyloučenými 
pod čís. 4 i »všelikého druhu peněžní platy smluvně se opakující (,na př. 
renty doživotní) «, takže takové platy již tehdáž byly vyloučeny z ob
mýšleného a nyní uskutečněného veřejnoprávního vyrovnání a byly by 
mohly tedy již tehdy býti soukromým pořadem práva vymáhány -
leda že by v případě pochybnosti súčtovací ústav uznal ten který záva
zek za soupisem povinný (§ 5 poslední odstavec a § 7 prvý odstavec 
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nař.) _ takže rozhodování o nich byl? by se l11?hl~ říditi jen t~hd:jšil11 
právem, nikoli tedy předpiset.n čl. 10 um!uvy, ať'pz ma smY,sl p~ykoh, 
protože článek ten ještě neex!stoval ~.pra~oplatne ,rozhodnutr tvonlo, by 
právo, protože o tom, že by cl. 10 rusIl pravoplatne rozsudky, teprv recI 
býti nemttže. 

čís. 8706. 

žalobu o oduznání manželského původu dítěte podle § 158 obč. zák. 
lze podati jen na opatrovníka, ustanoveněho k obhájení manželského 
původu dítěte, nikoliv proti dítěti samému. 

Lhůtu § 158 obč. zák. jest počítati ode dne, kdy manžel zvědělo na· 
rození dítěte, nikoliv ode dne, kdy pojal podezření, že dítě není jeho. 

(Rozh. ze dne 9. února 1929, Rv I 1069/28.) 

žalobu o oduznání manželského původu dítěte podal manžel matky 
proti dítětí, zastoupenému opatrovníkem Drem Karlem V-em. O b a 
niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů
vod ů: Soud prvé stolice zcela správně posoudil věc po stránce právní, 
vyřknuv, že žaloba jest opozděna. Podle § 158 obč. zák. jest odporovati 
manželskému původu ve lhůtě tříměsíční od nabytí vědomosti o narození 
dítka. Když se dítko dne 18. listopadu 1924 narodilo, žil žalobce ve spo
lečné domácnosti s jeho matkou. Věděl tedy, že dítě narozeno bylo dne 
18. listopadu 1924. žaloba podána byla teprve dne 8. záli 1927, tedy 
po uplynutí tříměsíční lhůty. Jest proto opozděnou. Ale, i kdyby se mohlo 
přihlížeti k tomu, že se žalobce teprve později dozvědělo tom, že naro
zené dítko není jím zplozeno, i pak byla by žaloba opozděna, .neboť ža
lobce sám doznává, že nabyl vědomo,sti o tom, že dítě není jeho, již 
v roce 1926. 

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

Důvody: 

Předeslati jest, že žalobu o oduznání manželského původu podle 
§ 158 obč. zák. lze s úspěchem podati jen na opatrovníka, ustanoveného 
k obhájení manželského pLlvodu dítěte, nikoli proti dítětí samému. Ani 
opatrovník ustanovený k zastupovánI dítěte nemůže býti žalovanou stra
nou, neboť představuje dítě. To plyne z doslovu zákona, že manželskému 
původu dítěte může odepírati manžel tím, že dokáže proti opatrovníku, 
který se má ustano'Vili k obhájení manželského zrození a který tedy je 
ochráncem veřejných zájmů, že není možno, by dítě od něho bylo zplo
zenO', a že dítě samo může odepírati svému manželskému původu ža
lobou na opatrovníka, který má býti ustanoven k obhájení manželského 
zrození (§ 159 obč. zák.). Ditě může míti právní zájem na tom, by mu 
byl odepřen manželský původ, a přece zákon předpisuje, že k obhájení 

Civilní rozhodnutí XI. 
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manželského původu musí býti zřízen opatrovník. Pro takovýto zájem 
by docela mohlo dítě přistoupiti na žalobcově straně ke spom jako ve
dlejší intervenient. Proto nemůže v takové rozepři býti žalovanou stra
nou ani dítě ani jeho opatrovník. Než přes to není v" tomto případě po
třebí, by mzsudky nižšich soudů a řízení jim předcházející byly podle 
§§ 471 čís. 7, 477 čís. 5,476 a 513 ds. jako zmatečné zrušeny, neboť 
spisům neodporuje předpoklad, že procesní soud Dr. Karla V-a usta
novíl opatrovníkem k obhájení manželského původu nezletilého Ja
roslava F-a, že tedy žalovaným není tento, nýbrž opatrovník Dr. Karel V. 
Ve věci samé uplatňuje dovolatel dovolací důvody čís. 2 a 4 § 503 cřs., 
než neprávem. Po právni stránce sdílí dovolací soud názor odvolacího 
soudu, který souhlasí se zásadou vyslovenou v rozhodnutí čís. 1869 sb. 
n. s., že lhůtu § 158 obč. zák. jest počítati ode dne, kdy manžel zvěděl 
o narození dítěte, nikoliv ode dne, kdy pojal podezření, že dítě není jeho. 
Ostatně odvolací soud právem poukazuje k tomu, že, i kdyby se mohlo 
přihlížeti k tomu, že žalobce teprve později zvěděl, že dítě není jím zplo
zeno, žaloba podaná 8. září 1927 byla by opozděna, neboť žalobce sám 
doznal, že již v mce 1926 nabyl vědomosti o tom, že dítě není jeho. Za 
tohoto právního stavu věci je lhostejno, proč došlo k podání žaloby te
prve v roce 1927, a odvolací řízení neni vadným proto, že odvolací soud 
se touto otázkou neobíral. 

čis. 8707. 

Předpis § 225, druhý odstavec, c" ř. s. vztahuje se nejen na odvolám. 
nýbrž i na dovolání a na rekursy. 

OdvOilaci S'Oud jest oprávněn odmitno.uti oP'Ozděné d'Ovoláni, třebas 
'Opomenul to učiniti prvý soud. 

(Rozll. ze dne 14. února 1929, RII 006/28.) 

Rozsudek odvolacího soudu byl doručen žalovanému dne 18. čer
vence 1928. Dovolání· žalovaného podané dne ll. září 1928 odmítl o d -
vol ac í s o u d pro opo,zděnost. 

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

Důvody: 

P,:dle § 225 c. ř. s. nemá okolnost, že nastaly soudní prázdniny, vlivu 
na pocátek a uplynutí konečných lhůt v řízení opravném proti rozsudkům 
pro zmeškánÍ. Tento předpis platí pro všechny opravné prostředky, ná
sle~k~m kterých rozsudek opravným řízením probíhá, tedy jak pro od
vo-lam tak pro dovolání, neboť zákon nerozeznává, o jaký opravný pro
střede~ jde, nýbrž mluví povšechně o konečných lhůtách v řízení oprav
ném. Ze. předpis § 225 druhý odstavec c. ř. s. není omezen na lhůtu pro 
odvolam, plyne ze samého zákona, jenž jednaje o vlivu soudních prázd-
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. .. vné řízení proti rozsudkůnL--l2n~L,.t.,~Jo~~~W-)_" používá n:n~žného 
~:n na oplačn ' ch lhůt«, kdežto v dáHích dvou přIpadech v tem~e 0;1-
clsla "kon:, Y. d t 'ho cVI"sla' dále mluví povšechně o opravnem n-
t ci llouzlva Je nO ne, " 

s a~ 'ted na m 'sli všechny stupně dalšího řízem, ke kteremu rozsu-
zel1l, ma ~k" lu· zVe dáti podnět tedy i opravné prostředky proÍl roz-
I k pro zmes am m. '.,.' h ' (,~""~"""- -;----"-I l' ciho soudu ve třetí stolicI. Spravnosn to oto nazoru ~~-

hOdnutJ oe ~~ a , 225 c ř s jenž záleží iak uvádí výnos mlm
svědču]e I uceld~pr~~yz~ dne 2' č~rv'~a 1914, čís: 43 věst. k nové úpravě 
ster~~~~~~~v~. řn~. ve zněni cfs. nař. z; dne 1. čer;,na 1914, čís. 118 ř; 
§$k tom umožniti, by o soudních prazdm~ach vsech~y spory, : k,dyz 
~:ť ( rdhlášeny věcmi leriálními, byly pnvede~y az k,e. ko~,ec~emu 

] y .P kdyv se nestaly spornými a nenastala dele trvaj1cl presta~ka, 
vkyn~elbll, "hzo du dos'lci exekučního titulu i ° prázdninách zase zruslla. 

tera y vy , " " . b' ti 
N 

'I' 'n1yslu rozhodnutí napadati, nema nastoupem prav. Ol mOCI y 
enl- I u 'd .. t k'h 'osu do 

I.,. a'zd·ninami oddalováno. Vyvo y mmls ers e o vyn -
soue nUTIl pr dl' '(S rozh 

d
.. t' eV J'ak na odvolání tak na rekursy a ovo anI. rovno ' 

pa aJl s e]n ' , I' d V b I čís. 5565 sb. n. s.) Napadený rozsudek S?U?U druh~ sto Iceorucen X 
dovolateli dne 18. července 1928. Dovolam podane teprve vdne 11. zar; 
1928 b 10 tedy opozděným. Na tom nic nemění ~kol~ost,v ze s?,ud prve 
stOliC/ nedbaje předpisu § 507 c. ř. ~., d~volac: splspredlozll soudu 
druhé stolice a jest mylným dovolateluv nazor, ze s hledIska § 5?7 c. 
ř. s, byl jedi~ě soud prvé stolice oprávněn, d?volání j~k? opozděne od
mítnouti a že, když tak neučinil, byl odvo,lacl soud vazan Jeho usnese~ 
ním kterým bylo dovolání přijato na soud. Nehe tento navzo; odvo~lt~ 
t d~slovu § 507 c. ř. s., jenž má jedině na myslI, by opo:,dene dovolal1l 
bylo již odmítnuto v prvnísto1ici a nenastupovalo' zbytecn?u a mar~ou 
cestu instanční. Odvolacímu soudu není nikterak vzat? pr~vo. a ovsem 
ani povinnost, přezkoumati včasnost d~v?lá~í a, po,:'na-lI, ze lest opoz
děno, je odmítnouti. To vyplývá ostatne l.z uvah~, ~e dovol~.cl SOU? ne
může býti přidržán k tomu, by vyřizoval I opozdena a nepnpustna do-

volá.ní. 

čís. 8708. 

Na základě rozsudku, jimž byl dlužník uznán povinný~ p.~o~és!~. na 
bud'Ovách 'Opravy, a na základě usneseni, jimž by} vyma.haJ~~I, v~~tel 
zmocněn, by na účet dlužnika provedl opravy, nemuze. vymahaJICI verltel 
vésti e:x:ekuci k vydobyti nákladů na opravy. 

(Rozh. ze dne 14. února 1929, R I 13/,29.) 

Rozsudkem ze dne 26. března 1927 byl dlužník uznán povinnýn; pro
vésti na budovách statku vymáhajícího věřitele opravy. Us;,esenrm}e 
cine 6. listopadu 1927 byl vymáhající věřitellodle § 353,ex, r. zmocne?, 
by na účet povinného provedl opravy, k mmz ,byl pvov1l1ny odsouzen. Na
vrhu vymáhajícího věřitele, by mu byla na zakladerozsudku ze dne 26, 

14' 
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března 1927 a 6. listopadu 1927 povolena exekuce k vydobyti 10.378 Kč 
jako části nákladů na opravy, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. R e -
k u r sní s o u d exekuční návrh zamítL 

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

Důvody: 

Rozsudkem ze dne 26. března 1927, o nějž se jako o exekuční titul 
opírá návrh dovolacího rekurenta na povolení exekuce k vydobytí 
10.738 Kč, nebyl žalovaný Karel E. kromě útrat sporu odsouzen k pla
cení dovolacímu rekurentu, zejména nebyl odsouzen k zaplacení vymá
haného peníze, nýbrž byl jen uznán povinným provésti na budo,vách 
statku propachtovaného dovolacímu reku rentu opravy v rozsudku blíže 
vyjmenované. Usnesením ze dne 6. listopadu 1927, na něž se dovolací 
rekurent jako na druhý, další exekuční titul pm návrh na exekuci pro 
řečený peníz odvolává, nebylo rovněž kromě útrat uloženo povinnému 
placení, nýbrž byl jen dovolací rekurent podle § 353 ex. ř. zmocněn, by 
na účet povinného provedl opravy, k nimž byl tento rozsudkem odsou
zen. Od návrhu na složení zálohy podle § 353 druhý odstavec ex. ř. do
vo,lací rekurent upustil a tak ani z důvodu zálohy není v usnesení Karlu 
E-ov'i uloženo placení. Podle toho ani rozsudek ze dne 26. března 1927 
ani usnesení, ze dne 6. listopadu 1927 nedávají náležitého podkladu a ti
tulu C§ 7 ex. ř.) pro exekuci co se týče částky 10.738 Kč a rekursní soud 
právem z toho důvodu návrh dovolacího rekurenta na povolení exekuce 
pro tento peníz zamítl. Jest mylným názor dovolacího rekurenta, že tím, 
že v usnesení ze dne 6. listopadu 1927 byl zmocněn k provedení oprav 
podle dobrozdání znaleckého a že když znalec v dobrozdání vypočetl 
náklad na opravy na 55.6201 Kč, jest mu dán, pokud se týče že on má 
exekuční titul k vymáhání částky 10.738 Kč jako části nákladů na 
opravy. V usnesení není 55.620 Kč uvedeno a zejména není v něm Karlu 
E-ovi uloženo, aby tento peníz nebo nějakou část z něho, najmě částku 
10.738 Kč dovolacímu rekurentu zaplatil. Podle zmíněného usnesení zac 
vázal se povinný Karel E. podle pokračování v opravách příslušný ná
klad. spláceti staviteli v týdenních splátkách a dovo,lací rekurent si vy
hradIl, kdyby povmný splátky nedodržoval a stavitel na něm zaplacení 
požadoval, exekučně nastupovati na povinného pro nezaplacené splátky 
na základě rozsudku ze dne 26. března 1927. Ani v tom, že splátky ne
byly přesně stanoveny a dovolací rekurent si jen po případě vyhradil 
splátky dobývati, nelze spatřovati dostatečný titul (§ 7 ex. ř.) pro vy
máhání částky 10.738 Kč a mimo to, jak správně uvádí rekurs ní soud, 
scházel by též průkaz, že nastal případ, pro který si dovolací reku'rent 
vyhradil exekuci. 

čís. 8709. 

Byla-Ii na prvopisu plné moci uvedena strana správným křestním 
jménem, na opisu plné moci připojeném ke spisiím však nepravým křest
rum jménem, právn~ zástnpce si pak vyžádal lhůtu k předložení prvopisu 
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, QCi tento však ve lhůtě nepředložil, jde '? ~a~ek podle. § 4?! 
r!ne 5 m .' S a jest žalobu odmítnouti, třebas pravm zastupce predloZl1 
CIS. c. rc' s','ce ]'iž po Ihiltě ale ještě před usnesením soudu. 
plnou mo , 

(Rozh. ze dne 14. února 1929, Rv I 2030/027.) 

o b a niž š í s o u d y žalobu zamitly. N e Lv y ~ š i. sko u d ztr~šil 
dk bou nižších soudů i s předchozlm nzelllm J3'0 zma ecne 

rozsu Y o 
a odmítl žalobu. 

D ů vod y: 

Dovolaci soud shledal, že žalobkyně j,est v žalobě. i v ~ozdějších 
odáních uvedena jako A. B-ová a že plna moc pro JCJlho zastupce Je 

PI, . a tímto J·ménem. Podle dotazníku předloženého se žádostí 
poc epsan . M . T' t .. . také 

udělení práva chudých se však jmenuje ane. lm o Jmenem Je. 
~odepsána na protokolech o jednáních ze d:ne. 8., února a 30. brezna 
1927. Pro tyto okolnosti a na základě srovnalll plSm~ vznikl,: pochyb~ 
nost o pravosti podpisu na pln~ moci. pro:o byl z;stupce zal?bky~,e 
Dr. František K. vyzván, by vysvetlIl, pk se .z.~lobkyne Jmenuje krest~lm 
jménem a by její, podpis na plné moci dal oventJ, neb?" Je-II soudu znarn; 
by potvrdil jeho pravost, odvolávaje se ~,a .svo,: pnsahu (§ ~O dru.hy 
odstavec c. ř. s.). Jeho koncipient se vYJadnl pred soudem, ze se za
lobkyně jmenuje Marie B-ová a že tak podepsal~ pl~ou. mo~ pro Dr. 
K-a. Tato plná mOC že neby,la přiložena k žalobe, I~ybrz JeJl ?PIS,. na 
kterém bylo její jméno omylem uvedeno Jako A. B-ova a tak take POJ3t~ 
do žaloby. Za sporu bylo opomenuto omyl ten .~apr~vltJ. !,r~o~ls yIn,;, 
moci 'není prý po ruce a, kdyby se trv~lo na Jep,,: predlo,zelll, ze zada 
o povolení dvouměsíční lhůty, protože zalobkyne]~ v, Sar~J~vu. Do'vo
lací soud považoval tuto poslední část tohoto vYJadrem za zado,st o po
volení lhůty k předložení plné mod a vrátil spisy odvolacl~Ul sou9u 
s příkazem, aby zástupci žalobkyně byla povolena k tomutoučelu pn
měřená Ihůla. Odvolací soud nařídil soudu první stolice, aby byla po
volena lhůta 14 dní. Usnesení soudu první stolice, obsahující tolo po
volení, bylo doručeno zástupci žalobkyně 7. ledna 1929, ale ten v usta
novené lhůtě plnou moc nepředložil. Předložil ji teprve 2. unora 1929, 
ale k tomu nelze přihlížeti proto, že lhůta k dodatečnému předloženi 
plné moci neni prodlužitelná (§ 37 c: ř. s.), aniž lhůta k odstranění for
málních vad (§ 85. c. ř. s.). Z toho jest zřejmo, že advokát žalobkyně 
zastupoval ji v řízení, neprokázav své zmocnění plnou mocí. Nebyl 
tudíž oprávněn ji zastupovati. Jelikož jde o spor, ve kterém je zastou
pení stran advokáty nutné, nemohla jednati na soudě sama, třebaže se 
k jednomu jednání před prvním soudem doslavila. K nedostatku plné 
moci jest hleděti v každém období rozepře (§ 37 c. ř. s.). V tomto pří
pacl", nebyl tento nedostatek odstraněn v řízení nižšíchstoHc a dovo
lací soud se bezvýsledně pokusil jej odstraniti. Proto nezbylo než uznati, 
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že žalobkyně nebyla v řízení vťlbec zastoupena, že řízení jest, počínajíc 
ž"lobou, zmatečné dle § 477 čís. 5 c. ř. s. a zrušiti rozsudky obou niž
ších soudů i řízení, pokud jest stíženo zmatečností a žalobu odmítnouti 
(§§ 7, 478 a 513 c. ř. s.). 

čís. 8710. 

~a':.ht kavárny, provozované jako zahradní kavárna jen v létě, zaří
zene vsak pro celoroční provoz a udržované aspoň z části v provozu 
i v zimě, podléhá ochraně nájemců. 

(Rozll. ze dne 14. února 1929, Rv I 55/29.) 

Vyklizovací příkaz ohledně kavárny ve světových lázních ponechal 
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e v platnosti o d vol a c í s o u d 
jej zrušil. ' 

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

Důvody: 

" Dovo.!ání se snaží vyvrátiti míně'nÍ odvolacího soudu, že právní po
m.er rr;ez'l stranami podléhá ochraně nájemců podle § 7 zákona o ochr. 
naj. ~n posuzování této výtky jest vycházeti ze skutkového stavu, který 
povazo;,al odvolací soud za zjištěný, a ponechati str"nou vývody do
vol"telu, které onomu zjištění odporují nebo v něm nejsou obsaženy. 
Odvolací soud zjistil, že sporná kavárna byla otevřena v zimě 1924 a 
1925, pak do posvícení v říjnu 1925, že byla zavřena v roce 1927, že 
byla otevřena v neděle a svátky v zimě 1927-1928 a že v roce 1928 
byla otevřena i ve všední dny. Zjistil rozměry místností a co připadá 
z pachtovného na jednotlivé části propachtovaných předmětů. Dospěl 
ke ~~ut~olvý!n z~věrů:~, že sporná kavárna je zahradní kavárnou jenom 
v I~te, .ze vsak Je zanzena pro celoroční provoz a že aspoň z části je 
udr~ovana v p~rovozu i v zimě, posléze, že je možno provozovati tuto 
kavarenskou zlvnost v budovách a verandách bez volných míst a že 
provoz není možný pouze na těchto místech bez budov. Tuto okolnost 
dovolatelé uznávají. Tato skutková zjištěni jsou formálně bezvadná a 
dov~lací s?ud jest jimi vázán. Právní úsudek odvolacího, soudu, že pach
tOVHI po~er meZI stranami podléhá ochraně nájemců podle § 7 zákona 
o ochr. IUj., prot?'že,se spacht?vaná živnost provozuje v najatých míst
no'stech, Jest spravny. Dovolacl soud uzna1 v rozhodnutí sb. n. s. 5579 
že se najatými místnostmi ve smyslu onoho ustanovení zákona rozumí 
všechn~ d? užívání dané místnosti, v nichž se provozuje živnost, nechť 
lest praVnl poměr posuzovati Jako nájem v užším slova smyslu nebo 
Jak? pacht, a podrobně tento názor odůvodnil. Opakoval jej v rozhod
nutI, sb. n. s. C1S. 7522. Do'volatelé nemají pravdu, tvrdíce, že právního 
mmel1l, vysloveného v prvním z těchto rozhodnutí, nelze použíti na 
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t o to přílJad l,roto, že tam šlo o pacht hostince, který byl provozován 
en . k k' , t' kd " t t .. . 0111 v místnostech a v malem ven ovs em mes e J eZlO v om o pn-

Jend , jde o kavárnu, která se neprovozuje v místnostech, nýbrž na vol
p~ l~ lJrostranstvích, neboť odvolacím soudem jest zjištěno, že v tomto 
nyc t' . 1 • h t " adě není možno živnost provozova I Jenom na vo nyc pros ran-
pnp " . t· h . t stvích a že nelze mlu~iti O' to:-r:, ze, ~e nep,,~ovozu]e v n~]a yc 11U8 ~o-
stech. Právní poměr zustává ty z, at Jde o .zlvnost v n.'al~m venkovs~e.m 
městě nebo ve světových lázních. Dovo~acl soud nema ?uvodu odchylrtl 
se od právního ná:or~, vysloven.éh? v techto ;ozhodnutrch, a prol,o shle~ 
dává správným pravl1l posouzem veCI odvolaclm so~?em, ze pomel mezt 
stranami jest chráněn podle § 7 zákona o ochr. naJ. 

čís. 8711. 

Společenstva výrobní a hospodářská (zákon ze dne 9. dubna 1873, 
čís. 70 ř. zák.). . , .. 

Připustnost výplaty a~. po ~plynu~ ~u~ební doby vztah~le se Je,n n~ 
ty pohledávky vystupujtclho clena, jez JSou podrobeny Jeho rucebnl 
povinnosti. Vystupující člen má však právo žádati na společenstvu před 
uplynutim ručebního roku vrácení úspo~ýc? vkl~dů, jež .složil .u sp.ole: 
čenstva níkoliv jako jeho člen ke spinem clenskych povnmosti, nybrz 
jako osoba soukromá, uzavřevšÍ se společe~stv~ právní jednání: . 

Stane-Ii se podle stanov společenstva clenuv vklad nevypoved,tel
nou stavební zálohou jen, kd,yž společenstvo započto prováděti stavbu 
vlastního domu členova a k tomu učinilo výdaje, nemohou býti vklady 
a stavební zálohy, jež se dosud nestaly nevypověditelnými, zařazeny do 
rozvahy společenstva jako jeho aktiva. Vykolíkování stavební!t0 místa 
a vyhotovení stavebního plánu nelze považovati za započetl stavby. 

Jen pohledávka, jež vybnde pro člena podle rozvahy z jeho spole
čenstevního podílu, podléhá ručebni povinnosti, nikoliv však to, co složil 
nikoliv ke splnění společenstevních povinností členských, nýbrž za úče
lem přesně určeným, k němuž jen těchto peněz mohlo a mělo býti užito. 

Vráceni zaplacených příspěvku, k nimž náleží i stavební příspěvky, 
nemůže požadovati ten, kdo jest dosud členem společenstva, 

(Rozh .. ze dne 14. února 1928, Rv II 625/28.) 

žalobce přistoupil· počátkem .roku 1927 k žalovanému družstvu 
v Brně jako člen, zaplatil dva podíly po 100 Kč, mimo to měsíční členský 
příspěvek za měsíce březen až srpen 1927 po 20 Kč, měsíční stavební 
příspěvek po 200 Kč na jeden podil a dalších 200 Kč, celkem 2.600 Kč. 
žalobce dopisem ze dne 22. srpna 1927 ohlásil společenstvu, že vystu
puje. Správní rada žalovaného společenstva dopisem ze dne 26. září 
1927 vzala to na vědomí s účinností od 1. prosince 1928. žalobou, o niž 
tu jde, domáhal sé žalobce na žalovaném společenstvu, by mu vrátilo 
2.600 Kč a kromě toho 30.000 Kč, jež prý složil u společenstva jako 
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vklad. Pro c e s 11 í s o II Li P r v é s tol i c c žalobu pro tentokráte 
zamitl. D li vod y: Poc!le § 23 stanov žalovaného družstva jest vklad 
člena pokládati za nevypověditelnou stavební zálohu, jakmile spole
čenstvo přikročilo k provedení vlastního domu (domu rodinného) a na 
to náklad učinilo. Z výpovědí svědků vychází na jevo, že i se žalobcem 
i s jeho zástupcem bylo opětovně jednáno o přidělení stavebního po
zemku, že svědek A. obdržel příkaz, by pro žalobcovu stavbu zho.tovil 
plány a rozpočet, což svědek učinil, jakož i že v této věci byla jedna 
stavebni komise. Z řečeného místa stanov však vyplývá, že předpokla
dem nevypověditelnosti stavební zálohy jest, by .iiž bylo přikročeno 
k pr~~edel1I stavby samé, by byly předsevzaty práce k provedení stavby, 
za nez pouhé vyhotovení plánli a rozpočtu, iakož i ko·náni stavební ko
:.nís:, nemůže býti pokládáno. Soud nemohi tudíž vziti za prokázáno, 
~.: zal?vané společenstvo přikročilo již k provedení stavby, a nemůže 
jlZ z duvodu tohoto, i když snad náklad byl učiněn, to, co bylo žalobcem 
složeno, býti pokládáno za nevypověditelnou stavební zálohu. Soud do
spěl k přesvědčení, že žalobní žádost je předčasnou. Podle § 2 stanov 
ISO~ ~rohlášeny i podíly členů i stavební příspěvky a vklady za provozo
V~CI 1~~trn2-' společenstva; stanovy nečiní rozdíl mezi složení'm staveb
mm pnspevkem a zálohou a jest tudíž veškeré tyto částky, dokud jich 
bylo podle stanov pro účely společenstva upotřebeno a zužítkováno 
pokládati za pohledanost člena. Podle § 18 stanov může dojíti k výplatě 
teto pohledanostr člena teprve po zániku jeho ručení a § 24 stanov praví 
d~le, že členové ručí svými podíly za splnění závazků převzatých spo
lecenstvem až do jejich vystoupení, ještě rok po uplYimtí správního 
roku, v němž došlo ku jejich vystoupení. žalobcův názor, že se toto 
usne~en! vztahuje jen na podíly členů, nelze sdíleti, ježto § 18 stanov 
mluvl vseobecně o pohledanosti společníků, čímž jsou míněny nejen 1'0-
9í1y, členů, nýb.rž. i ostatní členem složené peníze. Ježto neni sporným, 
ze zalobce ohlasrl vystoupení dopisem ze dne 22. srpna 1927 a ježto 
P?dle § 18 stanov vystoupení· člena mMe se státi teprve koncem správ
lllho roku, má písemná výp,:věd' v zápětí vystoupeni žalobce teprve 
dnem 31. prosl.l1ce 1928 a, jezto podle § 24 stanov zaniká jeho ručení 
teprve rok po up-Iynutí správního roku, v němž do-šlo k vystoupení, na
stalo vystoup,em zalobc~ teprve 1. lednem 1929 a mohl by tudíž teprve 
tohoto dne zada!r za vyplatu své pohledanosti za žalovaným společen
st.vem. Toté~ p~a,tí í o stavební záloze i o vkladu, pročež bylo žalobní 
navrh ~ro pred~asnost toho času zamítnouti. O d vol a c í s o u cl při
so~chl zalo-bcl I 2.600 Kč s úroky ode dne podání žaloby i 30.000 Kč 
s uroky ode dne sl?žení té které částky. D ů vod y: Soud prvé stolice 
nepos?udll podle nazoru odvolacího soudu správně stanovy žalovaného 
spolecenstva, a zamění! nesprávně pojem »pohledanosti« a pojem »ma
jetek«, ??spev k právnímu závěru, že žalobce může podle §§ 18 a 24 
stano,v.zadatr výplatu í stavebního příspěvku i úsporného vkladu teprve 
po Zal1lkll ručel1l, dnem I. ledna 1930 a že tudíž žalobní návrh jest 
předčasný; Zažalova?ých 30.000 Kč, složených žalobcem po částkách, 
jest povazovatr za usporný vklad, který byl žalobcem učiněn za tím 
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,v.,le111, bv byla ul110žnena stavba )eh? dOl;lU. jes,t bez v5~~n~l11uJ zda 
:'C

e . špolečenstvo převzalo pemze pko usporny vklad, CI, pk ~amo 
zalo~anek stavební zálohu poněvadž právní důsledky by se nezmelllly, 
tvrdl po. , . b· 'I h 

, vklad 30.000 Kč jest vkladem úsp?rn~m nebo stav,e ;111 za o ou" ano 
al . o z'e vklad ten měl slouZlh jen ke stavbe zalobcova Gomu 
lest nespOlI1 ,. b .. ·h 'I 

·k I· I· ke stavbě ]·iného domu pro společenstvo ne o pro jlne o cena 
a 111 o IV •. 'd·t I· P dl § 23 'I ·ho společenstva. Vklad nem nevypove 1 e nym. o e 
za ovane , ··t I t b· , t· dstavec stanov pokládá se vklad za nevypovedl e nou s ave nr 
ctvr y 0, ,. ,. d ' I ··h ( d· 
zálohu, jakmile společenstvo pnkroC1lo ,k p.~ove em ~,a,:t~, o .,:0 !n-
ného) domu a na to učinilo náklad. Pone~aaz po~le z)'~tenr a P,' avn~o 
závěru prvního soudu, k ~imž ,se odvol~cl soud pnpOIUte,. nepo~alo za~ 
I . společenstvo staveh dum pro zalobce, nepozme.l1l1 se uspomy 
ovane , ·1 h ... , ·čt ,. b 
kl I ža·lobce v nevypověditelnou stavebnr za o u, lejlz u ovam Y 

v o~~o nastati dostavěním domu, k jehož stavbě pro ukladatele ~ spole
:;:nstvo již přikročilo. Nepřikročilo-Ií, ja~ zjišt~no, stavební spolece~s,tvo 
ke stavhě domu pro žalobce, nestal se zalobcuv vkl,ad tako·~ou soucast-

k ]·etku společenstva by žalobce nemohl uplatnova!r narok na jeho 
ou ma , v' o o tl' dď . . když pominul účel vkladu. Vklad zarabcuv zus a, poneva z vracenr,· , ' ., lb. ' 

se nepřikročilo ke stavbe domu pro zalobce,. majetkem za o covym, sve~ 
řeným žalované straně k účelu, který .pomll1ul, nestal se pohleda,nostr: 
případající k dobru žalobcí, kterou map na myslI stanovy (§. 18, ctvrty 
odstavec) a není vázán předpisy stanov O' pohle.da.nostr" trebaz,e se podl~ 
§ 2 stanov provozovací jistina společenstva sklad a I z us?ornyc? vkladu 
atd. a podle § 26 stanov. musí rozvaha, vybzovatr I usporne vklady 
jako pasíva. »PohledanostI« podle § 18 ctvrt~ odstave: stanov)est to, 
co pro člena podle rozvahy vyplývá z. pomeru spolec;~stevn!ho. To 
nemá nic společného s nárokem, pohledavkon (vystupujlclho) clena" ~a 
vrácení toho, co hylo placeno k určítému účel,u, ~ter~ ,pon:rnu~ a muze 
žalobce již podle všeobecné zásady § 1435 O?,c. z~k. z,adatr zpet vkl,ad~ 
a příspěvky, nenastal-Ii, jako. v souzenem pnpade, predpokl~d, slozem 
a poskytování těchto vkladů a příspěvk~. Stanovy tomu, nebram a § 23 
nařizuje, by polovice úsporných vkladu byla tak ulozena, by mohla 
hýti vždy snadno realisována. Totéž, co platí o, úsporných v~ladech, 
platí i o stavebních příspěvcích, ano k provedenr stavby nedoslo. Po
něvadž je nesporno, že žalobce, dav výpověď jak,o ~Ien, vypověděl 
i vplacené peníze dopisem ze dne 22. srpna 1927, ze zal ovane spole
čenstvo přijalo dopisem ze dne 26. září 1927 výpověď ke dni 31. pro
sínce 1928 a poukázalo žalobce na § 18 čtvrtý odstavec stanov, podle 
něhož výplata toho, co' má k pohledávání, stane se teprve po zániku 
ručení a ve stanovách není ustanovena výpovědní lhůta, nemůže žalo
vané společenstvo, jež nepodalo odvolání z rozsudku, pokud jím byla 
žaloba pro ten čas zamítnuta, odpírati žalobci vrácení úsporných vkladů 
se zákonitými úroky ode dne uložení a stavebních příspěvků se záko
nitými úroky ode dne podání žaloby. 

Ne j v y Š š í s o u d· vyhověl dovolání žalovaného družstva potud, 
že ohledně stavebních příspěvků 2.600 Kč obnovil rozsudek prvého 
soudu, ohledně úsporných vkladů 30.000 Kč dovolání nevyhověl. 
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Důvody: 

Pokucl žalované družstvo s hlediska dllvodu CIS. 4 § 503 c. ř. s. 
vytýká, že byla sporná věc posouzena v napadeném rozsudku po právni 
stránce nesprávně, jest dovolání co do úsporných vkladů 30.000 Kč 
v neprávu. V tomto směru sdílí dovolací soud věci i zákonu vyhovující 
důvody odvolacího rozsudku, k nimž odkazuje dovolací vývody. Nelze 
sice schváliti bezvýhradně právní názor žalobcův, že ustano'vení § 76 
zákona ze dne 9. dubna 1873, čis. 70 ř. zák. slouží výhradně k ochraně 
věřitelů společenstva s obmezeným ručením, ježto v ustanovení tom 
upravené ručení není přímým ručením věřitelstvu, nýbrž určuje se jím 
jen úhrad,ní povinnost členstva proti společenstvu. To však není na újmu 
právnímu výkladu řečeného ustanovení a ustanovení § 18 čtvrtý odsta
vec a 24 stanov žalovaného společenstva, že se přípustnost výplaty až 
po uplynutí ručební doby vztahuje jen na ty pohledávky vystupujícího 
člena, které jsou podrobeny jeho ručební povinnosti, ,nikoli na jiné po
h1edávky, vzniklé mu z jiného důvodu proti společenstvu. Proto ne
právem upírá dovolání vystupujícímu členu právo žádati na společenstvu 
před uplynutím ručebního roku vrácení úsporných vkladů, jež u spole
čenstva složil nikoli jako jeho člen na splně;lÍ členských povinnosti, 
nýbrž jako soukromá osoba, uzavřevší se společenstvem právní jednání .. 
Tvrzení, že stanovy znají jen »nevypověditelné zálohy stavební«, nemá 
opory v doslovu stanov, najmi' v ustanovení § 23, čtvrtý odstavec, podle 
něhož se nevypověditelnou zálohou stavební stává členův vklad jen, 
když spo,lečenstvo započne prováděti stavbu vlastního (rodinného) domu 
členova a k tomu účelu učiuí výdaje. Mluví-Ii se v § 26 pátý odstavec 
stanov jen o »nevypověditelných« zálohách stavebních, lze tomu roz
uměti tak, že vklady a stavební zálohy, které se podle § 23 čtvrtý od
stavec stanov dosud nestaly nevypověditelnými zálohami stavebními, 
nemohou býti zařazeny do rozvahy společenstva jako jeho aktiva. Že 
vykolíkování stavebního místa a vyhotovení stavebního plánu nemůže 
býti považováno za započelí stavby ve smyslu § 23 čtvrtý odstavec 
stanov, dovodily správně nižší soudy, ale plyne to i z předpisů staveb
ního řádu, podle kterých před povolením stavby, jehož podmínkou 
je předložení stavebního plánu, se stavbou ani nemůže býti započato 
(§§ 26, 29, 30 až 33 stavebního řádu pro město Brno, Olomouc, Jihlavu, 
Znojmo a jejich předměstí - zákona ze dne 16. června 1894, Čí,s. 63 
z. zák. doplněného nařízeními místodržitelství ze dne 6. října 1903, 
čís. 64 z. zák., ze dne 17. září 1904, čís. 66 z. zák. a ze dne 27. června 
1910, čís. 51 z. zák. s vyhláškou ze dne 3, října 1894, čís. 80 z. zák.). 
Uznal-Ii tedy odvolací soucl, že žalobcův vklad svěřený žalovanému spo
lečenstvu jest žalobcovým samostatným, k určitému účelu složeným 
jměním, jehož neprodlené vrácení může býti pod.]e § 1435 obč. zák. po
žadováno, jakmile zanikl právní důvod, by je příjemce podržel, a uznal-li 
dále, že tento právní důvod skutečně zanikl, jest tento právní názor 
odvolacího 'soudu schváliti. Odvolaci soud ostatně správně rozJ.išuje 
mezi »pohledávkou« a »jměním« a správně rozeznává, že pohledávkou 
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~ t 'r odstavt:c stanov je jen to, co podle rozvahy l?ro čl:i1a 
podle § 18 r::r lstevního poměru vybude, že jen tato pohledavka ]e~t 
z jehO Sp? ec~n . ostí oále § 18 čtvrtý odstavec stanov a § 79 za
vázána rucebl1l Pjobvll1n 1073P čís 70 ř. zák. a že takovou »pohledávkou« 
k ze dne 9. c u na o " . . I' k I" pol' ona . v , ...., tka žalobcem s!nžena mko IV e sp nem s ' :-
není »Jl1:em«, t" J. c~.s člen;k)rcl1 nýbrž k účeli přesně určenému, k ne
čen~tevl1lch P?~~~;O~,~OhIO a smcÚo býti použito. Z těchto Úv~? je,st p,ři~ 
111HZ J:~ teto ca , Y du že žalované společenstvo nemuze za!ol)Cl 

SV~dČlh odvola~I;~n~?~h ~kladů 30.000 Kč. I bylo v tomto smě;u do
upl:ah ~I:ce~~zdlvod~é zamítnouti. Nelze však souhl'lslh s ~azorem 
volam .].a o I ~ 'lo.bcl' nelze upříti ani právo na vracel1l zapla-

d laclho soU( u ze za , 'I . .' o 'vo . .'" 'ko podle § 24 stanov JSou c enove pOVll1l1l, 
cených ~tav~bl1lch p~s\:t~ ll'uvedené v § 2, jak byly stanoveny valnou 
plahl! pnspevkr a ~e~em k § 15 čis. 3 ve spojení s ustanovením § 25 
hr?madoll,§t~d~íSV\ až 5 naznačené podíly, příspěvky a poplatky, podle 
vesk~re v , ~ § 24 až do vystoupení ze společenstva. Podle § 18 
druheho od,sta\c v stou iti . en koncem obchodního roku po předchoz l 

st~no~ :z~e~~~~,~I~íčJ výp~věJ,i členství. Ohlásil-Ii tedy žalobce, jak n,eď 
ne]lnene 'e li do isem ze dne 22. srpna 1927, měla tato vrpove 

spo;n?" vystoup .1 ní žflobce teprve dnem 31. prosince 1928 a zalobc~ 
v zl apell vJt~t~~r:em 'až do konce obchodníhO roku 1928 povinen, pl11ltJ 
by Jsa les e I , " d'" říspěvky a po-
čle~ské povinnosti, zejména platiti na něho, pnpa a]lCl P ; , 

latk k nimž patří i stavební příspěvek. Z toho ~sak plyn,e, :;e .s:, za
fobc/ ~emůže důvodně domáhati vrácení stavebn;ch pnspevku ]lZ d za
placených, neboť jest naprosto nemyslitelno, po,~ev~~z~b{ Sl to o J'.~~ 
ro-va:lo by byl žalobce povinen plahl! stavebm ,pnspev. Y ; na" d

a f 
až do' konce obchodního roku 1928, záro~eň. vsak op-r.avnen, za a I 
zaplacené již příspěvky zpět. Jest proto přisvedčll! o~ov?l.am asp~n P?tud, 
že žalobce, dokud jest členem společenstva, nernuze ::adatJ, v~acel1l ~t 

1acen' ch stavebnich přispěvků. Jelikož žalobce v dobe ~ydanl ~ozsuc u 
p rvéhJ soudu (dne 26, března 1928) byl ještě členem zalo~an:ho s~o
Fečenstva, nepochybil prvý soud, zamítnuv ,žal.obu . co. do tet~ cash z~
lobní žádosti pro tentokráte, a nebylo potrebl.oblrah se. otazkou, ~da 
a pokud: přísluší žalobci vůbe~ nárok na, vrácel1l zaplacenych stavebl1lch 
příspěvků po jeho vystoupel1l ze spolecenstva. . 

čís. 8712. 

Správa pozůstalosti neni věcí vrkonatele P?s~edni vůl~. Jeh<:, pů: 
soboost jest omezena na to, ~y ~oz1fal na spl~enl posl:dn!ho ponzem 
a by spolu s dedicem předložt1 vykaz o spinem posl~nt ,:ule .. 

Podle § 810 obč. zák. nesej~e na t~, zda.byl~l vull zuostavdel~, by 
dedle je!tluž byla svěřena sprava pozustalostr, niC z pozustalos!t ne
obdrŽel nýbrž záleží jen na tom, zda dědic přihlásivší se ze zákona k po
zůstalo~ti, své dědické právo dostatečně vykázal. 

(Rozil. ze dne 15. února 1929, R I 968/28,) 
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P o z ů s tal o s t 11 í s o II II zamítl návrh Dra Rudolfa C-a, by mu 
byla svěřena správa poz{,stalostního jmění, a ponechal Dra V-a v úřadě 
jako, správce tohoto jměnÍ, Rek u r sní s o u d změnou napadeného 
usnesení přenechal správu pozůstalostního Imě,ni Dru Rudolfu C-ovi a 
sprostil důsledkem toho dosavadního správce pozůstalostniho jmění 
Dra V-a z úřadu, D ů vod y: Podle § 145 cís. pat. ze dne 9. srpna 
1854, čís. 208 ř. zák. a § 810 obč. zák, má pozůstalostní soud dědici neb 
jeho zákonnému zástupci, jehož dědické právo při nastoupeni dědictví 
jest dostatečně vykázáno, přenechati obstarávání a správu pozůstalosti. 
Zákon nerozeznává, zda jde o dědice přihlásivšího se z posledního po
řízení, pokud se týče ze závěti či o dědice přihlásivšího se ze zákona a 
zda se k pozůstalosti přihlásil jediný dědic či dědiců více a k jakému díiu 
pozůstalosti jest povolán dědic přihlásivší se ze zákona, jenž činí návrh 
na přenechání správy pozůstalosti. Jak ze spisLI pozůstalostních jest 
zřejmo, přihlásil se Dr. Rudolf e. k pozůstalosti Antonie M-ové jako dě
dic ze zákona s výhradou inventáře a byla jeho dědická přihláška usne
sením pozůstalostního soudu ze dne 30. května 1928 přijata na soud. 
JežtO' podle spisů i příbuzenský poměr stěžovatele k zůstavitelce je do
statečně vykázán, vyhověl stěžovatel zákonné podmínce, by mu byla 
přenechána správa pozůstalosti, a není zákonného důvodu, by mU pře
nechání správy pmůstalosti bylo odepřeno, nehledíc ani k tomu, že do
sud přihlásivší se další dědicí ze zákona projevili souhlas s přenechá
ním správy pozůstalosti stěžovateli. Tomu není na závadu okolnost, že 
vykonavatelem poslední vůle ve smyslu § 164 nesp. říz. ustanovila zú
stavitelka v posledním pořízení Dra Františka V-a, neboť do působnosti 
vykonatele posle dni vůle nenáleží správa pozůstalosti. Působnost vyko
natele poslední vůle obmezena jest jen na dohled, by pOBlední pořízení 
bylo splněno a na to, by předložil spolu s dědicem testamentární výkaz. 
Ani to, že jest tu poslední pořízení, nevadí návrhu stěžovatele na pře
nechání správy pozůstalostí, neboť dědické právo stěžovatelovo zaklá
dající se na zákonu nebylo dosud nikým popřeno, k pozůstalosti na zá_ 
kladě posledního pořízeni, pokud se týče poslední vůle posud nikdo se 
jako dědic nepřihlásil, takže rozporu dědických práv tu doposud není a 
vznikne-li, chráněn bude dědic opírající své nároky o poslední pořízení 
dostatečně ustanovením § 127 nesp, říz., jenž připouští povolení soudní 
správy pozůstalosti, i když její správa byla před tím svěřena některému 
z dědiců. Pokud stěžovatel vytýká neplatnost ustanovení Dra V-a vy
konatelem poslední vůle, nelze tu použíti ustanovení § 594 obč. zák., 
které výslovně mluví jen o dědici a o odkazovníku a na jiné případy, ze
jména na případ ustanovení vykonatele po,slední vúle jej neJze rozšiřo
vati. V tom směru není tudíž námitka stěžovatele opodstatněna. Otázka 
platnosti posledního pořízení v tomto období řízeni, ana pozůstalost do
sud nebyla projednána a přihlášky z posledního pořízení dosud neuči
něny, řešena býti nemůže a nepadá na váhu v souzeném případě. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu Dra V-a. 

- Č[s. '87!3 --

Důvody: 

y" r,'ká naoadenému usnesení, že nedbá poslevd~í vůle. zŮ-. 
Stezovatel v,l ty, ':'dila by stěžovatel vedl správu jmenl, ktere po 

stavitelky, ktela pry ~ar: kláélá ustanovení § 810 obč, zák. Leč nelze 
ní zbude, a že ~e~r:lvn~o1atku k poslední vůli ze dne 21. dubna 1926 
s ním sou~lasl.t'. ~ e, 10 platnost) změnila zůstavitelka poslední vůlí 
( , dpoklada]lc ovsem Je 1 , . " b' t. ..,' 
pre . 26 k 't a 1924 kterou ustanovila, by se Jmenl po la IU Jl pn-

ze dne v' d v:aťo Slavi~tice v tom směru, »že ze jmění toho, pokud 
padnuvSl , O\i zřízena studentská nadace nesoucí jméno JVe.. Otahra 
zbude, 111~ by od oře slovanských studentů, statek že nesml byh prodan, 
H-~: J,eJ; ~. Pnadací a vvkonatelem této poslední vůle ,že ,:e .us~anovuJe 
m~:1 zuť l~ I Z ustanoveňí toho, k němuž jedině jest pnhl;zetI ,pn zkou
st~z~vat ~ k' jaká byla vůle zůstavitelky, nelze seznatI, ze zusta~lteloka 
man~,o az {~ěřiti stěžovateli kromě úřadu vl~onatele posledl1l vule 
~amy~l~a ozůstaJosti. Jaká práva příslušejí stezovatel:. Ja~~ vykonava
I ~prav I ~ 'vůle vystihl správně rekursní soud, a stacI stezovatele od
~á~~~sp~ ~~ strá~ce na případné důvody, napadenéh? uS,nkesen\ ž~ r~~ 
.' dnes rávně vyložil ustanovenI § 810 obc. za ., ~o u . J 

kUdl~ndl se ou Dl' RuPdolfa C. nelze říci. Stěžovatel přehlí~í ve svych vyvo~ 
o e IC·' 'l'l' ' de podle d h .. uiž se pokoušínázor rekursního soudu vyvra I I,ze nes:J . 
e~10J~bČ. zák, na tom, zda bylo vůlí zůstavitel~~, by te~to. dedlc ~. p~

~ůstalosti nic neobdržel, nýbrž že jest rozhoduJIcl, zda, deo~lc - pr.'hJ~= 
sivší se ze zákona k pozůstalosti tedy nIkolI z pO,sledn~ v~ ež;:-to~~~ t=k 
dické právo - rozumí se ze zákona - dostatecne vykaza . 
jest, odůvodnil rovněž případně rekurs ní soud. 

čís. 8713. 

Neplatíl-Iiobcbodnik v čase svého úmrtí (proh~ášeni z~ ~rt~) vý: 
délkovou daň, podmiňující protokolaci, nemOhou Jeho pravm nastupcl 
vésti jeho dosavadní Urmu. 

(Rozh. ze cine 15, února 1929, R I 1017/28.) 

Rej s tří k o v Ý s o II cl zamítl návrh Bruna S-~. a, Adolla S-a, by 
byla zapsána veřejná obchodní společnos,t Jan S". a pnkazal navrhovate
lům, by opově děli svůj podnik do 4 nedel k Z~pISU p~d lt:,:,ou vyhovu
jící čl. 17. obch. zák. D tl v o cl y: Z potvrzem obeclllho uradu v O. ,ze 
dne 31. května 1928 sice plyne, že Jan S. provozo~al v 0; pod svym 
jménem výrobu' záclon a krajek a obchodoval s kml!o v~robky. J~e 
však dále z potvrzení na jevo, že tento obc?od byl,. kdyz maytel, ve sv~
tové válce v únoru 1915 narukoval a od te doby Jest nezvestnym, neJ
dříve jeho manželkou Emmou S-ovou dále provozován, že od 1. čer
vence 1921 provozovala tento obchod se svym synem Adolfem S-em a 
že od října 1923 tento vedl podnik se svým bratrem Brunem S-em. 
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Z úředního vysvědčení berní správy ze dne 31. května 1928 plyne, že 
Jan S. platil v roce 1913 výdělkovou daI'i jen 19 K, že í za léta 1920 a 
1921 bylo zapraveno jen 24 Kč výdělkové daně a že teprve od roku 1922 
bylo předepsáno. 200 Kč a za rok 1924 280 Kč výdělkové daně. Tato 
sazba platí podle platebního rozkazu čis. 224 také na léta 1925(1926. 
Protože tudíž v době, kdy byl podnik Emmou S-ovou společně s Adol
fem S-em provozován, tito tudíž tvořili veřejnou obchodní společnost, 
dnem 1. července 1921 podnik neplatil nejmenší sazbu výdělkové daně, 
která jest za zapsání předepsána, musí býti žádost Adolfa S-a a Bruna 
S-a o zápis jejích podniku jako veřejné obchodní společnosti pod jmé
nem, pod kterýmž ho provozoval jejich otec Jan S., který se neznamenal 
jako» Jan S.«, znovu zamítnuta, protože žádný z navrhovatelů nemá křest
ního jména» Jan« a schází ve znění firmy dodatek naznačující, že jest tu 
společnost. Poněvadž navrhovatelé podle svých vlastních údajů a podle 
rozkazu platebního ze dne I O. listopadu 1926 výdělkovou daň bez přirá
žek platí více než 200 Kč, jsou podrobenými povinností k zápisu a 
mají tudíž v lhůtě jim ustanovené ohlásiti zapsání pod firmou vyhovující 
předpisu obch. zák. Rek u r s.n í s o u d napadené usnesení potvrdil. 
D ů vod y: K důvodům napadeného usnesení, které sdílí i rekursuí 
soud, dodává se toto: Jest správné, že právní existence firmy není zá
vislou na jeji protokolaci a že při nabytí firmy dědictvím další vedení 
firmy podle čl. 22 obch. zák. jest přípustné, i když firma nebyla proto
kolo,vána. To však platí jen tehdy, když u předchozího majitele firmy 
byly podmínky protokolační povinnosti, provozování obchodů a placení 
výdělkové daně ve výši stanovené § 7 uvoz. zák. k obch. zák. Tato pod
mínka ohledně Jana S-a, jenž byl prohlášen usnesením krajského soudu 
v Chebu ze dne 9. prosince 1926 za mrtva, dnem 17. února 1917, není 
splněna. Úředním vysvědčením berní správy ze dne 31. května 1928 jest 
zjištěno, že Jan S. platil v roce 1913 daň výdélkovou jen 19 K, v roce 
1914a 1915 jen 24 K. Nedosahovala tedy výdělková daň minima v § 7 
uv. zák. k obch. zák. stanoveného a nelze proto pokládati zemřelého 
Jana S-a za kupce plného práva. Na tom nemění nic okolnost, že v le
tech 1922 a 1923 předepsáno bylo l1a dani výdělkové 200 Kč a za rok 
1924 200 Kč, poněvadž tento předpis netýká se zemřelého Jana S-a, 
nýbrž jeho právních nástupců, ohledně jejichž protokolační povinnosti 
tento předpis jest směrodatný. Poněvadž Jan S. neměl právo na finnu, 
nejsa kupcem plného práva, nemůže jeho firma býti zapsána do obchod
ního rejstříku. 

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

Důvody: 

Nejvyšší soud, přezkoumav spisy, neshledal, že usnesení rekursního 
soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu rejstříkového, jest ve zřej
mém rozporu se zákonem .nebo se spisy, aneb že jest stíženo zmatečností. 
Není tu tedy podmínek § 16 cis. pat. ze dne 9. s'-pna 1854, čís. 208 ř. 
zák. a nemohlo býti dovolací stížnosti vyhověno. Vzhledem k vývodům 
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'" ~tj J'est však ke spráVn)'111 dúvodúm napadeného usnesení dodati 
stlzno, I' .. § "31 b' ·k P o . T toto: Stěžovatelé se neprávem dovo avaJl ~ o c. za. ozu-
~~~I~st jest souhrnem práva zá!azkŮ zůst:,vitelo,vých, pokud se neza~ 
kládají na poměrech ryze os~bmch. Ab] dedl.cov~ po)anu S-OVl mo.~h 
vésti jeho firmu, byl by mUSll Jan S. prec1 svym umrl1~n, pok~d se tyce 

'ecl 17. únorem 1917, kterýžto den ve smyslu usnesel1l kra]skeho soudu 
~rChebu ze cine 9. prosince 1926 nepřežil, nabýti práva k firmě. Té doby 
však podle zjištění nižších soudů Jan S: neplatil v~dělkovou daň, podml
iíující protokolaci, nenabyl p~oto am prava k vedem frrmy a nemoh?u]eho 
právní nástupci po ro~ur:lu cl., 22 obch. zak .. v~.sy ]eho"dosavadm fIrmu. 
Pozdější vyšší daň o vydelkova nemohla .~ytJ)lz vym,erena. Ja~u S-O!" 
nýbrž jen jeho pozustalostJ, pokud se tyce tem, kdoz vedh zavod dale 
a jen ti mohou býti zapsáni do obchodního rejstříku, ovšem pod firmou 
novOU odpovídající zákonným předpisům. 

čís. 8714. 

Rozhodovati o návrhu, by úpadkový soud zabezpečil navrhovateli 
zvláštní práva a nároky, které uplatnil proti úpadkové podstatě, nená
leží k přislušnosti úpadkového,soud~ podl~ § 77 (1) úp'. řádu, Rozhod!:lí 
úpadkový soud přece o takovem n,"vrhu, Jde o zmatek podle § 477 C1S. 

3 C. ř. s. 

(Rozh. ze dne 15. února 1929, R I 1022/28.) 

úpa d k o v Ý s o u d uložil k návrhu věřitelů Hospodářské záložně, 
by složila do osmi dnů do úschovy úpadkového soudu deposita u ní ulo
žená. Rek u r sní s o u d návrh zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu zrušH usnesení nižších 
soudů a řízení jim předcházejicí jako zmatečné. 

D ů vod y: 

úpadkový soud je podle § 77 (1) konk. ř. oprávněn a povinen, by 
k zabezpečení úpadkové podstaty učinil při vyhlášení úpadku jakož 
i kdykoHv později za úpadkového řízení všechna opatření k tomu cíli 
nutná, zejména ta, o nichž je řeč v dalším obsahu § '77 konk. ř. V pří
padě, o nějž jde, žádá stěžovatel svým návrhem, by mu úpadkový soud 
zabezpečil zvláštní práva ·a nároky, které uplatnil pmti úpadkové pod
statě v přihlášceze dne 1. prosince 1927. Podle obsahu stěžovatelo'va ná
vrhu jest zřejmým, že tu nejde o opatření úpadkového soudu k zabezpe
čení úpadkové podstaty, jež má na mysli ustanovení § 77 konk. ř. úpad
kovému soudu nelze proto, o návrhu rozhodovati, neboť to, čeho se do
máhá stěžo'vatel na úpadkovém soudu, nespadá do jeho výlučné přísluš
nosti, stanovené zákonem (§ 77 konk. ř.) pro případy, kde jde o opatření 
zabezpečovací podle tohoto ustanovení zákona. Stěžovatel učinil tudíž 

I 
I 
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návrh U soudu nezhojítelně nepříslušného. Bylo proto k dovolací stíž
nosti zrušiti podle §§"477 čís. 3, 514 druhý odstavec c. ř. s. a §§ 172 a 
173 konk. ř. usnesení nižších soudů jako zmatečné. Poněvadž z obsahu 
stěžovatelova návrhu není zcela patrno, jaké práv.ní kroky chce stěžo
vatel podniknouti k zajištění svých zvláštních nároků, zejména míní-Ii 
prozatímní opatření, nebylo lze použiti ustanovení § 44 j. n. 

čís. 8715. 

Je-Ii nepominutelný dědic ustanoven za dědice podílu pozůstalosti, 
přísluší mu nárok na poměrnou část pozůstalosti. nikoliv jen nárok na 
peněžitou hodnotu této části pozůstalosti. Obmezení nařízená zůstavi
telem (na př. fideikomisární substituce) platí jen pro část převyšujiCÍ 
povinný podíl. 

Předpisů §§ 419, 431 a 417 čís. 9 c. ř. s. lze obdobně použíti i v ří
zeni nesporném. 

(Rozh. ze dne 15. února 1929, R II 19/29.) 

Zůstavitelka ustanovila v závěti universálními dědičkami své vnučky 
s tím, že polovina ·čisté pozůstalosti připadne Zdeňku P-ovi, Martě 
A-ové a Vladimíře V-ové pro případ, že by jedna z dědiček ncb obě ze
mřely bez potomků. Ode v z d a cíl i s ti n a z e dne 16. č e r v n a 
1926 ustanovovala, že zůstavitelčiny vnučky Terezie a Marie T -ovy ob
drží do vlastnictví s právem knihovního přípisu celou pozůstalost proti 
tomu, že zaplatí pozůstalé dluhy a poplatky dědické a projednací, že ob
drží polovici čisté pozůstalosti bez omezení a polovici s omezením lidei
komisární substituce ve prospěch Zdeňka P-a, Marty A-ově a nez!. Vla
dimíry V -ové pro případ, kdyby snad jedna z dědiček neb obě zemřely 
bez potomků. U s.n e sen í m ze dne 2. I i s top a d u 1928 opra
vil s o udp r v é s t o I i c e odevzdací listinH ze dne 16. června 1928 
v ten rozum, že podle výsledku proiednání pozůstalosti "lze vložiti právo 
vlastnické na nemovitosti ve prospěch nezl. Terezie a Marie T -ových pro 
každou k jedné ideelní polovici omezené pouze s polovicí celku, tedy 
každé do jedné čtvrtiny celku lideikomisární substitucí ve prospěch 
Zdeňka P-a, M"rty A-ové a Vladimíry V-ové. Substituti podali rekurs 
jak proti usnesení ze dne 16. června 19'26, tak proti usnesení ze dne 8. 
listopadu 1928. Rek u r sní s o u d rekursu do usnesení ze dne 16. 
června 1926 částečně vyhověl potud, že vyhradil rekureniům pořad 
práva pro uplatňování jejich nároků jako fideikomisárních substitutů 
k celé pozůstalosti, jinak odevzdací listinu potvrdi'l; rekursu do usnesení 
ze dne 8. listopadu 1928 nevyhověl. D ů vod y: Rekurs do usnesení ze 
dne 16. června 1926 navrhuje zrušení odevzdací listiny, pokud jí bylo 
stanoveno, že vnučky zůstavitelčiny obdrží do vlastnictví s právem 
knihovního přípisu celou pozůstalost proti tomu, že zaplatí pozůstalé 
dIt/hy a poplatky dědické a projednaci, že obdrží polovici čisté pozů
stalosti bez omezení a polovici s omezenim fideikomisární substituce ve 

_ čis. 8715 - 225 

A-ově a 11ezl. Vladimiry V-ově pro připad, 
. ('ch Zdeňka P-a, Marty. ' 'I bez potomků - a vracel11 

PkljOy;bP" snad jedna z dědiček neo
t 

obe e:reumrVey~al novou odevzdací listinu 
( J. cl by v tom o sm , e. I t· 

věci prvnJnlU SOU ll: .., b titucí jest omezeno cele pozusta os nt 
ustanovující, že fidelkom.!Sar~\j~ ll~zietilých dědiček musí zůstati volné, 

J·mění že jenom pOvlllne dPO , odevzdací listiny v uvedeném smyslu. 
:, d~ změnu napa ene V' • d ' .. 

PO pnpa e· . h ' hu' uvádí stižnost že pn proJe navanI , . t' hto svyc navr '. dl K odůvodnenI ec. " ,. b pozůstalost byla odevzdana po e po-
pozůstalosti žádalI u~~stnl:l, ;o.ednávající soudce také prohlásil usne-

Sled ní vůle zůstavltelcmy, Zde Pcl J d' čimž byla odevzdána pozůstalost 
o talost Ihne o evz a, .k ., . 

seni, že se ~?ZUs , . "dali že tím byly dědičky omezeny lidel oomlsarn~ 
tak, jak to ucast~ICl z,a '. že rvní soud pak vydal pozustalost~1 
substitucí ohledne ce!eho m~J;~~u,v ně~ž uvádí, že přijímá přihlášku. de~ 
usnesení ze dne 16. ce.rv;'t

a 
. k ze I· p'rl·hla·s'ku lideikomisárních subshtutu 

d ' , ě ze zave I po, . ě· . 
elíček po ml~en t b;tituce týká polovice pozůstalostmho Jm nI, nI: 
s výhrad?u: ze ~e ta o ~u'est uvedeno v poslední vůli, že toto usnese~", 
koliv JmenI celeho,]a J, ,. t zmatečné ]·souc v rozporu s Ol1lln 

b l' odevzdacl usnesenI, Jes J , ' 

pokud o sa lU]e ., devzdacI· II·stina obsahu]·e ustanovenI 
I ' v • usnesem01 ze O' • b 

ústně prah as~n~~11,. ém'u -ísemnému usnesení, jednak ke koncI o -
jednak odpovlda]IC~~!:ov~n, ptdle výsledku projednání pozůstalosti lze 
sahuj~ vk~adJ1l P'~ a~,;n:;azenemovitosti do pozůstalosti patříci ve pro~ 
vlOŽItI pravo v as lIlC e . T 'ch ro každou k jedné ideell11 pOlOVICI 
spěch n;zl. Tekrezle ,a ~a~~sti;~:tve trospěch stěžovatelů, že se tím ode
omezene hdel o~11,sarnt s b z orn a že také právní názor prv
vzdaci listina oClta sa~Ja .se se ou ~ r~ Pežto povinny' poelíl jest nárokem 

·1 d v tom ohleou Jest nespravny, ] ·k I· I· 
nll0 sou u " h d t vy]· a' dřenou v penězích a lil o IV v. a l-

bi · ,. a tvon pouze o no u , dO d·' o Igaclllm. 't" t v 'Iomto ohledu nenll -o- UvO nena. 
kvo~lní části poz-ůstalostl. Lec s Imo,s,. '1926 vitá že 

ro· ednání pozůstalostI ze dne 16. cervna vys, , 
Z protokolu O P J., '·hl· sHy k pozůstalosti s výhradou, ze 
se nezl. dědičky svou opa~rov~I~?~~ ~ude týkati pouze polovice čistého 
se nařízená lldelko,;"?arnl s~ s I ~ .,.. k . est uvedeno v poslední 
pozůstalostního jmem, mkoh~ c~eho ]~elll,túč~stníci žádají, by pOZll
vůli. I když tento protokol.o. ,sao uJe ve ~, z ·est ·í vzhledem na řečený 
stalost byla p,odle po~le~~~ v~l~ odpe;s~~~~f'vhle ~yla základem jednání, 
projev rozHmelI tak, ze za a]I,! .h udu ze dne 16 června 1926 
avšak s onou výhradou. Usnesel11 prve. o so 'ho soudu ·okud se týče 
sto]·í proto též na tomto stanOVIsku. Nsazor dP;v: 1! sv"zel" Pll díl str. 496 

, " k Kramz v ,vy am . a. , • 
vě?i, jes~ zce~a spr,:vn~"Ja! t d Erbiei! oder das Vermachtniss durch 
sveho dda vyslovne UCl. » S er .. . t nicht etwa díe Zu-

eine BedinguI~1 o~el: ~e~a~;~~~h~~~1~snc:r:~~~iť~~~liltig als der Erbteil 
wendung, wo a el I B "traa des pflichtteiles deckt. H1l1-
oder das Vermachtmss ebennurden

lf 
e D" r PflichtteHsberechtigte kann 

sichtlich der U ebers~h~~ses.1Sths;ed~~ ~1iIc;tteil in barem Oelde lordem«, 

~~~oč~~~ ~~ ~~~š~~'str~n~; ~~š~m 'dOdáv;:}e ~~p~~~~ o~~~:_~; j~~e~J:~ 
relativně neplatná, že nepom~nute!ny ,~ I~.J nezletilé dědičky neplat
v platnosti. Ovšem v pro]ednav~neml pr~~ e I odevzdací listina obsa
nost tuto onou výhradou uplatnova y. o Ue 

15 
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11'Ovaia rOZpOl") byl) buele djle uvedeno, opravou odstr.:iJlěn. Leč 
:ak t~}:'valiT nejvyšší soud sVÝ'l11 rozhodnutím ze dne 24, září 1901 Č~S. 
12.494 otištěným ve sbirce Ol. U, pod číslem 1559 N, F. čÍs, 4 uznal, 
jest v takové~ntc případě fideikomisárnÍm suostitutúm pn rozumu § 2 
čís. 7 a 8 nesp. říz. vyhraditi pořad práva k uplatňování nároků na 
celou pozůstalost, pročež muselo býti, jak sh'Ora, uznáno. Druhá stížnost 
navrhuje zrušení usnesení ze cIne 8. listopadu 1928 a brojí proti němu 
vytS'kajíc mu nesprávnost a zmatečnost. Vytýká, že rekursní soud neměl 
naříditi opravu, ježt.o jí předbíhá svému rozhodnutí ve věci samé, že 
ustanovení § 419 c. 1. s. neplatí pro nesporné řízení a že nebylo pří
pustné) by vtčlovací svolení bylo změněno pouhou opravou, pončvadž 
první soudce vynesl' ústně usnesení o odevzdání pozůstalosti, ve smyslu 
stanoviska s,-těžovateW, čímž nabylo právní moci a stc:žovatelé nabyli 
z něho práv. Leč stížnost tat.o jest neodLlvodněna) ježto, jak OH ve 
svém RechtsHirsorgeverfahren (Vídeň 1906) na straně 220 UČÍ, jest 
přínm povinností rekursního soudu) by v takovém případč prvnímu 
SGudu opravu takovou nařídil. 

Ne j v y Š Š Í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu substítuti\. 

D ů vod y: 

Nejvyšší soud) přezkoumav spisy) neshledal) že iu je pa.trný rozpor 
rozhodnuti se zákonem. Je-li nepominutelný dčdic ustanoven posled
ním pořízením zLIstavitelovým za dědice pozltstaiostní kvoty, přísluší 
mu nárok na pomčrnou část pozůstalosti, nikoliv jen nárok na peně
žitou částku, rovnající se hodnotě télo části po'Zůstalosti. Dědický podíl 
musí však zůstati nepominutelnému dědici zcela \rolný a omezení se 
může vztal1ova:i jen na část, která přesahuje povinný díl (§ 774 obč, 
zák,), Podle toho s(lady nižších stolic nepochybily, nařídivše, 1e fidei
komlsární substituci lze poznamenati knihovně jen na pol'Ovici pnzů
stalých hemnvHosH, pončvadž nepominutelní dědicové mají nárok, by 
jim byla odevzdána druhá polovice zcela volná. Stane-li se tak a stoup
nou-li nap'otom ceny pozůstalých nemovitostí, nezvětší se tím pOVinl1)T 
podíl, nýbrž volné jmění Ciědiců, což nijak neodporuje zákonu, Spalřu
je-H stěžovatei zřejmou nezákonnost v tom) že byl poukázán na pořad 
práva, jest na omylu, neboť napadené usnesení neobsahuje pO' [1 k a z 
na poř2.d práva, ll}íbrž potvrzuje výslovně odevzdací listinu a vyll r a
z 11 j e pouze stěž'ovateli por-ad práva. 

Posléze spatřuje stěžovatel patrnou nezákonnost v tom, že odp'Or, 
vysk:ytmwší se v oc1evzdací listinč, byl napraven opravou této listiny. 
Tento postup se však shoduje s ustanovením § 419, 430 a 477 čís, 9 
c. ř. S,) jich{lze použíti 'Obdobně i v nesporném řízení (srovnej Rintelen, 
Vorfahrcn ausser Streitsachen § 16), 

čis. 8716. 

Na daně z let 1926 a předchozích nelze použíti předpisů zákona ze 
dne 15. června 1927, čís. 75 sb. z. n. vytčených v odst. (1) čl. II uvádě
cích mtanovcni k tomuto zákonu, zejména ani ustanoveni IX. hlavy 
zákona. 

(Rozh, ze dne 16, února 1929, R I 19/29,) 
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• vv' i" 'la cye'?:j('\1!' , " tol i c (" rOTn-I1uje nC1 vysSl pocanI ," .1- v:~'~,~·--
'-1 () l' (1 pl\' e s h '-I d'p01'U k1,ď1110~ního ve,řitele a nepnl:azal 
~ 't st vy ovc o ' ~ ,,' v 

j)rOd8.nou ne Il1 OVJ ? ' I d b I ode dne jJříklepu zadrzena vice ncz za 
,,' ní dan po <ll Y a ' j'l D' '1,' "ráru C1JlZOV " d 11allOdené usneseni p'otvrc 1 . li V \.} Ce .' . 

, , R lr u ľ snl s G U <-<-' - , I I' t' drl: letcL e '-' t .-:' O'D'lJla+k)r daně pozemkove pal US (,\110-
I ""e jJro s a1S1 ne " . 927 " 

S těžovale 1111111, ,. , '§ 26' 'j"011a ze dne 15, června j C1S, 
6 "r 2 x ľ a ze ;) za,,- ( P • 

vcní § 21 GIS. e"'l:V~ kalendářním rokem 1928 vešel v platno"st. IVy 

76 slJ, :-: ,a n, teSle 265 řečeného zákona a přiznal tuto dan za 1'5',-
souclce ndJ1 se po .. ~ 'd o' 'oz 'by t J' 13 června 1928 nazpcl, 
, • 'j" I"a l)oC1l1aloooe ne, 1u "" .' 76 ob 
slelÍtli I \e e, 'I b t' 'kOll ze dne 15, června 1927 C1S, o' 

, 'po~h)'bl ne o za k' .' Prvy sauo ne..... '. l' 1928 ohledně daně pozem Qve a C111-
z, II n, nabY,'1 plat;'0Stl I, e

1
u
9
n;6 eplatil J'ešlě nový zákon, nemá v zá-

, lolnost ze v loce ,.... n 'v do 
ŽOVll1 a o { ) 'o" v § ?6' u\,edel1ého zákona stanOVl, ze nc~" -

·'t'§216c1S 2ex r. -" ,. d "'1 
pětí pOUZ1 1 , :" d oky přednostní právo oele ne pf1:,:epu, 
Plaíky na dan,.lch L1~Jl Vl a r h "I a IlToto spr/lvně rozhodl, pnznav 

v I ; U prvy SOU( vy .ov" " vtkl 
Tomuto prce p,s I d' , ct·' I 'ta předn'Oslní )lrávo, V clen pn,depu 

I ' za pa' e 111 ve e, , bl' tčmto (an:111 '-', 'k l' § 216 čÍs 2 ex. ř. ktery y 110Vy111 
bylo použíti nové~O zakona, 111 OdV ,i' , 

zákonem cler~o??van. d v'k' ~ 1 československému státu na domovní 
N e i v Y s S 1 S o ,ll pn v

azil 
daň čitižovní i zbyteK 156 Kc 40 h, 

Důvody: 

V' v' ,~.' "'<;'h "dár;í na přihlášenou, 
Nižší soudy pouzIly pn rozvrhl~ 11eJv~ssl o Pdo - -;, '1 dani činžovní 

,'. • II dávkl- esl slatu na omo 1 n 
knihovnČl nczaj1stenou po: e§ 265' (1)' zák~na o přímých daních ze dn',e 
za rok 1926 - us~anovem, " Ne ráve'n Z doslovu čl. II oól. 6 
15, ,června 1927 c., 76 so, z, a, n, ,P 'atrno že na daně, týkající 
uvád'ěcích ustanoveni k tomuto z,d{On~~ts~!d isu' záko11a čís, 76/1927 
se let 1926, a přcekhozí,::h nhelze PdOUlz1(~)p čl jr wtč'cny:ch, zejmé\1i" ani 
b O dařov)lch veccc v o ,s . . 1 ~v • "J Jl do' s . z. a n. . v' ';:,' h k n:'11z odkaZUje c. _ o vl. 

ustanovení v IX. hlave. za~~~a :;.o~:z:p:yc§ '265' l~;ravuiící věcné ~ručcn{ 
(1) čís, 2 zákona a mezI t1l1~1Z J's.,~ d'io daně ~ le·, 1926 a před
nemovitostí za nedop1a~ky da~\- ~o~~~:v:d~ich zákonů nařízení a ji
cházejících byla vyhrazena p a n?St,t~ e~ekuční, věci po'suZ'ovati nedo
nakých ustanoven!., Bylo pro!O v, e k 1926 '}odle ustanovení § 216 
platek na domovnI dal1! cll:z.o~m z~ fa "d';' ,lt lí~ pořadí zá1'onného 

.. 2 'a přikazat1 leJ cely v pre "os 1 , ,"p 

(1) CIS, ex, 1. '. I I .' t" 10' ode dne přlklepu, I. J, 00, 
zástavnih'O práva 1 lczto

YL 
n .... ~b~, s arSi II ~l 

dne 13, června 1928 zpel,clÍajlc, 

čís. 8717. 

Ostdhodlnová pracGVlli doba (zákotl ze dne 19. prosince H118, Č'S, 
91 sb. z. a n.). .. , § 1 (1) zák nicotnOO: abyla.ll ujedllána 

je-Ii úmluva odporuJtcl , d b t 1'· i a případné hodiny přes 
úhmková mzda za celou ~raC()Vfl;. l\ I]eb~i I!ml~uva a nutno vše uvésti 
čas, jest nicotností zasazena cem s uz ' , 15' 
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do př<:dešlé~o stavu. V takovém případě nelze ovšem vrátiti služby 
~. ~yl-b ~~estnanec za veškeré práce (tedy i za práce přes čas) I!1ále
Zitě odmenen, není obohacení na straně zarněstnavatlele. 

(Rozh. ze dne 16. února 1929, Rv I 949/28.) 

. ža!o?a ,:aměstnance proti zaměstnavateli o zaplacení odmény za 
pra<;l. pres cas byla zamítnuta s o u d Y vše c h tř í s t o I i c, Ne j_ 
v y s S I m s o ude m z těchto 

důvodů: 

DOVOlací soud, přezkoul11av napadený rozsudek po stránce právní 
nes.hledal, že. rozhodnutí v němohsažené odporuje zákonu. V tomt~ 
smeru ?dkawJe se ~o~olatel především na vývody dovolacího soudu, 
uvedene v r?'zl:?dnuh ':IS. ~327 sb. n. s. Vývody ty hodí se v podstatě 
I ?a souzeny pnpad, Jezto zalovana fmna ve sporu netvrdila že zaměst
navaIa. ve s;:ém. závodě dě,ln!ky mimo osmihodinnou dobu 'pracovní se 
svol;nlm. pnslusnych organu správních, a oba n,ižší soudy vycházejí 
~ predpokladu, že odměna za případnou práci přes čas byla podle 
un;luvy stran zahrnuta ve smluvené mzdě týdenní, tedy paušalována, 
a ze zalobce, dostav tuto smluvenou úhrnkovou mzdu dalšího nároku 
na odměnu za případné práce přes čas nemá. Nižší ;oudy důsledkem 
tohoto právní?o, stanoviska ne:,jistily, kolik hodin přes čas žalobce pra-
50val, a vyLhazl-Ir dovolate! pn svych vyvodech z domněIé skutečnosti, 
ze m;tsrl 'pracov~!~ denně šest~o?i~ přes čas, n'emá pro to opory ve 
skutecnostech mzslml soudy zJlsteoych a neprovádí v tomto směru 
d?vola,:í důvod čís; 4 §.5D3 c. ř. ~. ve smyslu zákona. Jinak dovolatel 
zasad~e sl~e, llzna,va, ze JO~t sp~avné a spraved'livé připus,titi úmluvy 
o pausalovalll odmeny za prace pres čas" přes to však trvá na tom že 
v sou::eném případě,píselllné ujednání ze dne 4. října 1924 jest neplatné, 
a proj~vuje nazor". ze .neplatností tohoto ujednání získává nárok na za
placem hodrn pres Cas. Jakým postupern myšlenek 11 tomuto názoru 
d?spěl, není z jeho vývodů patrno, zdá se však, že mu tanou na mysli 
predpl~y § 6 (3) a 1 (4) zákona čís. 91/18 sb. z. a n.,podle kterých 
~aJl byh práce přes čas placeny zvláště. Leč při obou těchto předpisech 
zakon?darce zřejmě předpokládá, že mezí smluvními stranami byla 
uJ~dllan~ m~da za praco~ní dobu osm hodin denně nepřevyšující a že 
pl ace pres cas byly konany se svolením příslušných orgánů správních. 
V souzeném případě. není však žádný z těchto předpokladů splněn 
a nelze tu proto použíh uvedených předpisů, jež jsou povahy výjimečné. 
V tomto případě byla práce přes čas konána proti výslovnému zákazu 
§ I (I) uV,ed. z,ák. a je~t samozř~jmo, že zákon nemohl stanoviti·, jak se 
m,~ tak?va p,race platrlI, n~bot, kdyby tak byl učinil, uznával by ne
pnmo sam pnpustnosl takove práce a tím by se ocitl v rozpom se svým 
vlast~í~ zákazem. Vychází-li se z právního stanoviska, že úmluvy od
pOruJICI zákazu, § I (I) zákona čís. 91/18 sb. z. a n. i,ou nicotně 
a přihlédne-li se zároveň ke skutečnosti, že v souzeném pfIpadě úhrn
ková týdenní mzda 270 Kč byla ujednána za celou dobu pracovní, tudíž 
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. ořípadné hodiny přes čas, nutno dospěti-- k závěru, že nicotností je 
I z~!ena celá smlouva služební· a nikoli jen úmluva ve příčině prací 
z~~~z ča's a přislušné odměny za tyto práce (§§ 818, 819 ob~. zák.). 
~etno tedy dále uvážiti, jaké právní důsledky z toho pro obe strany 
I t lOU. Ve smyslu §§ 877 a 934 obč. zák. má býti v případě zrušení 
~1:!OLIVY uvedeno vše do předešléh.o stavu a po~le § 921 obč; ,zák. 
'. st při jednostranném ustoupení od smlouvy dbalI toho, by zadna 
~~ral1a neměla zisk ze škody stra~y d:u~é! by se najeji ,úkor neobo~ 
hatila. Ve smyslu těchto zásad Jest. resllI .vec I v pnpade neplatnost! 
nebo nicotnosti smlouvy, pokud ovsem zakon ,n~ustan.ov~J,e vyslovne 
něco jiného jako na příklad v § 1114 obč. z. O vYJlmečny pnpad lohoto 
druhu tu n~ide. V souzeném přípa~ě není možno, by .. ~še bylo uved~no 
do předešlého stavu, poněvadž ohe strany smlou,:u JI~ splmly a p:ac.~ 
žalobcem ve službách žalované firmy vykooa~e vr~trtl.?elze. ~alezl 
tedy jen na tom, zda žalobce dostal za tyto prace pnmerer;ou u~latu 
a zda nebyl žalovanou Jirmou v. t?mto směru .• n;spra~~?lrve zkroacen. 
Takového zkrácení tu vsak není, Jezto podle zJlstem m,:slch soud,u ~o~ 
stalo se žalobci za veškeré jeho práce, tedy I za práce p~es č~s"nalezlt~ 
odměny. Není tu tedy bezdůvodného" obohacem n~ strane. za~ovane 
firmy na úkor žalobcův a proto nelze zalobcl prol! zal ovane pnznatl 
nárok na odškodněni. Tím je d'o'ÍÍčeno, že ani V tom případě, když se v~
chází z právního předpokladu, že slUlžební smlauv," mezI stranamI ]e 
nicotná, nedospěje se k dli dovolatelem 'naznačenému. 

čís; 8718. 

Majitel noclehárny (svobodárny), jenž nepfflVozuje ubytováni thost~ 
za účelem docílení zisku, není hostinským ve smyslu §§ 970 a 1316 obc. 
zák. Pokud neručí za ztrátu věcí nocležníka ani na základě schovaci 
smlouvy. 

(Rozh. ze dne 16. února 1929, Rv I 1026/28.) 

Žalobce nocoval v noclehárně žalovaného kuratoria pro zlepšení 
bytových poměrů. Any mu byly odcizeny různé předměty, domáh.al. se 
na žalovaném kuratoriu náhrady škody tvrdě, že krádež byla umoznena 
ned'održováním domácího řádu, neboť pachatel proti předpisům § 21 
a 22 domácího řádu měl volno vstoupiti do spacího 'oddělení po 9 hodině 
dopolední, v době, kde se nikdo v tomto oddělení nesmí zdržovati. P r o
e e s TI í s 'o II d P r v é s t o I i c e žalobu zamí,I!, o cl V <O I ac I s o u ď na
padený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Žalující ~traTIa ,op~~la .~alobu ? 
tvrzení že žalovaná strana nedodržovala soustavne domacl rad JI vydany 
a tvoří~í podklad smlouvy mezi ní a žalobcem, poku.d ,se týče, ze p~
rušování domáciho řádu vědomě trpěla, na upozornenr nedbala, takze 
pachatel krádeže proti. předpisům § 21 a 22 domácího řád~ .mohl do 
spacího oddělení po 9 hodině vstoupiti a vé~i žal,:b~i od~izlll. y to:" 
spatřuje hrubé 'opomenuti žalO'vané strany a duvod leJl povl.nnosll k na
hradě škody, ježto není naděje, že by žalo'bce na pachate~1 dosahl ná· 
hrady. Teprve za ústníhO' jednání tvrdil žalobce, že žalovana strana pro-o 
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V~Zl,li~ P~CCh?V~'lVimí 110ciehjřú pc živnos~ensku) že l1oc1eháři byli od
~~zal1! daVoélt1 ~: 0:0 skřÍl:Í ve s~é~nici své věci, což bylo proti domácímu 
lad~) a OdUvoollll]e povInnost zalované strany k náhradě škody ustano
venlm § 970 a), pokud se týče § 1316 'Obč. zák. Posléze uvádí žalobce 
Jako opo,!nenutí, že žalovaná strana ponechávala pach.ateie krádeže bez 
zaplace11l ve Svobodárně, Všechny tyto okolnosti lze pokládati za dú
vO~:Y1}a~oby) proti nimž,,,p'oku~ byly teprve za řízení 'uplatňovány, ža
l~val,a, slr~na podle ,§}j5 c. r; s. se n~ohradjla. Prvý soud zjistil na 
zaklade .v'yp.ovedl SVC[d((l Arn'csia A-a, ze Svodoclárnu nelze pokládati 
:a P~~~lk yZlvnosten,s,ký. !oto zj~š~ění napadá strana žalující namftajíc, 
:c ~ co.,?: ze ?~obO(1a~-na Je~~ pooi11kem »sllbvencO'vaným« ještě neplyne, 
z~ 11e}TIllZe "by tl podnIkem ZlVl10stenským nebo výdčiečným a dokazuje 
v~pocte~l, ze poplatek 30 Kč týdně za osobu jest poplatkem přcmlštč
l';Vm. Sved:k ArnoštA. ,však nep,otv~dil jen, že Svobodárna jest podnikem 
s~1,bvencovdny111, nybrz p otvraIl, ze Svobodárna ponechává ve svých 
m~st,~lo~tech lw~lehi:ře, ž~ ~e vša~ t~_k neděje po živnostensku, výdě
le~n~, }e n.eplatr dan z vyc!elku a ze Jest nad to podnikem subvencova
nym; ze nahracia 30 Kč t.ýdně jest jen úhradou za režii. Totéž potvrdil 
v p'od~t~;~ syědek J\.~t9nf~ L. ~ so~d odv~lacÍ okolnosti tyto, prvym sou
~~e~I~; zJL~tLneJ r?vne/ C;~! pod~~la~em sveho rozhodnutí. Podle § 1 a 2 
~',LGl!'OV "z~lovan;ho. Kura~ona, Jlchz pravost byla nepopřena, jest účelem 
st~any za;oyane uSllovat1 o zlepšení bytových poměrů v Praze a v okolí 
z~JI11.é.:1a ~ř'1zova"t! :d~ činžovr,l~ domky. Podle § 6 sTanov má podrobná 
plavlcda 0_ pOClZlvam Svobooarny navrhnouti výbor a schváliti valná 
hromada. Zalo'vaná strana sama se na tento domácí řád odvolává. Soud 
odvO'lací souhlasÍ proto s názorem prvéhO' soudu že SvobO'dárna není 
PoJ~i~(em živnosIcnským a výdělečným a že n,esp~dá tudíž pod usta11'O
V~!jj ~ 970 a) a §. 1316 ohč. zák." které má na mJ'sli hositinské, pokud se 
tyc~. Zlvllostenske podl1lkatele, kteří provozují přechovávání. noclehářů 
P? zj~nostensku. Není důvodu, by pojem osob v § 970 a) obč. zák. vytče
ny pres ~'I~ze ,lol1O>tÚ' zák?na bylrozš·irován na osoby, l<teré, nemajíce 
z. ubytova111 v'ydclku, plm len povinnost sociální, 'obdobně jako chudo
bl~ce, nemO'cmce, stravovny a jiné humannÍ ústavy, které rovněž pod 
pOjem osob § 970 a 1316 obč. zák. nelze podřaditi. Na tom nemění nic 
L::tanovc;m dom,ác!ho řá~'L~,v ~luvící o ~ost'll', O' hoteIov-ém pořádku, ba 
tuto zm1l1~a prave nasveucuJe tornu, Z2 Svobodárna hotelem není že 
poplatek Jest jen popllalkem režijním. P:okud jde 'O právní povahu SV'Oi
bodarny po rozumu § 970 a) a 1315 obč. zák. nelze pokládati výtky od
volatele proh ,rozsudk~ prv~ho ~o?du za odův'Odněné a důsledky činěné 
z }n~oto p-olil~ru na zaklade prave llvedenych ustanovení jsou neopráv
ne11e. ,Nehlec1r~ k tě~1to usta~ovením odůvodruuje žalobce svůj nárok 
prO!l . zalovane strane nedodrzováním domácíh.o řádu, který sám pm
hlaSUje za podklad smlouvy mezi ním a žalovanou stranou. PnrušenÍ 
domáclho řádu spa,truje y tom, že pachatel krádeže krádeži spáchal 
v d?be po 9. ho~~~e rannl, kdy podle ustanovení § 21 a 22 řádu jest 
za~azan'O nocleharum v obytných místnostech meškati. DalšÍ nedo
d~zení d~~ládho řádu spatřuje v tom, že do obytných místností byly 
~any zvlastnl skří~ě pr?tí 'předpisu § .~~ domácího řádu, čemuž lze při
radlil 1 okoLnost, ze skrme nebyly opalreny po pokusu krádeže novými 
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< ll\'br.~ jen opraven:,,·. Odvoiává-li se žalobce na domácí řád jako 
~-,,:q:;:-! sn11o~rv-)" llc;nůže nedb2:i přes!:ého l.:stanovellí § 44 domá

~~;lc~"'f{;~l~~~ podle l1ěl~ož žalovaná stranla vyluč'~~e každé ručení za před: 
m:'lV .jakéhokoliv druhu, které~lebyly uschov,:ny po rozumu §~ 38 az 
4" domácího řádu, tedy na zvlastl1l stvrzenkU. Na tomto smluvml11 lIsta
'~~ve!1í nemlHe nic změn-Hi okoliiJost, že v obytných místnostech byly 
~l~říně, do nichž nocleháři byli odkáz~n~ dávat~, s! šaty" neboť tím ne
nřevzala žalovaná sTI1ana záruku za ,vec! ve skn11lch. Z.(lruku

v 
tut? byl.o 

by lze odvoditi nejvýše, z ust~n.ovel:'l. ~ 970 a) a ~ 13j~, ~bc. zale. 111-
koliv však z ustanove111 domaclho radu. ~o:tavem~ skrrnl ja~o tako
vým v místnostech ~edor:ustIla, se 0vst!ltne zalovana strana, yubec za
vinění, z něhož by zavazek k nahrade skody bylo lze odvodltl. 

N e j v yš š i s o u d nevyhověl dovolání. 

J)úvod'y: 

Odvolaci soud uznal na zák12dě zjištění nižších soudú správně (§ 
503 čís. 4 c. ř. s.), že žalovaný spolek nelze řaditi nlezi h.ostins~{é, kte,ří 
provozují po živnostensku ubytování hostí, neboť dukazy nebyl .rroka
zán opak. Nelze u,suz;ov,ati na výdělečn!QiSlt podniku, al;,a" neby~o zr!~těno, 
zda jest účelem »Svobod~rny«, by provoz,o:;,ala ,~.byJoval1l hosl! za ucelel~ 
docíleni zisku. Tvrzel1l zalovane strany, ze prlJmy pÚ'dmku sotva krYJ 1 
režii nebylo dúkazy vyvráceno a proto se nepodařil žalobci dúkaz o t~
kové povaze žalovaného spolku, jaký mají na mys!!,§§ 970 ~ 1~15 obc; 
zák. slovem »hostinští«. Právem pmto neuznaly 111ZS1 soudy, ze zalovany 
spolek jest práv ze škody žalobci krá~eží .způsob~né podl~ §,9~O neb 
§ 1316 obč. zák. žalovaný spolek ner?cí vsak za skodu, kradezl zaJobcl 
vzniklou ani ze smlouvy schovacl. Kazdy host »Svobodarny« podrobUje 
se tím, že přijme ubytovánI ve Svobodárně, domácímu řád~ Svohodárny, 
což platí í o žalobci, jenž se řádu toho výslovně d'Ovolava: Podle ,§ 44 
tohoto řádu ručí Svobodárna, žalovaný spole!" za předmety dane mu 
v uschování jen p'OtuD, pokud se tak stalo zpusobem naznačenym v §§ 
39,40 a 41 domác. řádu, t. j. ručí za hotové peni~e" skvÚ's!.r,ald." P?kud 
byly odevzdány ve výclejně poukázek v uschovanl na pnJ1macl hstek 
(§ 39) a ruČÍ za kufry, koše a )iná za':,a:adla, pokud byly odevzda~y 
v uscho'vání p'ro~i sfvrzence do skIad,s!e zavazadel (§ 40,). Za, tak~o 
usch'Ované věci kt.eréž nschovává správa Svobodarny pod vlastm uza
věrou, ručí žalo~aný spolek podle § 44, nikoli však za předměty, jež byly 
jiným způsobem, nebo v jiných mís/noste,:?, Svobod,arny, n,ebo. host~n: 
samým uschovány (§ 44). P:od!le úÚ'lto tlerucl' zal~va,ny spolek ~~l :;oa ~ecl 
uschované hostem ve skřfních ať tyto byly c"msteny ve zvlastm l111st
nosti, nebo v IÚ'žnici h'ostově,' ke kterým byl hosti pújčen klíč, jejž P.? 
čas svého pobytu ve SvÚ'bodárně podržnje a jej odendává !ep~ve Py! 
odchodu z ústavu (§ 45 a 45 dom. řádu) :,Z ~oho ~lyne a ,~P!avne"tudlz 
uznal už od'éolací soud že ten kdo Sl UIOZl veCl sve do sknne, k mz po
užívá klíče, jejž Svobodárně k' usch'Ován'; n~odevzdáv~: nýbrž i<;j u, ~ebe 
podržuje, ukládá si tam věci své na V'lastm nebezpecl a nemuze zadali 
ocl spolku náhradu, když mu b'Yly jiným hostem odclzeny, ~eb~ť spo!e~ 
nepřevzal ručení za jejich bezpečnost smlouvou uschovacl. Tlm mene 
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Ovšem může žádati náhradu za věci, které si uložii do svého kufru neb 
~?~e, když. tyto nesvěřil k uschování správě ústavu podle § 40 domáe. 
r~au, ,nybrz, Je nechal pouze pod svou postelí v ložnici. Rovněž zde není 
n"pkeho zavazku žalo.v.ané.h:o spo·lku z činu bezprávného, jak dovolatel 
dale dovozuJe z toho, ze zahnaná poskytla odeiziteli věcí O-ovi noc
leh po. ?ěkloE~ noCÍ: aniž ,!,ěl předem nájemné zaplaceno, jak §§ 6 a 4 
do~. radu vyzaduJI, nebol okolnost, že prodloužila Svobodárna O-ovi 
~ravo. pobytu ve svém ústavu, ač neobnovil nájemné, jest její škodou, 
hm vsak se nukterak nezakládá ještě závazek hraditi škodu kterou O. 
zp~sobil krádeží jinému h"Ostí. Okradenému nelze se dovoÚlvati před
piSU §§ 4 a 6 ďom,. řádu I: :odůvndněnlf n1áhradního nároku neboť před
pisy ,tyto .u~ravuF jen pomočr hosta k majiteli podniku ~ nikoli proti 
osobam trehm (J1nym hostum) a Jich nepoužití nelze pokládati za čin 
bezprávný proti jinému hosti; vždyť nemá přijatý host nárok žádatí, 
by Se žádalo nájemné též od každého jiného hosta a nikomu nepromí
Jelo; tohoto práva mu domácí řád neposkytuje. Ostatně není mezi za
placením a nezaplacením nájemného a krádeží, pokud se týče škodou 
žalobcovou, při činné spojitosti. 

čís. 8719. 

. Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
o Při nároku na vrácení přeplatku nájemného počriná šestirněsíčnJ 

Ihuta §.20 (3) zák. ukončením nájernn4 smlouvy, z n4ž nájemce nárok 
vyvozuje. 

Nájemni smlourva uzavřená s užíva1elem domu zaniká zánikem uží
vacihú práva pronajímatelova. 

(Rozh. ze dne 16. února 1929, Rv I 1118/28.) 

• Žalobou, zadanou dne 4. prosince 1926, domáhala se žal'Obkyně na 
~alov~ne podle § 20 (3) zákona o ochr. náj. vrácení přeplatků na ná
Jemner:r za dobu od 1. ledna 1921 do 31. srpna 1926 celkem 9.564 Kč 
~8 h. Zaleba byla z.amítnuta s o u d y vše c h t ř f s t o I i c, N e j vy š
S 1 m s o ude m z techto 

důvodů: 

"' V ~ovol,,;cín: !ízení !d;)iž jen o, otázk~, od které doby jest v tomto 
pnpade počltatr sesÍlmeslcm promlcecí Ihutu podle poslední věty § 20 
(3) zákona o ochr. náj. ze dne 26. března 1925 čís. 48 sb. z. a n. a 
zákon,ů dří~ějšich, které platily v době, za kterou se žádá vrácení pře~ 
platku. Obe ~tranr IS.O~ za Je.dno v tom, že žalovaná pronajímatelka ne
byla. vlastnrcl, nybrz Jen uZlvatelkou (nebo požívatelkou) domu ve 
~tere~ žalovaná bydlela. Nájemnice neodvozovala tedy své právo.' ná-. 
jemlll od vl':.~tníka, nýbr,ž "Od ~~ívatelky. Jak bylo nižšími soudy zjištěno, 
vzdala seuzlvatelka sveho UZlvaclho práva dne 28. l-edl1;a 1926 načež. 
toto právo bylo usnesením knihovního soudu ze dne 5 .. únor~ 1926. 
v pozemkové knize vymazáno. Nejpo·zději od výmazu v knize p'OZem-
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, čala běžeti šestiměsíční lhůta promlčecí pro nárok ~a vrác~ní 
k~ve ~~u na nájemném. Zánikem užívacího práva pronaJ1matelč1l1la 
prellkl

a
l . na'J'emní poměr mezi žalobkyní a žalovanou, založený na smlou

zanI I . • . t . - a po 
v .,n v byla 11·a·J·emní smlouva mezI smluvmml s ranamI zrusen .. ve clmz . .' žl' hl ' posled·III'· vět)' § 20 (3) zákona o ochr. naJ. a ovana nemo a rozumU .., • 'k ,." . ť h 
ak 'iž poskytovati žalobkyni podle § 1090 obc .• za . UZlv~~I,n~Ja yc. 

~,ístI{ostí za úplatu a nemohla přenésti výkon sluzebnosÍl UZlvalll, kter.e 
'iž sama nieměla. To plyne ze zásad vyslovený~h v §§ 442 a 529 obc; 
J' k Náleží na tom, že žalobkyně i pak použlvala naptych mlstnosÍl 
z~ d ~z e 31 srpna 1926. Tím nebyla nájemní smlouva meZl stranan.u 
~;IČk~ o~nov~na až do konce srpna 1926, n~brž nejvýše ,:stoupil do",na~ 
'emního p-oměru se žalobkyní nový pronaJlmat~l, vlastmk dO:111 u; Clll1:' 
J, k nebyla prodloužena nájemní smlouva s uŽivatelkou uzavrena ~. J1Z 
vsa, 'Mluví~li zákon v poslední viítě § 20 (3) zákoll'a o ochr. na]. 'o 
zrusena. " " I tk' a ná rušení nájemní smlouvy«, má při naroku na vracem prep a u n -
j'~nném na mysli .onu nájemní smlouV"~, ~terá byla mez!. 9tra~aml a z: 
které l~ájemník svůj nárok na vracem preplacene~o, naJemn:h? vyvo 
zuje proti pronajímateli. Nemá na mysh smlouvu s J1nym pozdeJslm 'pro~ 
na'ímatelem, neboť to by vedlo k důsledku, že ~y n~rok na vracem 

) latku proti původnímu pronajímateh nepromlcel treba am za 30 
pr~~ kdyby nájemník tak dlouho pokračoval v nájemní smlo"tlvě s J1nym 
ro ll, "matelenl Zákon patrně sledoval cíl, by nájemník nemusil vesh pronaJI . .. .. . 
s ary s pronajímatelem, dokud jest nucen se~rvatI .s mm .v naJel11mm, po
ni'ěru. Tenlto ohled odpadne, jakmile byl l~~Jemnl pon;er s 'p,;onaJ.lI11~
telem zrušen. Za to však vyžaduje právní ,rad .a ~lrdne ~ouzlh "ObCa!IU, 
by byla nejistota o jsoucnosti nároku na vracem pr~~1atku pokud mozno 
brzy odstraněna. Těmíto hledisky byv. v~den: zkr~tIl z~kon o.d~hylkol1 
od § 1479 "Obč. zák. třicetiletou promlcecl Ihutu az tJa. sest meslcu, al: 
současně pošioul odchylkou od predplsu § 1478 ob.č. zak., ~po~le ,neho~ 
promlčení počíná vznikem nároku) její pO'čátek az do zrusem naJemm 
smlouvy. 

Čís. 8720. 

Ochrana nájemcu. . , . 
Byl-Ii návrh na vráceru ?edo~?I~~ úplaty za vykhz:001 naj~ch\ 

místnosti urovnán smírem zan1kl dříve]s1 zavazek z predplsu § 20 (3) 
zák. o ochr. náj. a na jeh~ místo nastoupi~ nový p'rávni důvod ~e. ~IOU
vy. Stalo-Ii se tak v době, kdy nárok na vráceni u~l.aty ~eb~l l~.t.e pt'0-
mlčen nepodléhá již no'l'Ý nárok ze smlouvy kratSlntU seshmestcmmu, 
nýbrž' pravidelnému tflicetiletl:\mu promlčení. 

(Rozh. ze dne 16. února \929, Rv I 1119/28.) 

Majitelka domll vyplatila v lednu 1925 nlájer.nci za vyklizení ~nifst
ností 10.500 Kč. Nájemce místnosti vyklidil a maJitelka domu domahala 
se na něm napotom vráceni oněch 10.500 Kč .• Str_any se doh?:Uy ~ak, 
že bývalý nájemce vrMí majHelce d<Yl11,lL 3.0.00 Ke. zaliobou; 0: n'lZ tu Jde, 
domáhala se majitelka domu na bývalem naJemcl zap'lacem techto 3.00.0 
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soudy všech t V

' , I' r 1 ~) to! C, Ne} v .Jl š-

důvod,!: 

Důvod nesprávného právní,h,o Ol.: 1'" ,>' . " v 

v ten rozum, že pf Sf se l'emohl '~cv .P lv~tl:-111 ve Cl plovacll zalovaný 
který neexistovai a kl-er', . .1 L' a~l Y,a ne ~avázati k zaplacení dluhu 
(3) zákona o ochr. 'n'áiY 1;~:;;~čelO, "l1yoy ~xlstoval, by byl podle § 20 
na vráoe'11' 3000 ITč ' p n. Ale davo.latel 11em v ]Jr'ávu Z"a1oba 

"j • \ l1ťlll opře 1 ~ v, - '-

§ 20 (2) zákon'a o ochr ná' l;"b? zapOVe~e!,e právní jednání podle 
žalov~nSrm. V té příčin~' Zji~\:Úv ~i~~í ~o~~~dn~11I vstran a ~ UZl1ál1í.,(nL~hu 
lovanem~l v lednu 1925 10.500 Kč za v kl' y, .ze za,l?bkyn.e vypl,at:ia za
V1ykhze111 bylo. skutečně Pl'o.ve'] Y Ibz~m na]a,ych mlStnost.l, ze toto 
" " "C eno v ao e od 20 d 2? I ' 

~e z~~~~a~~~d~;I!:~O~;~~;~ě ;;:d~;a ocl ž~~:a~1éh:o ;rác~p(tvr~~~~a ž~ 9fl~ 
Jednána v době od 20. dubna d~ ~2 °t),u."e 11a]e:nnl~u, ze o tom bylo 
lovaný' nejprve se vzpíral VplCro ' " 1 '- , . ..tn~1192~ a ze zia Jednání ža
stice a náhrady ale l'·;lOCC-W;--c; úse'--Dl up 3

1
lY .. vuoec, namítaje různé inve-

, LV, lIc Z,'lva'7~ Jak s' ." , 
!ak osobnč) že ·,.:rátí žalobkyrd 3000 KL"';:: , .' vy;n plavn~m, z~sw.pcem, 
Jemny' ch náro'ku" a z"e J'o SI'O"l; . él c na. "pine vyrovna111 vsech vzá-'. '-' z II sv 1'0' pr' '!'h ' 
čátkem června 1925 skutečrě uč· ·1 Z t',a~i1lI .o zastupct!j, cOž také po-
strany uzavřely o sporn' ch 1. neb~11l· . ec?to o~oln?s.tí jest zřejmo) že 
ného obsahu které J'est yplatno poC?ybnYICh narOCICll narovl,ání řeče-
s I o , U novaCl pod e §§ 1376 a 1380 b" 'k 
1;' ,OliV?U, kterou musí žal'ovaný splniti. Právní dův d de' ".,,0 c. za ., 

neha zavazku z předpisu § 20 (3) .,~ ° nve]Slho sp.oe-
. h H' Za1\.011a o ochr náJ· no ' '1~1 na je o místo nastonpíl právn i d" jl' , , vacI zanl" a 

kdy n~rok. žalobkyně nebyl j~šttpo~dfee §s~~u(V3Y)' St~klo se tak v době, 
prom1cen " je"' V·V, , za ona o ochr naJ 
měsíč"nímuo. r Jl nyn~JsI ~:ar ... ok ze .smlouvy nlcpodléhá již kratšímu Šesťi~ 
§ 1479 'obl o:Vlce~, ol:ybr:: pravl~:lné třicetileté promÍčeci lhůtě podle 

. Z,'l<.) ela ovsem JeSle neuplynula. 

čís. 8721. 

důvodl!: 

Žalobce ltomáháse vrácení d "1' h· o 

dobu od 1. dubna 1920 do 31 ms~~nne yc , preplatku na nájemném za 
j~st sr;rávný rrázo.r odvolacíhg sO'~dC: 1;;6·

o
L:e.R?nechatJ "s:rano~l, zda 

mho navrl1ll, pod-Ie něhož měl' b T " I' .,p dejslm. dopinkem zalob-
1 y I za ovam odsouze11l k zaplacení v po-
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Wl'fU ].: jejich "das:riickS'111 podílú1l1, stal se tento návrh neurčitý'm. 
Rovněž lze stranou ponechati otázku, zda byl odvolací soud oprávněn 
bez n{nnitky žalovaných Llznnti, že jim chybí pasivní oprávnčnÍ ke 
sporu. Lze tG ponechati stranou, an žalobní nárok nemá včcně zákon
ného podldadu, takže nižší soudy právem žalobu zamí:tlyl, Netřeba se 
v tomto případě zab5rvati právní otázkou, velice spornou, zda t. zv. 
»první pronájem« Ve Sl:1YS-lU § 3 (1) vlád. nař. ze dne 1'7. prosince 1918, 
Óís. 83 sb. z. a n. a § 8 zák. ze dne 8. ("ubna 1920, čís. 275 sb. z. a n. 
a všech dalších zákonú o ochraně nájemníkú jest tu i leh,dy, když byl 
pllvodní jednotný nájemní předmět rozdělen po 1. srpnu 1914 ve dva 
nebo více nájemních předmětú (o menším počtu místností) a když jen 
část místnosti byla nově prolTajata. V souzeném případě stačí k zamít
nut! žaloby již zjištěná skuteč,nost) že dvě místnosti, které žalobce najal 
od 1. dubna 1920 a z nichž od té doby platí nájemné, nebyly bezp1'O
středně před tím v nájmu, třebaže byly dn·e 1. srpna 1914 s ostatními 
místnostmi v nájmu Eduarda L-a (podle žaloby měl Eduard L. naja
ti'ch celkem 8 místností, kdežto podle výpovědi žalobcovy měl jich 11). 
Nižší sOe,dy zjistily totiž - a to i podle výpovědi samotného žalobce -, 
že náiemní poměr Eduarda L-a skončil roku 1916, že pak matka 1:alo
vaných Marie G-ová s{. prolV,lo.zo'vala v ml'stl1'Ostech ŽiVl1QiSt host:inskou, 
že občas přenechávala vedení žíVn'osti svému sj1'nu a nynějšímu spo'lu
žalovanému Osvaldu O-ovi, že Osvald O. provozoval v době od 12. 
srpna 1919 do 31. března \920 v některých místnostech (v krámě, dílně 
a kůlně) cukrářství ve společnosti se žalobcem, že však žalobce v této 
době nájemné neplatil, že teprve od 1. duhna 1920 najal krám, dUnu 
a kůlnu za 166 Kč 67 h měsíčně, že tuto částku zaplatil v prvním měsíci 
Osvaldu O-ovi a že nadále nájemné pla~il! Marii O-ové st. Z jakého 
dlIvodu Marie O-ová užívala místnosti po ukončení nájemního poměru 
s Eduardem L-em od roku 1916 a PlOČ O'11a vybírala nájiemné od ža
lobce, nebylo ani tvrzeno ani zjištěno, ale pro rozhodnutí tohoto sporu 
stačí, že mis,tnosti, o které jde, .nebyly v době od roku 1916 až do 31. 
března 1920 pronaj aty, nýbrž že jich bylo užíváno bez nájemního 
poměru jednak matkou žalovaných, snad z důvodu práva užívadho, 
jedn!ak některým ze spoluvlastníků z důvodu práva spoluvlastnického, 
Třebaže tedy krám a dílna, o které v tomto sporu jde, byly s ostatními 
místnostmi dne 1. srpna 1914 v niájmu, přestal tento nájemní poměr 
roku 1916, načež. teprve roku 1920 by})' nově pronajaty žalobci. Nej
vyšší soud rozhodl již opětovně, že předpisy o »prvním pronájmu« 
a tudíž o smluvní volnosti co do činže platí také o místnostech, které 
byly sice dne 1. srpna 1914 pronajaty, ale pozdějí přestaly býti před
mětem pronájmu, načež znova byly pronajaty. Odkazl.Ije se v tom 
směru na rozhodniutí čís. 2120 sb. n. s, a na důvody tam uvedené. 
V témže smyslu bylo rozhodnuto v neuveřejněném rozhodnutí č. j. Rv 
I 2008/26. V rozhodnutí čís. 7818 sb. n. s. vyslovil sice nejvy,šší soud 
v opaku k názoru, který v tomto sporu hájí oba nižší soudy, že není 
tu »prvního pronájmu«, když byla po 1. srpnu 1914 pronajata jen část 
plIvodní nájemní jednotky, ale i v tomto rozhodnutí bylo' zdůrazněno', 
že jest nutno, aby tato čá"t nájemníjeclnotky byla bezprostředně před 
tím také v niájmu, že tedy jest tu první pronájem, když v mezičasÍ mezi 
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dřívějším a novým nájmem byly místnosti v užívání vlastníkově. V sou
zeném případě následoval n;ájem žalobcův bezprostředně po nájmu 
Eduarda L-a, takže nutno nový pronájem mÍstnKlstí klásti na rove-ň 
prvnimu pronájmu, při kterém mohlo býti nájemné volně smluveno 
a nemůže tudíž žalobce žádatí vrácení přeplatků z náj'emného, které 
dne 1. dubna 1920 ujednal a nemůže výpočet domnělých přeplatků opí
rafi o základnu nájemného, které platil Buclard L. dne L srpna 1914. 

čís. 8722. 

K výkupu pohledávk~ (§ 1423 obč. zák.) S více solidárními d]u~niky 
jest zapotřebí souhlasu všech dlmníků. 

(Rozh. ze dne 16. února 1929, Rv I 1385/28.) 

Celá řada osob dlužila žal'Ované bance ze směnek. žalobce, jenž 
nebyl dlužníkem, nabídl se žalované, že jí zapIalí dlužný peníz, a, ana 
nabídku nepřijala, slo'ž:il d'lužný p"níz k soudUl. žalobollj, o niž tu jde, 
domáhal se žalobce na žalované vydání směnek. žalovaná namítla mimo 
jiné, že všichni dlužníci n'esouhlasi1i s tím, by si dal žalobce post'Oupiti 
zaplacenou pohledávku (§ 1422 obč. zák.). Pro c e sní s o udp r v é 
s tol i c e uznal podle žal'Oby, o d vol a c í s o u d napadený rozsu
dek potvrdil. D ů vod y: Soud prvé stolice v souhlasu s doslovem 
zákona správně s poukazem na povahu solidárního závazku došel 
k právnímu názorui, že sta-čf, isotIJťlas i jen jedn1oho ze soilidárnkh 
dlužníků, hy si moh:1 plátce dáti postoupiti placenou pohledávku pncile 
§§ 1422 a 1423 ohč. zák. Podle čl. 81 třetí odstavec dříve platného 
a § 86 nyní platného smčnečného zákona jS!OU zejména i příjemci 
směnky majiteli směnky směnečně zavázáni rukou společnou a nemz
dílnou, pwto také jl Meb:a jecliný!. z těchto! soHidárniicn idlUlžníků" jen," 
jest zavázán za celou směneční sumu, může prohlásíti souhlas s výku
pem dluhu podle §§ 1422 a 1423 obč. zák. s účinky tam zmíněn:ýmí. 
Téhož názoru jest í Ehrenzweigův system rak. vš. soukr. práva z roku 
1920 II sv. I. pol. str. 99 pozn. 40 v § 307. V přlípadě výkupu pohle
dávky podle §§ 1422 a 1423 obč. zák. nastává nutný postup pohledávky 
(cessio necessaria). Proto jest oprávněna třetí iOsoba, pohledávku vy
kupující, žádati od'stoupení práv dosavadního věřitele. Jakým způS'obem 
odstup se má ďíti, závisí na povaze dotyčn[ých pohledávek, tudíž, kde 
jest třeba, jako při směnečních pohledávkách, rubopisu, jest věřitel 
podle cit. § 1422 obč. zák. i k tomu povinen. Náwr odvo,latelky, že se 
může jednati jen o obecnoprávn'í postup práv a pohledávky, není 
správný, neboť §§ 1422 a 1423 obč. zák. pojednávají všeobecrii' o vý
kupu dluhů bez rozeznávání a DbmezenÍ. Při tom žalohce vyhovuje 
§ 1423 obč. zák. vyžadováním indosamentu, ovšem hez obliga žalované 
banky. V souzeném případě dle spisu zemského' soudu v Bmě padá 
těž na váhu, že jsou .tu ještě akceptan~i, kleř'í dosud zažalováni nebyli, 
proti nimž tedy nebyl platební příkaz směneční, pokud se týče rozsudek 
vyd'Obyt (čl. 36 ddve platného směn. řádu, § 32 nyní platného směneč
ného zákona.) Odvolatelka v d",lších svých vývodech přehlíží, ž·e v sou-
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~. d" le o v'kup dluhu podle §§ 1422 a 1423 obč. zák., kde 
zeněm pnpa e Je. ~Jt I' "~e.l· osobou maJ'í přeJ'íti práva věřitelova na 

. I dkem placeni ven e I lr ť "k' ('I 39 nas e d ~ ~'pohleda' vka placením hm nezam a c. . kde te y smenecm "k ) platce a ~ ~. d a § 35 nl)"l1í platného smen. zakona opa em . 
clříVějšíhlůt dSI~en. ;apr~é stolice věc po právní stránce správně, vyhověv 
POSOUcll e} sou ~ 'k 
žalobě podle §§ 1422 a 1423 obc. za . 

N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

.. ' .' ~ . t boť odvo-Iací soud nepo'soudi! 
Dovoláni ~elz~ upntI ~~~~vI~~~Sě~ ~e úsud'ku, že stačí souhlas i jen 

věc ,po prav""rdl:aní~~ ďi~~ník6 by Psi mohl plátce dáti posto~piti ~~pl~: 
Jednoho zhelsd~,1 karnplodle § 1422 a 1423 obč. zák. Ve spornem pr;pade 
cenOLl po e av u , , ~ I b výkup ma JI by tI 
nesouhlasí žal'Ova~áks vý~uP§e~lz~h~~~~v;lkz':n~ž~~je~ za předpokla~~, 
vnucen. To Jest vsa po ehl ' eboť bez povolení dlužníkova nemuze 
~ dl žník s vy' kupem sou aSI, n . . . k . 
z:, ,u 'dl (§ 462) věřiteli placeni vnlutrt!, Toto ~a o~n~ 
tretI osoba z pravI a .,' d ~e třetí osoba se nesml vmlslÍl 
ustan'~v~í j~st ,vťpo~~~rC':;;~~:~fas~ :účastněných. Jde-li t~díž o po-
do CIZIC pravmc ., , . dl ~'k ., k vy' kupu zapotřebl eouhlasu 
hle dávku s ví'ce solIdarmml . uzn; y, Jes[ t t . h' ávazků kolik 

dl ~ Y boť J' de o soubeh tolIka samos a nyc z , 
všech uzm u, ne ~. ~, ' t 118) Právní povaha so.Ji-

~,st ?~~ž~;~~ů (~~~~1~~~ie~~~gte~~0~1~~Jo s~l:d~r~í dlužník nemělk s /ě~~ 
te~~~~ smluvené pm sebe podmí,nk~ př!z~iv~JSI, ~ ~eJ'2'~ena, ~o ~oJou 
o V'Y'máhání dluhů. Takový solidarn,1 d)~Z!1l~~~~Z n~;set~~~ils~~í věřitel 
míti právní záje~ nka tom, b~ do K~~v~;et~ ~s'oba vnutiti věřiteli placení 
výkupem pohleda~. y, a p~o o ';l h olidárních dlužníků. Tuto zásadu 
jen, když si opatnla ~o~ a" vse;: s , ůvodu b se od ní 'Odchýlil 
vyslovil nejvyšší soud JIZ opetovne a netmt. d ozh ~b Yn s 5382). ROIZ-
(R I 1205/23 Rv I 1223/23 srovnej He r·. . . . ~, ' 
. v, .' ~"ho soudlu sb als. 5466 neby'l vJslmren O!P"acny na2)or, 

hoclmvtJm neJvyssl . '. . o b ~'ena dovolacím soudem. Do
neboť sporná otázka nebyla tam vu ec res d . V' dni Ol U 4210 
voIává-li se žalobce mzho~n~tí nejv~šší~OG' ISouU' uS' ~~5 ~oněvadž tu ncni 

" h 'k' ľ na opacJ1e rozhodnutI ..' I stacI o pou az~ I . " '. hl ~ c.h soHdárních dlužníkú, neby a 
'k 'ho předpokladu sou asu vse ~..' b' ,,, za onne 423 b~ 'k povinna pnJmoutI na Izene Jl 

dovolatelka ve sm)'slu § I o c. za . 
placení a žalobní nárok postrádá podkladu. 

čís. 8723. 

261 šestý odstavec, c. ř. s. jest nepřípUlltnýtt,l, když 

usn!~Sií;dl~y~o nátcltce
d 

~pr~S~yŠ~~:~ ~~~ ~~~~:n~~t:lOlfo~~ 
stoupeny prtslusnetml sou u, y 

(Rozh. ze dne 16. února 1929, R II 34/29.) 
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Důvody: 

PO''' § e6' . I " , , Ulev,.d:, vl pOS CCm! ol1stavcc c. ř. s. í1:L1Ž~; žalobce namítá-li ŽGllo-
~a~~. n~ynslUsr:)?~t ~Ollll~l, navrhn~uti, by soud postOUpjľ žaiobu. vyh~ví-
11 11~tJl1ilce nepnslUsnostI, soudu zalobcem uvedenému. PostouÍJen; iest 
spojeno s l1S1,icscnÍm o nepříslušnosti a ncpřipouští se proti tomuto ·~sol1e_ 
sen,l;: ~l~ravl1y ~ l:r~střecreJ~, 111~1110 }opravný pr?středek proti j'ozhodnutí 
o /,~dc~t,dech 0pOlLl o pn~lusnosl. Ustanoveni toto. b'y,10 podle poučení 
n~,mstel st~a ~~ravcdll1{}stl ze dne 2. června 1914 čís. 43 Věstniku uč i
nel;? z~ ;t1~11 uce1em: by ~yl0 žalobci 1111lOžnČti'O pro případ, že se' chC'c 
POU1?bIL lozh;:dnutJ ;;OUQU ~ .otázce příslušnosti) přikázání žaloby jiné
m:u soudu, anlz by tl111 zah,ajcnost sporu byia přerušena. Nechce-li se 
~sa~{, l'o~~Gcl:nlti tomu podrobiti, Dem,:'! tu příslLišetí v5rhoda zjednodu
seneno ::izenl. oPo ústním jednání ze dne 29. listopadu 1928 navrhl zá
s;u~c~ z~~?b:~; b.::: ~oud, vyhor\rí-li námitce nepříslušnosti soudu) po
S,?~~l' ~p,:y J:ns~ustlel11u kraJske~1usoudn v,M. Prvý S'o'ud sice nevyhověl 
naluJtce rnepdslusnostl SOUGu) UCll111 tak vsak soud rckufsní uznav že 
~nvol.a!ly, s?ud; _v O. příslušným n~ní, a postoupil spisy podle nú:,:rhu 
zalob~ll kraJskcl!1u soudu v M. Proti tomuto usnesení podaif žalobci clo
VC,Ja~l !ekur~, Ve v včci. samé, napadajíce právní názor relmrsního s~U'du 
ohleé1ne nepnslusnosll soudu v 0, Pocile § 261 poslední odstavcc c, ř. 
~. JC;! .tento d'~:'ol~cí re.kurs zř~jmě nepřipL:stnýl11) bez ohledu na to, 
z~, ~:dl:1JtC: ,TI,epnslusno,stI ,,~th?vel teprve, soud rekursní, nikoli již sloud 
pl Jl) ,1eb~ t zdkon v te pneme nel"ozeznavá. 

čis. 8724. 

Rl1čen~.dráhy (zákon ze dHe 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.). 
Jes, pnhodoll v dopravě, narazil-Ii posunovaný vůz na železničn, 

vozy stojící ve stanld a určeně železniční správou k nakládáni v dpbě 
kdy se prov~d~lo nakládáni a děh1jcl zaměstnaní při nakládáni nehyli 
drahol1 vyzvanl, by v práci ustali li vůli posunováni které jest § (in hy 
ohrozilo. j~iich tělesnou bezpečnost. Pokud 1l,ebyli dělnici dostat;čně 
upozornem.o 

(Rozh, ze dne 16, února 1929, Rv II 441/28,) 

, Žalobce nakládal ve stanici na vagon dlouhé dřcvo. Za práce vrazil 
~,~ /ag0;2I: pos~n~va~ý vagollt n~r~ze111 dřevo spadlo na žalobce a po
lando . lL" ŽalooTI'I. nať'ok proll. oraze uznal pro c e s II í s o II d p"r v é 
~ t o II C, e z, r::olOVlce po pr2..vll. O d vol a c í s cud nevyhovčl odvolání 
za~ovan~ d:al;y, k odvolál;Í ~a~?b~e ~.:n~l ,žalební n,árok zcela pn právu. 
D II ~ o ,o y, S~ud odvola,cl preJ1ma zJistem skutkovych okolností soudem 
prvll1 swhce, ze hned pn pc:čefi posunování pískáním stroje bylo upo-
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ZOil1l'l10 na to, že stroj s prívC:Sl1)imj voz,Y př:ci1ází do pohybu, že již" této 
době vlakvedouoím J. na vzdálenost asi 10 111 bylo voláno na žal-obcc a na 
jeho spoluzaměstnance, kteří nakládali na 4. koleji II sklacEště, navalu
jíce dlouhé dřbí na železniční- vozy jim drahou přid~lené, které stály 
mezi nimi a viakvcdoucím, by dali pozor, že se tam pojede, že pak při 
zpětJlém vytlačování V'OZl! na kolej 4. posunovačem B-em máváním pra
pOrkClli a pískfu:drn byl'O dáváno náveští l1a pomalou. jízdu a na zasta
vení, že pak, když posunovaná část se nákladním vozům s dřívím blížila 
a čtvrtou výměnu přejížděla, přeběhl vlakvedOUCÍ až na stranu, kde 
lidé dříví nakládali a volal na ně, by utekli pryč, poněvadž se, jak z jeho 
výpovědi jde na jevu, přes to, že jízda stroje se na znamení pOSLC110-
vačc zmírniia, obával; aby i při lehčím nárazu nakládači neutrpěli škodu, 
že i posunovač, jak z jeho výpovědi vyplývái, volal, na lidi, krteří na
kládali dříví, »utečte«, když posunovaný vůz h)"l od předního vozu, 
na který se dříví nakládalo, vzdálen asi 2-4 01, Podle názoru odvola
cího soudu nelze zjištěné opatření železničn:ch. zřízenců považovJ.tl za 
dostatečné a za vhodné k ochraně lidí vykonávajících tak tčžkou a nebez
pečnou práci jako nakládání dlouhého dříví na vagony. Při této práci 
spolupůsobi'l žalobce, lak nesporno, tak, že.) stoje uprostřed, dřeva, které 
dělníci váleli po dvou kládách na vagony, tlačil je nahoru po.mocí »vell
háků«, Když měli právě jedno z dlouhých dřev nahoře, téměř na va
goně, vrazil do vagonu posunovaný železniční vůz. Ostatní dělníci od
skočili) ježto byli na konci dřeva, nakládaného na vůz) žalobce však 
utrpěl úraz tím) že nakládané dřevo na něhO' spadlo. Žalobce vykonával 
dozor při nakládání a šlo při tom hlavně 'O to, by dříví, které se nak:ič1-
dalo, bylo správně odm'ěřeno a zaznamenáno. Žalobce byl však při tom
to dohledu povinen sám) jako jiní dělnici) pracovati a dřlví nakládati. 
Spolupůsobě při navaloviiní kladl musil žalobce přirozeně věnovati po
zOľQ'ost své nebezpečné práci a nemohl se při tom -rozhlížeti, zda se 
neblíží posunovan}r vlak a mohl právem očekávati, že budou lidé zJměst-· 
naní při' l'akiádánÍ dřeva na vagony patřičným způsobem upozorněni a 
varováni před blížícím se posunovan)rm vlakem zřízenci dráhy. Pískáni 
strojc a návěští na pomalou jízdu a na zastavení máváním prapoľkern 
a pískáním nelze vůbec považovati za vhodné a dG,statečné upozorn::~rd 
lidí pracujících při nakládání' dřeva na vagony, poněvadž jednak znamení 
tato se na n.,ádraží POřŽ0 opak'ujf a neznaFlcnají) ž,e stroj přijede na kO'1ej; 
kde se pracuje, jednak znamení tato jsou určena pro železniční zřízence) 
nikoliv pro Udi pracujícÍ na dráze. Nebylo prokázáno, žc žalobce a s ním 
pracující dělníci slyšeli vúbec volání vlakvedollcího, hy dali pozor, že 
ce tam pojede, Svědek jan ], sice potvrdil, že po tomto volání lidé dřevo 
nakládající od práce ustáli 'a na vlak hleděli. Tím však není prokázáno) 
že volání :omu rozuměli. Že mu nerozuměli, nasvčdčuje, že dále praco
vali, nehledíc ani k výpovědi svědků, že vúbec vnlán;í neslyšeli. To. viděli 
zřízenci dráhy a, přesto dále posunovali. Druhá v)Tstraha vlakvedoucího 
»utečtc«, která sc, jak ž<JJovan5r sám připustí'l, stala v posledním oka
mžiku, a výstraha posunovače »utečte« v dob'ě, kdy posLl'novaný·i, vůz 
byl od předního vagonu, na který se dříví nakládalo, vzdálen as 2 až 4 m, 
neby,ly dány z2.včas, neboť při nebezpečné práci navalování dlouhéh:o 
dřeva nemůže dělník ihned ,odběhnouti, aniž by přišli ostatní k úrazu, 
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nÝ~ľž mus[ se dělníci _ při navaIování d" v, 

zpus?bem domluviti, jak kládu z b '" re~a ,z~r:,estnal1I přiměřeným 
druhem varování učiněném'v oal ezpecl pre" ,utekem. K tomu již po 
dopwvníchpředpisů Č. XIX čl. J9 ~ e~nlln okamz~ku nebylo kdy. Podle 
opomenuti všeho co hy bylo "č' o 8 c) J,estpn posunování zakázáno 
ú~ob jiných anebo věcí. Ostať;~ l~o~do~ozent bezpečnosti vlastní neb 
predplsu, plyne z povahy věci Ú " Y Yd n,ebylo tohoto výslovného 
Se na koleji 4 nakládá dlouhé ,znzencl rahy, byvše upozorněni, že 
opatrnosti § 1297 obc' za 'k t' dre,vo, na vagony, nedbJ31 ani obyčeJ·nl.' 
§ 12 ' ,lm men\e mImo řád ' . C 

99 obč. zák. spokojivše se volání rd' ne p~zor~o.sh ve smyslu 
na ,v~gon y a předsevzavše osu o' ~ n~ I I nakla?~jI.~1 dlouhé dříví 
volall1 toto při své těžkié p/. ~'O~~ll1, ackohv nemeh JIstoty, že lid'é 
k lidem těm dojíti a 'e u o~c~r~.J:se 1 a J~,mu r?zuměli. Mohli snadno 
teprve v posledním ok~mžiku ar~it~ npa ~:I~adne neb'ezpečí, jak také 

Ne j vy Š š í s o 11 d nevYh 'I dO °lz. ~ne, se O' to pokllsili. ove 'OVQ ant. 

Dúvody: 

Po stránce právní umal dovol c' d 
vo,lacího, že tn jde o ne ravidel a I sou" za správný názor soudu od
n'enáleží zajísté k pravid~lností g~st, tudl~ Q> pnhodu v dopravě, neboť 
železničn.[ vozy ve stanici stoj"e' pra~y, ~ posu~o~aný VŮz narazil na 
v době, kdy se nakládání Pro~ld~ s!r~~o~ zelef~~cn,l k nakládání určené 
byli dráhou vyzváni by v naklád' , oe nlCI na ( a,daním zaměstnaní ne
které jest s to, by 'ohrozilo 'e 'ic~mt!1stah proto, z~ se děje po'sunování-, 
latelo'vO', že želemiční zřízenci Jo, ~lesn?u b~zpecn?st. Tvrzení dovo
není správn:é, nebot' pouhé' provl~l!lt?, s~~r;t. ,u,ol'llrh ~se; co mohli u:čjlOli~iJ 
nakládající nelze v souzeném" em,a lcellI na delmky dlouhá dřeva 
ním dělnfků dllouhé dříví naklálaj:ťí~~e Sh;ed~Í1 dostatečným Upozorniě
posunování od práce us·tali a! od n kftd o" 6' soh}ed'em na provádění 
otázka vyvinění žalovaného z důvoda an~c, ,vozu se vzdálili. Také 
od\Cobcím správně řešena Soud odu, zav;nenl zaloboova byla SOu(;\em 
na správné důvody napade~ého rozsu~olacI po~hzuJe proto především 
am vyvráceny ani seslabeny S ohl d ku, ktene,vy,,"ody dovolání nebyly 
volatele upozorniti na to že' p o ~ em na vyvody dovolánÍ' jest do-
a 2 zákona 'o ručení žele~nic j:s~ p~a~n\~ P:Ooso~zení věci s hlediska § 1 
v~?eh:o mají vinu na žalobcově ú~a~l1 o ~e, z a a po~ud zřízenci žalo
pnhodu v doprav'ě, jak svrchl! byl . dl e Jen o otazku, zda žalobce 
kem toho žalovaný ve smys,ln § 2 ~á~ve .cna, spo:uzavl~11 a zda nás led
lobcovY' jest pms!. Ano není zji't' o on,a o, rrc. zel. nahrady škody ža
věděl, že k nárazu posunovaného' sv~no, ze za ~bce byl upozorněn a že 
dOJ'de, nelze v t'om ' 'lob zu na nakladané V klidu stoJ'ÍCl' vozy 

" ze za o ce s nakl'ď ' 
pad;ě zavčas neutekl' shledávati jeho . I aan~ ,nellSltal, pO' pří-
pravě. Na tom nic n~mění 'e" spo uzavmem na příhodě v do-
na dělníky nakládáním klad :am~~~ po~ulllování __ byly. ~ávány signály, že 
a že ostatní dělnici mimo žalobce n~n~ b~lo znzencI zalovaného voláno, 
nakládané vozy ještě včas uskOčilif>re naraze!n, posu,novaného vozu na 
vyvrátiti domněnku o odpovědnosti a, ~ zachhranrh, tezto vše to nemůže 

z ovane o za skoclu žalobcovu ve 
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smyslu § 1 zákona o ruč. žel., pokud neni zjištěl1lo, že žalobce věděl a 
věděti musel, že k nárazu dojd'e a přes to se nevzdálil a tak příhodu v do
prav'le spoluz.avinit 

čís. 8725. 

K odporu podle § 8 odp. ř. není oprávněn věřitel, jemuž přísluší vly
konatelný nárok na určité jednáni neb opomenutí dlužnmovo. 

(Rozh. ze dne 16. února 1929, Rv II 442/28.) 

:lal obce najal od Vincence K-a byt. Ježto mUl Vincenc K. byt ne
odevzdal, žalo'val ho o dodržení smlouvy. Spor vysoudil. Krátce po roz
sudku postoupil Vincenc K. notářským spisem dům žal'ovaným, K ze
mřel před výkonem exekuce na vyklizení bytu, Exekuce byla bezvý
slednou a byla zrušena proto, že závazek k vyklizení bytu nepřešel na 
singulární nástupce ve vlastnictví bytu. Žal,obce, tvrdě, že převod vlast
nictví byl proveden K-em úmyslně, by bylo žalobci znemožněno pta. 
vedení jeho nároku, a že tento úmysl byl znám poručn'íku žalovaných, 
domáhal se žalobou, o niž tu jde, rozsudku, že vlastnictví nabyté žalo
vanými k domu notilřským spisem jest proti žalobci bezúčinné, že žalo
vaní jsou rukou společnou a nedílnou povinni odevzdati žalobci byt, po 
případě nahraditi mu škodu, jež mu vzešla z nedodrženi nájemní smlou
vy. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y š
š i m s o ude m z těchtO' 

dltvodů: 

Dovolání, opřené o dúvody § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s., není oprávněno. 
V souzeném piíípadě netřeba se vůbec obírati otázkou, zda jest k odpoc,u 
podle § 8 odp, ř. oprávněn jen věřitel, který má vykonatelnou peněžitou 
pohledávku (v tom smyslu rozhodnutí čís, 7598 sb, n. s., pak Bartsch
Pollak k § 8 pozn. 4 a 15 a také již rozhodnutí dřívějšího nejvyššího' 
soudu ve Vídni ",is. 13.433 Ol. U. st. ř.), čí také věřitel, který má jiný 
vykonatelný nárok na plnění, na př. na vydání určitého množství zastu
pitelných věcí, neboť vždy to musí býti taková pohledávka, která 
dopouš,(í vedení exekuce »na jmění dlužn'íkovo«, t. j. pro kterou by bylo 
možno dosíci iuspolwjení přímo ze jmění dlužníkova vedením exekLlce 
na toto jmění. Nemůže sem tedy náležeti vykonatelný nárok na určité 
jednání neb opomenutí dlužníka a na jeho vynucení (srov. také komen
tář Bartsch- Pollak k § 8 pozn. 4, Lehmann ll. str. 219, druhý odstavec 
první věta, Steinbach-Ehrenzweig str. 481 odst. 2), Právě o takový 
případ v tomto sporu jde, neboť vykonatelný nárok žalobce záleží v tom, 
že jeho dlužník byl povinen splniti nájemní smlollVu, uzavřenou se 
žalobcem tím způsobem, že dlužník měl svůj byt vykliditi a žalobci 
odevzdati .. Předmětem tohoto nároku jest tedy Určíté dlužníkovo jednán!, 
které může býti vynuceno jen exekucí podle § 349 ex. ř. Marně se dovo-

Civilní rozhodnuti Xl. 16 
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latel snaží c!oličiti, že i v tomto případě jde o exekuci »n", jmění dluž
níkovo«, přehlížeje, že na jmění se tu exekuce nevede a že exekuční řád 
sám zařadil přenechání nebo vyklizeni! nemovítostí do třetího oddílu 
nadep~a?ého »exekuce k vynucení jednání neb opomenutí«. Pokud 
dovolam poukazuje na opačné názory komentářů Dr. Lehmanna ll. 
sir. 2 I 9 a Steínbacha-Ehrenzweiga str. 482, přehlédlo, že tam jest řeč 
o nároku na plnění individuelně určí té věci, neb určitého množství 
zastupitelných věci, zejména i o nároku na náhradní plnění podle 
§ 430 obč. zák., že však i tam jest zastáván názor, že k odporu podle 
§ 8 odp. ř. nestačí exekuční titul, zavazující dlužníka jen k ['rčitému 
jednáni. Pokud žalobce udržuje ještě V dovolání eventuelnlí žalob ní 
návrh na náhradu škody podle § 14 odp. ř., přehlíží, že tento náhradní 
nárok předpokládá jsoucnost odpllrčího oprávnění podle § 8 odp. ř. 
a n;imo to přehllÍží, že se tento předpis vztahuje jen na případ, že 
odpurce, který nabyl věci odp0'fovatelným jednáním, zatížil tulo věc 
způsobem, kterému nelze odporov·ati. O takový případ zde však vúbec 
n:J~e. Za tohoto stavu věci právem odepřely nižší soudy žalobci opráv
nem k odporu pro nedostatek předpokladů § 8 odp. ř. a netřeba již 
ant zl'.oumati, zdali prosba žalob ní, která se domáhá v podstatě toho, 
by pravní nástupci původního dlužníka splnili to, k čemu tento byl od
souzen, odpovídá předpisu § 13 odp. ř. 

čís. 8726. 

Lhůtu k námitkám proti výpovědi z nájmu jest lhůtou práva hmot
ného a neplati o ní předpisy § 126 Co ř. s., § 89 zák. o organisaci soudů, 
mlŽ § 903 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 21. února 1929, Rl 1030128.) 

s ou d p r v é s t o I i c e zamítl návrh vypovídaných, by mimo
soudnlf výpověď byla prohlášena za zrušenou. D ů vod y: Vypoví
daná straná vznesla podáním, došlým na soud dne 9. srpna 1928 ná
mitky proti mimosoudnÍ- výpovědi žalující strany s datem poštovního 
razítka ze dne 4. srpna 1928 a žádajíc, by ustanoven byl rok o námit
kách, navrhla, by byla prohlášena výpověď za zrušenou a vypoVlídající 
žalobkyně odsouzena k náhradě útrat.žá!ující strana navrhla zamít
nutí námitek pro opožděnost, ježto výpověď byla dána dne 28. čer
vence 1928, takže došly-Ii námitky k soudu dne 9. srpna 1928, není 
možno, by šly poštou v místě po pet dnů. Sdělením poštovního úřadu 
v S. ze dne 25. záiíi 1928 soud zjišťuje, že námitky byly dány do lis
tovní schránky poštovního úřadu dne 4. srpna a dne 9. srpna zapsány 
jako doporučená zásilka do knÍhy přijímací. Vzhledem k ustanovení 
§ 42 druhý odstavec nařízení ministerstva obchodu ze dne 22. záňí 
1916 čís. 317 ř. zák. bylo proto soudu uznati námitky za podané na 
poště teprve dnem zápisu do přijímací knihy, dnem 9. srpna 1928, 
a tudíž za opožděné vzhledem k tomu, že od nespomého data výpovědi 
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I doba delší zákonné IMty osmiden,ní 
clne 28. če~vence 1 ~28 ~P~~~e':n k tomu bylo soudu námitky zan;lt
ve smyslu § 562, c~ r; s. : k u r sní s o u cl změnil usnesent prveh<; 
nO liti jako 'opozde~e. R . h zamítnutí námitek proti mimoso~dI1l 
soudu v ten rozum"z~ se navr mí~: Dů vod y: podle § 562 ~. r.o s. 
výpovědi pro op.oz~eno~t. za odat; do osmi dnŮ, kdy' výpovědm Ih,:t~ 
iest náml;ky pr.oh vyp~v~dldfe § 89 org. zák. nepočítají se dn! na post~ 
·.est aspon ctrnacttdennt. o, ". y. h ·est podán aspon posledm 
Jdo lhůty výP?věd~í, tal:~e staDl, kdyz l~~~rso~d ve Vídni 'j plenissit11ár~ 
den lhůty post~vmmu uradu. J:~vl~=J~~99 Bres 306/99 (kniha judlk~tu 
ním rozhodnutI ze dne 27.y . . odán osledního dne na postl! 
čís. 143) vyložil, ~tač~, kd~\J~tdsPlsal~ Přecf tak, že může býti je~tě 
třebas po uplynult PO,sto~n~c. ~atl1tom S" nic nezměnil? ustan?Ve~lm 
o atřen razltkem z tehoz . ne., d e 22 září 1916 ČIS. 317 r. zak., 
§P 42 druhý odstav~c mtt1. na:. z~ v~ozené do schránk~ považujli· za 

odle něhož se dopISy doporucene 'n . clo ři·ímací knihy a po datele 
~odané teprv ~,nem, 1{.dY§ b~l~ z~~8a2 ~éhoŽ Pn;řízení, kdyby n~byly do 
stihá nebezpecl podl,e, . řed is t' če se jen pomeru mezI 
poštovních knill yzapsany, nebo,! tentor,ťvovi'ti dKbU podát1lÍ i pro obolfy 

odatelem a postou, nechce vsak, up 'va To nejlépe patrno z toho, 
~né na pIíklad pro obor procesmh? pr~Jn ;a podané datem pošto·vního 
že dopisy nedoporučené b~,se d,o~a~~v~achována kdežto dopisy dopo-

rr~~í:~~ "p. ř;h~;~hr ptdOat~fl~~a~ IZ!láštní'nOypattre~Oy' st~ ~~h~~i1}~~a~~r~~., 
. , "d kdy by Y zapsa , . . za podané az!tm nem, . I· ' že námitky proh mlmo-

třeba daleko později. Z tě~hto ~vah vb~rvipověď byla vypovídaný?, 
soudní výpovědi byJyp~dany vc~s'nn~oručena 28. červ.ence 1928,. ~a
podle souhlasného udám ob,ou s:~a dne 4 sr na 1928, tedy včas, JeLt? 
milky byly podány na postu JIZ utí ·poftovního úřadu zapsány az 
nezáleží na tom, že byly. pr~k op~m~~čně byly podány dne 4. srpna na 
dne 9. srpna 1928. Že naml, y .Sy f·. z rávou poštovního úř~du v S., 

P
ošlu správně soudce prvy ZJIS U!tek p a obálce v níž námItky byly 

která' je také ve shodě s clatem raze a n , 

zaslány: ' ' . d bnovil usnesení prvého soudu s tou oprac 
N€Jvyssl sou.,o., 

VOli, že se námitky odmltaJ!. 

D ů vod y: 

. ". (. smlouvy byla doručena vypovídané 
Mimosoudní výpoved pachto;vl11, itk roti ní byly podány podle 

straně 28. července 1928" Je]! nam t 9i8 a došly k soudu 9. srpna 
zjištění nižších soudů n~ poost~ 4~ sr~n~ané v § 566 c. ř. s. Nižšl sOl~d~ 
1928 te. dy po osmidennt Ihute, r;red Pd . . obsahuJ·Icí byli na po-ste 

, . .·'tY
' doporuceny OpIS Je . ·tl 

Považuj'í za ZJIS eno, ze . . 1928 První soud Je zaml -:, .. , cí knIhy 9 srpna· , .. \ maje 
zapsán do pnJ!ma . Yd' . rekursní soud však je pnp, ' 
správně odmítl - Jako opoz ene, včítá do o-né Ihuty a že následkem 
za to že doba poštovní dopravy s~ nek do· tohoto usnesení jest od·u-

, ,y Dovolac'l re ms 074 ' 
toho byly p~da?y v cads. \'.1 ve svém rozhodnutí sb. n. s. čís. 8 , ze 
vodněný. NeJvyssl sou vy OZl 16' 
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u~t~novení § 126 c. ř. s. o počítání lhůt a .. va~l doby poštovní dopravy clo lhůt n~ ?~. zal: .. or% . .o nezapočítá_ 
prava. Tyto zásady opakoval v rozh d ,P a I pn Ihutach hmotného 
příčj'nY,by se od nich uch 'lil. Stran' o nutI R II 408/,28 a neshledává 
uvere]neného rozhodnutí YK od'u' dY.s~ odhzu]I na duvody zmíněného d ' . vo nem spravno ť . . 

enych lze poukázati ještě na toto.' V' , ď . S I nazoru v něm UVe-
ním nebo mimosoudním projeve~ J,)~vep'.lest jedn?stranným soud
~ tom smluvní zrušení ná'emního 'O " rIJ~e-h )~J vy~ovídaný, je 
uko'llem, tudíž ani žalobou §por počP ,n~eru. Vy~oved nem procesním 
Privatrecht II. díl z r. l!J28 str d~~) e&rv~ nan:ltkami (Ehrenzweig 
;poru! .nemůže býti řeči o rohláŠeních' , em~h az do, p.odání námitek 
lykaj'ICICh se s'oudního r'I'zenPI' I ' §navrzlch, podamch a úkonech ' 

b 
ve smys II 89 zák " 

ne o soudcovských lhůtách ve srn 'I '1 . org. a o zakonnych 
při mimosoudních výpovědech k~s u § d 25 c. ř. s. To je tím zřejmější 
námitek a až do jich odání' ~ so~ . neustanovuje lhůtu k podání 
námitek nejsou tudíž )hůta' .o vypove~1 úředně nevL Lhůty k podání 
~ráva, kterými jest omezen~1 ~r?Cesmh.o,. nýb'~ž I~ůtami hmotného 
učmmosti. Nemá na ně vlivll doba o~~~st ~~'tl vypov~dI,. by nenabyla 
u soudu do konce lhůt 'inak ' P ~ OVI;I opr~vy., Namltky musí býti 
výpovědi. První soul' t~díž vYhO~jdany, zt~acI pravo brániti se proti 
op'Ožděné. Rozhodnutí rekursn[~~ ~o d spravn,~' .odmítnuv ~ám!tky jako 
mm posouzení věci Proto b u u spoclva na nespravnem práv
důvodů, než které ]'s~u v něm YulvoeddOvolacl~lu .rekursu, třebas" jiných eny, vylJI0'veno. 

Čis.8727. 

Nejde-li 'O výživu nutnou n'b v v obč zák a nen:! r tv ',' y rz .o slusnou výživu ve smyslu § 91 
příČícím ~e zása~ ~~:\ze ::,ajetek m8;nž~ův j~,st ulo~en způsobem 
položiti za základ dŮChO: ~te ?sp~tem, les! pn výměře výživnebo 
lečné činnosti a ze svébo m~jeu2' m~n~el Sku!~::ne pobírá ze své výdě
žovati o tom, že! by manžel mohl s~ !e~ '~~e~sl~? .u.l.oženi a nelze uva-

Slušnou výživou jest rozumě(1i }'i p~ a UI~~ltt.y~ výhodněji. 
míru, kterou se řídili .oba m v IYz voe ~ozn~llcl manželce životní 
které bude moci manžel kr ~e ~ ,za ;"1am:elskeho společenství a ve 
lečenství při! vyplácení vý~~vo:~~v:m~~e:o zrušení manželského spo-

(Ro'zh. ze dne 21. února 1929, R , 83/29.) 

s t :Iei~p~r~~n~~f~eod r~:~~~~\Ví o~.sto}u a ~ože ,povolil s o udp r v é 
výživného 1.400 Kč ~ěsíčně ROPktrel1l o~deleneho bydliště a placen'í 
měsíčních 1.000 Kč Ne" ,:'. u r snl s o u d snížil výživné na 
soudu. .] v y s S I S o u d obnovil usnesení -prvého 

D ů v o ci y: 

Planá jest námitka že rekursnf od' t 
ocenil majetek žalov;ného, nedoPln~~u šei~:ní v rozPhoru sed spisy, an prvm o sou ll, ven aSI 
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na 800,000 Kč, Již první soud založil své rozhodnutí výslovně na zjištění, 
že jmění žalovaného jest odhadnouti na 800.000 Kč, a nemá pro vymě
ření prozatímního výživného podstatného významu, že nepraví »asi« 
800.000 Kč, nýbrž »nejméně« 800.000 Kč. Neopodstatněnou jest i ná
mitka, že pro vyměření výživného není rozhodným výnos majetku, 
nýbrž jako cena. Nejde o nutnou výživu, jejíž potřeba by arci ospra
vedlňovala i dosazování kapitálu, a stěžovatelka netvrdí, že majetek 
žalovaného jest uložen způsobem příčícím se zásadám řádného hospo
dařenÍ. Pří vyměření slušné a hospodářské mohoucnosti manžela při
měřené výživy podle § 91 obč. zák. musí býii protO' za základ vzat 
důchod, kte-rý žalovaný s k u teč n ě pobírá ze své výdělečné činnosti 
a ze svého majetku za nynějšíhO jeho uložení, a nelze uvažovati o tvrzení 
stěžovatelky, že by žalovaný mohl svůj kapitál uložiti do 7Y2 % úroči
telných hypotekárních zápůjček, které mU vynášely ročně 70.000 Kč. 
přes to jest dovolací rekurs oprávněn. I pro vyměření pro'zatímní vý
žívy platí pravidlo § 91 'Obč. zák., že manžel jest povinen mnželce posky
tovati výživu slušnou a jmění jeho přiměřenou. Jí jest výživné umo,žňu
jící manželce životní mím, kterou se řídili oba manželé za manželského 
společenství a ve které bude moci manžel pokračovati i po zrušení 
manželského společenství při vyplácení výživného manželce. Jeliko,ž 
žalovaný má podle vlastního výpočtu v žalobní odpovědi ročních příjmů 
41.872 Kč a nemá mimo manželku, koho by musil ještě živiti, jest slušno 
a jeho mohoucnosti přiměřeno, kd)'IŽ bude manželce platiti požadova
ných a prvním soudem přisouzených 1.400 Kč měsíčně, tedy 16.800 
Kč mčně, neboť zbude pro jeho vlastní potřebu více než 25.000 Kč 
ročně, mimo to však bude mítí pro sebe ještě výnos z pozemků, po pří
padě z polního ho,sp'Odářství, jenž v příjmu 41.872 Kč není zahrnut, a 
bezplatný byt ve vlastním domě, kdežto žalobkyně si jej musí opatřit 
z přisouzeného výživného. 

čís. 8728. 

Jazyková otázka . Jazykové nařízení nevybočilo předpisem čl. 4 (3) jaz. zák. z _zl 
jazykovéh.o zákona. Cizozemská společnost nepožívá práv § 2 jaz, zák. Lhostejno, že 
její někteří společníci jsou tmemskými státními příslušníky. 

(Roz,hi. ze dne21. února 1929, Rv I 810/28-2.) 

Usnesením ze d"e 29. prosince 1928, Rv 1810/28-1 odmítl Ne j v y š
š í s o u d odvolání žalující společnosti v S. v Sasku, podané v jazyku ně
meckém. Di ů vod y: Dovolánlí: žalující sp'olečnos,ti bylo odmítnuto' 
podle čl. 4 (3) vládního nařízení ze dne 3. února 1926, čís. 17 sb. z. 
a n., poněvadž žalobkyně jako spO'lečnost cizozemská nepožívá práv § 2 
zákona ze dne 29. února 1920, čís. 122 sb. z. a n. (čl. 14 a 16 (3) vlád. 
nař. ze dne 3. února 1926, čís. 17 sb. z. a n.) a její d'Dvolání podané 
právním zástupcem bylo sepsáno v jíném jazyce než státním. 
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Žalující firma podala do toh010 rozhodnutí u p r e s i d i a ne j vy š
š í h o s o II d u jazykovou stížnost podle čl. 96 jaz. nař., v níž uplatň'O_ 
vala 1. že jazykové nařízení, uznávajíc ve čl. 4 jazykovou závadu za vadu 
formální, ale rozeznávajíc mezi podáním strany právním zástupcem za
stoupené a nezastoupellé, jest n!ezávazným, protože vybočilo z mezí zá
konných předpisů civilního řádu soudního, podle kterých má býti for
málně vadné podání vždy vráceno k opravě, ať strana jest anebo není 
právně zastoupena; 2. že jazykový zákon nerozeznává mezi tuzemci 
~ cizozemci; 3. že ze tří spo.lečníků žalujíC'i firmy jsou dva příslušníky 
Ceskoslovenské republiky. Stěžovatelka navrhla: a) by usnesení nej
vyššího soudu bylo změněno a by bylo nařízeno, by dovolání bylo na 
soud příjato a o něm po zákonu jednáno, b) po případě by stěžova
telům bylo uloženo, by do přiměřené lhůty podali dovolání v jazyku 
státním. Presídium nejvyššího soudu odstoupilo nejprve stížnost roz
hoclovacímu senátu k vyřízení návrhu ad b) stížnosti. 

R o zh 'O d o v a c í sen á t se usnesl, že nen·í duvodu, by na svém 
odmítacím usnesení něco změnil. 

D ů vod y: 

Rozhodovací senát nemá důvodu, by na svém odmítacím "snesení 
něco změnil, zejména by od něho upustil a stěžovatelce k podáni do
volání v jazyku státním U'rčoval IhMu. K b'O duč í s. I. jazykový zá
kon ze dne 29. února 19200, číS. 122 sb. z. a n., který jest sou·částí ústav
ní listiny a s'tanovÍ podle § 129 úst. list. zásady jazykového práva v re
publice českoslo'venské, pověřil v § 8 státní moc výkonnou zevrubnějším 
provedením toholo zákona, zejména také vydáním předpisů potřebných 
k tomu, by se zabezpečilo úspěšné provádění zákona. Rozeznává-Ii tedy 
vládní nařízen'j ze dne J. února 1Y26, čis. 17 sb. z. a n., provádějíc 
ústavní zákon jazykový, ve čl. 4 mezi stranami právním zá
stupcem nezastoupenými a zastoupenými a postupuje-Ii mírněji 
proti oněm a přísněji proti těmto, pahně předpokládajíc, že strana práva 
neznalá nent si vědoma účinku jazykové závady, že však jest si Fch 
dobře vědom právní zástupce, který jest straně ~odpoQvěden, nepřekro~ 
čilo tím zmocnění § 8 jaz. zák. Pokládala-Ii státní výkonná moc přísný 
předpis čl. 4 (3) za potřebný k tomu> by se zabezpečilo úspěšné pro
vádění jazykového zákona, byla k tomu podle § 8 jaz. zák. 'Oprávněna. 
Soudy mají sice podle § 1002 úst. list. právo zkoumati platnost nařízení, 
ale nejvyšší soud neshledal, že hy jaz. nař. v uvedeném směru vybočilo 
z meZÍ jazykového zákona. K bod učí s. 2. stačí 'odkázati na odůvodnění 
odmítac·ího usnesení ze dne 29. prosince 1928, Rv I 810/28-1. K bod u 
čís. 3. žalující stranou jest obchodní společnost, zapsaná v obcho'dním 
rejstříku saského úředního s'Oudu v G. pod firmou »Alfred R. & Co in 
S.«. jest tedy žalující strana samostatným právním podmětem, rozdíl
ným od spoilečníků, kteří ji tvoří a to podmětem cizozemským, neboť 
má své sídlo v Sasku (Německu), kdež je také zapsána v obchodní 
rejstřík. Menšinová práva jazyková příslušejí nejen osobám fysickým, 
nýbrž i osobám právnick.Vm a jim podobným samostatným právním 
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• . . ař ) ale příslušeji těmto jen v té 
podmětum (d. !6 ~I). J"z'b:~n' lysickým. jako nepřísluší takov~ 
míře, v. Jake pn,slus.eP

b
• os~ s~cké tak nepři sluší ani clzoz~m~,ke 

právo clzozemske O~? e Y v' os tavenému právní.mu podmptu. , . I ' jl na roven p d' , 
vsobě pravmc ,e ~, odmětům řísluší oprávněni užiti v po. am 
jen tuzemským prav,~l1:rh p teprve j~-Ii tento předpoklad spln.ěn, u~a
jiného pZYdkla ~\ezl ~ta(3n)1 aO p~dle uv~denych tam pomůcek, zd:,; jes~ pradv
žuje se po e c', .. ' 'h'O 'azyka V tomto pnpade te y 
nicIó osoba příslušmkem me~slllove společník 'nebo několik společníků 

jse~L71~;ij~fml°~bč~~~11 d~~k~:IOV~~~~éy~~~pU~i~k1~sr~b~~~J~íá~~í~e!~00~t 
'tem ktery' jako strana ve ~poru v , , 

me ., ' , I'" 
a nikoli ti kteř1 spo eC111Cl. 

čís. 8729. 

I tll o potr'ehuJ'e klu vzdání se nezletilcova nároku na bo· 
otec nez e cuv 

le<rné svolení soudu. 
~ (Rozh. ze dne 21. února 1929, Rv I 1339/28.) 

NezleWý žalobce byl povalen žalovaným, jed~~c~md ~a v kšo~e~ ~ 
raněn. Žalobě o náhradu škody bylo ~) hověno 
s t o I i c, N e j v y Š š i m s O ude m z techto 

důvodu: 

po
tří 

řísl žalolyi nezletilému Robertu H-ovi, 
Co do částky}.500 K,č ~ P d' l' "e.e alovaného neodůvodněným, 

nižšími soudy pnsouzene, jest o~o andváacího že se nároku na bo
poněvadž jest správným .n~zor sou u o . z důvodu náhrady škody 
lestné, pfíslu~ející nezl~hie~u ~o.~e[:uHH~~~ohl právoplatně vzdáti bez 
proti žalovanemu ot;c za o' ce u, O> • nto 'est osobním náwkem ne
svolení opatrovmckeho s~udu .. Naro~ tt~. á~ním tvořicím jeho vlast-
zl.etil~ho R~dol:a i H~~ ~~rot~~~tom~~je~k~právniho nároku nezletilého 
DlCtVl. Patn ~roto . dl § 149 obě zák jen správa. Z toho plyne, 
Roberta H-a je,ho otc~ p~' ~ odstat~u t~hoto majetku nemúže 1ibo~ 
že otec nez~etlleho ~o ~)[ ,a ·-a s p. ní se ho. I roti žalovanému bylo ve 
volně nakladall, .nybrz zet:eb:~~~válení opa1rovníckého soudu. Tvrzení 
smyslu § 233 5'bc. zak. pOi . o atřiti schválení opatrovnického sou
dovo.Jatelovo, z~ otec je~t prme~o Pnezletilých dítek, není správné, ano 
du jen, po~ud jde, o z.avaZ{y Je ostatného majetku. Z toho plyne, že co 
otci náleží jen sprava jejlchksan:

h 
'etku J'e otec naroveň poručníkovi 

do nakládáni s podstatou ta ove ,o maJ .' 'k 
a že se tedy i na něho vztahuje predpls § 233 obc. za . 

čís. 8730. 

18 ... 317 ~ zák o povinnosti siátlt 
Zákon ze dne 18. srpna 19 ,CIS. . J':. " . za světové 

nahraditi škodu za bezprá"ná poškozeni clvilnlch ()Si()b 

války. ,o ák . ež měla počíti odedine, jejž vláda určí po 
Dvouleta Ihuta § 4,~ ,'d d "mž na:b"1 mírový stav účinnostti. 

ukončení války, nepocma JIZ . nem, jl J 
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P?š!<ozený jest oprávněn domáh t· " • , 
vyzvam povinného eráru by nó~ok dabl Se odskodneho bez předchozího 

, '", o rovoJně uznal. 

_ (Rozh. ze dne 21. února J929 Co I 8/28') 
" Zalobce byl dne 7. července 1918 '. . 
Jln~m. Podáním ze dne 28. listopadu 19~fs~rele?h b

l
ýv· ~akouským vo

~~s erstvu Národní obran b . _ oma a se zalobce na mi
za?ost zůstala bezvýsledn~u LI~~~roJo!n~ou,:nalo jeho nároky. Ježto 
erar o náhradu škody. S or bl' • n _ . cervna 1922 býv. c, a k 
d~e 8. července 1928, ~omáhať~eru~en. zalobou: o niž tu jde, zadano~ 
nahrady škody podle zákona d e zalobce na ceskoslovenském eráru 
lovaný erár namítl kromě jinéZ;o ~~ 1.8'1 s~pn~ 1918, čís. 317 ř, zák. Ža
ze dne 18. srpna 1918 čis 317 ř' z' za o ~ yla podle §§ 4, 5 zákona 
ministerstvo Národni obrany :b ~~., pod~na o~.ozděně, ježto výzv'a na 
~ r o c e sní s a u d" p r v: é s t o / podana jlz 28. listopadu 1921. 
zalobu zamítl. D ů vod " Sond I c ~ (~rchní ~emský soud v Praze) 
Jest opozděna. Pro žala6u' na st' talezacl do'spel k závěru, že žaloba 
1918,. ČÍs. 317 ř. zák. o náhradu ~ ve smy~lu ,zák9na ze dne 18. srpna 
~e ~vetové válce jsou v §§ 4 5 • a pr?tJ]J'lavm posJ.ro.zení civilních osob 
JellZ bude vládou ustanoven' casovkaamezenl, Jez Jest čítati ode dne 

I pou onče' 'Ik ' ne ze rozuměti J'inak n'" n I va y". Obratu tomu • '- ,ez, ze neJpozděJ'š' d ." 
pocnou bezeti, jest stav mírov' .' !m. nem, od nehož Ihút 
kouská vláda vůbec řečen' l' ponevad~ aUl českoslGvenská ani rZ 
~~lUt-G~rmainské (čís'. 50!/21

en 5~~v~hlasIla, Podl~ m!rové smlouvy 
llcmnostl (mezinárodní působno;ti) d / 1\6 n~byl mlrovy stav právní 
2297). čítá-Ii se od 10ho,to dne žal nem " ,ce,fV,ence 192.0 (str. 2291, 
~odnl obrany ze dne 28. listopadu 1~~~oVO ~odan'l: ~a mmlsterstVG Ná
cervna 1922 na zdejší soud dO'I' b I ~ puvGdnr Jeho žaloba dne 10 
dodržána. To však neplatí o nyS ~' .• .Y. a

l 
bY' dvouletá lhůta § 4 zákon~ 

ď ·b I neJsI za o' e Jež d '''h ~naJ a teprve dne 8. července 1928 ' u ,z eJsI o soudu po-
?;m prevr,atu ,dodržetí, ježto zákon čís' ~~to/1gf8dn:ll1ky byl? ,i po stát
slm uzemr (ČIS, sb. 1057). Neod " "v.'. . • r. z: pla!r I na zdej
Obrany na žalobcovo poda" o bPO edel~-Ir n~se mlnrsterstvo Národní 
t.. • í- , nI vu ec nema to Jln 'h ... flmes cnl promlčecl' IhuOta pro I- .' d 'e a ucmku l1iež že <e 
d . ., m C'uje IQ šest" "í o ,,'--' 

omahajlcí. se dobrovolného. UZlla'n' , kO I mes cu od podání strany 
'''j , . I naro u (§ 5 .• 'k nyneJs' narok žalohcův protO • I. ' ,CIT. za ona) .a hy,1 tedy 

Pro I' b I za o·vanenlU eraru pO' 28 k 't .. m.~en a yl by promlčen i kd b • . " , O' v,: nu 1922 již 
Pfl~OCI?, od působnosti záko~a Čí/ lto/~~t:~eslčm lhůta pretržena byh 
zrusem zák. čís. 156/26 tedy do 1'4 ' od 6. srpna 1919 do jeho 
14~ srpna 19026 do dne podání n ně:š~rpna 1926 !rvajícím, poněvad'ž od 
?pet sestiměsíční lhůta § 5 cit y ,~ I zaloby, f J. do 8. července 1928 
uvah soud nalézaC'l žalohu J'ak ' za °d,~a vyprsela. Vycházeje z těchto 

Ne J' vy' • , o opoz enou zamítl " 
s s I S O' u d zrušil napaden' ' 

SGuduI bY' věc znovu projednal a rozhodL y rOzsudek a uložil prVému 

DŮVOdy: 
Odvolací soud shledal odv'olání dO' , 

ze dne 18. srpna 1918 čís 317. ,~uvo?nenym, V doslovu § 4 zák 
. '. za . nem podkladu pro názor odvola~ 
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cího soudu, že dvouletá lhůta, jež se měla počíti ode dne, který vláda po 
ukončení války určí, počala, kdybY' vláda den ten po ukončení války 
neurčila, již dnem, kdy nabyl mírový stav účinnosti (mezínárodn1 pů
sobností). V zákoně není naznačeno; do které lhůty stát musí onen 
den určítí. Mohlo se tudíž tak státi kdykoli po ukončení války, í po 
mezínárodní půs"obnosti mírového stavu. Pokud se tak nestalo, den pro 
početí dvouleté doby určen nebyl, nutno při logickém výkladu doslovu 
zákona mí,ti za to, že dvouroční lhůta ještě nezapočala a poškozenému 
jest tudíž až dG dalšího opatření volno, by vyzval vládu k dobrovolnému 
uznání svého nároku. Bylo by nespravedlivé, by škodující ve vymá
hání nároku na odšl,odnění byl časově obmewván proto, že onen den, 
ať z jakéhokoli důvodu, nebyl stanoven. Ovšem nastala od vydání zákona 
čfs. 317/18 v předpokladech, za kterých by>1 vydán a za kterých bylo 
lze námky z něho plynoucí vymáhati na bývalém rakouském státu, 
podstatná změna. Bývalý rakouský (rakousko-uherský) stát, jenž zákon 
vydal, zanikL S ním zanikly též úřady, které podle § 4 (1) měly býti 
vyzvány k dobrovolnému uznání nárokú. Nezanikl jen bývalý jeho erár. 
Ten ~rvá jako právní osobnost - třebaže jen jako likvidační podstata 
_ dále (sr. rozh. čís. 8054 sb, n. s.). Lze proto nál'ok na odškodnění 
vymáhati na něm. Ale nelze jeho Grgány vyzvati, by jej uznaly, neboť 
ji'ch není. Také není předpisú, podle nichž by je v této působnosti zastu
povaly úřady československé a které. Nutno protO' poškozenému přiznati 
právo, dGmáhati se nároku na odškodnění podle zákona čís, 317/18 
bez předchozího vyzvání povinného eráru, by jej dobrovolně uznaL 
Předpisem, by se vyzvání stalo, nebyl stanoven pro nárok na odškod
nění předpoklad hmotného práva, bez jehož splnění by nárok nevznikl. 
Byl jím jen vydán formální předpis pm postup při vymáhání nároku 
z důvodu, by povolané úřady mohly k n·árGku zaujati stanovisko a, 
hložno-li, jej uznaly a uhradily bez sporného řízení a tak zabránily 
zbytečnému sporu. Není-li však těchto úřadu a nemohou-li proto 
k nároku zaujati stanovisko, musí beztak dojíti ke sporu. Nelze proto 
na poškozeném žádati, by před podánťm žaloby .učinil vyzvání k do
brovolnému uznání. PGsuzuje-1i se věc s tohoto stanoviska, nelze zaža
lova;ný nárok míti, jak činí první soud, za promlčený. Podle občanského 
zákona se nepromlčel, protože j.eho předpisy tu neplatí, ano je pro
mlčeni zvláště upraveno zákonem čís. 317/1918. Bodle tohoto zákona 
se nepromlčel, protože ještě nebyl stanoven den, od kteréhG počíná 
dvouletá lhůta, do které je nár,ok vymáhati, ať již - pokud bl" tu byly 
- vyzváním Madů v § 4 jmenovaných ať již - neni-Ii jich - přímo 
žalohou. Prvý soud se pro svůj opačný právnl názor o promlčení neobí
ral skutkovým základem vymáhaného nároku. 

čís. 8731. 

Předmětem zadržovaciho práva podle § 471 obč. zák. mohou býti 
i věci nemovité. 

Toto zadržovacl právo jest vyloučetJ!o i při výprose. 

(RGzh, ze dne 2J. února 1929, R II 44/29.) 

I" 'll 
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Žalobě o vyklizení a odevzdání bytn pro c e sní s o II d P r v é 
s t o I i c e vyhověl. O d vol a c í s o u d zrušil napaclený rozsudek 
a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal 
a rozhodl. O ů vod y: Proti žalobě' domáhající se vyklizeni a ode_ 
vzdání bytu 'Obývaného žalovanou stranou v domě čís. 445 namitá 
žalovaná strana, že jde vlastně o žalobu o odevzdání a tedy o vydání 
celého domu a že žalovaná strana uplatňuje proti této žalobě, že jest oprávněna dále v domě bydleti, jelikož nastěhovala se do dOllm se 
souhlasem žalující strany a s jejím s'Ouhlasem vynaložila na rúzné 
adaptace v domě 2.000 Kč, mimo to starala Se o výživu manželů 
B-ových, kteří měli v tomto domě výměnu, a opatřila jim také pohřeb, 
koupila určit'Ou plochu od obce M., která stala se součástí domku 
a vysázela v zahradě domku různé ovocné stromy, čímž jí vznikla 
pohledávka proti žalující straně 5.000 Kč. První soudce, jsa právního 
názoru, že Se zadržovací právo podle § 471 obč. zák. na nemovité věci 
nevztahuje, nejednal o těchto námitkách žalované strany a žalobu 
zamítl. Odvolací soud však jest názoru, že právo zad'ržovací týká se 
nejen věcí mo"itých" nýbrž i věci nemovitých, poněvadž v tomto § není 
rozdílu mezi věcmi movitými a nemovitými a zákonodárce jistě by 
býval uvedl, že se zadržovací právo- vztahuje jen na věci movité, kdyby 
byl chtě'! omeziti zadržovací právo jen na věci movité. Jelilmž řízení 
v prvé stolici vzhledem pro mylný názor prvého soudu zůstalo kusým, 
bylo rozsudek prvého soudu zrušiti a věc vrátiti prvému soudu k no
vému jednání a rozhoďnutí (§ 496 čís. 3 c. ř. s.). 

N e j v')" Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odVo'
lacfmu soudu k přlpadllému dalšímu jednání a k novému rozhodnutí. 

D ů vod y: 

Nutno přiznati, že ani z doslovu § 471 obč. zák. ani z materiálií 
neplyne, že předmětem práva zadržovacího mohou býti jen věci movité, 
a nutno zásadně připustiti, že mohou jím býti jakékoliv vě~i hmotné, 
movité i nemovité. Avšak OdvO'lací sDud přehlédl obmezení zadržova_ 
cího práva obsažené v § 1440 obč. zák., j enz vjslo-vně vylučuje za
držovací právo při věcech odňatých sv'émocně neb'O lstivě a při věcech 
vypůjčených, v uschDvání nebo v nájem vZaJtých. Nepřipouští_li zákon 
zadržovac'! právo při půjčce, jest vyloučeno i při výprose (prekariu), 
nlehof výpmsa není než nezávaznou pdjčkO'U, při níž nebyly smluveny 
ani doba ani účel užívání. V takovém, uplatnění zadržovacíhO' práva 
nepřipouštějícím držení domu žalobkyně jsou i žalovaní, ať spočívá na 
pravdě tvrzen! žalobkyně, že se do něho nas.těhovali bez jejího vědomí 
a svolenH, nebo tvrzení žal'Ovaných, že tak učinili se svolením žalobkyně 
proto, že jim slíbila ,že jim dům odstoupí. V onom případě užívají domu 
svémocně, v tomtD výprosou, v obou případech jest uplaJtnění zadr;;o_ 
vacího práva nepřipustnO'. Doplnění řízení, jež OdVO'lací soud prvnímu' 
soudu uložil, vycházeje z mylného názoru, že žalovaní mají právo odepřHi odevzdání domu žalobkyn:i, dokud jim nebUde zaplacen náklad 
na dům, jest proto zbytečné, a nezbylo než zrušiti napadené usnesení 
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~ r lání rozhodl znova, při čemž loz','!,' odvolacímu soudu, by ? 'OQ\ o, "í zdaj 'est třeba nového a u h' j'eho vlastnnl1u uvazen J ' 'by' ti ponec ano 
mus' 'č' odvolaC'iho II em. 

čís. 8732. 
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času vše bylo brzo provedenu, by pak po prodeji motO'cyklu nemusil 
zbytečně platiti premie. žalobce trvá na tom, že pojištění zrušena ne
byla, zejména též proto, že nebylo dodrženo ustanovení čl. 9 pojišťo
vacích podmínek, kde předepsána jest písemná forma všech závazných 
prohlášen'í obou stran. Toto žalobcovo stanovisko jest správné. Mezi 
stranami jest nespomo, že v pojišťovacích pudmínkách jest čl á n e k 
9 nadepsaný: »P'Í sem n á for map roh I á š e n í ob {) u str a n«, 
jeho I. odstavec zní: »Pro všechna oznámení a prohlášen'í, která má 
učiniti na základě zákona neb smlouvJ pmti p'ojišťovateli pojištěnec 
nebo nčkdo třetí, jest podmíněna písemná fonna«. Odstavec druhý zn'í: 
»Veškerá v předložených pojišťovacích podmínkách vyhražená, jakož i 
veškerá od těchto podmínek se uchylující, anebo jinaká zvláštní ujecl
nání jsou jen tehdy platná, když o nich bylo vydáno písemné prohlášení 
pojišťovatele«. Podle tohoto výsl'0vného ustanovení pojišťovací smlou
vy byl by musil žalobce písemně prohlásiti k pojišťo,vně, že žádá změ
nu pojistky číslo 770.061 a storno pojístky číslo 470.086, a jen jeho 
písemné p'rohlášení mohl'O býti p'odkladem pro pojíšfovnu, by provedla 
změnu (zrušení) pojistky. Nestačilo k tomu, že předal pojistky agentu 
pojišťovnJ s ústní žádostí o změnu nebo zrušení, i když měla se věc tak, 
jak ji líčj pojišťovna. Názm pojíšťovny, že ustanovení článku 9. jest 
k O'chraně pojišfovny" nen1 ničím odilvodněn, neboť článek ten výsl'Ovně 
jest nadepsán »písemná forma . prohlášení obou stran« a podle celého 
jeho obsahu a doslovu patrno, že má na mysli oboustranný závazek 
smluvních stran, že pro všechna závazná prohlášeni musí obě použíti 
píser.mé formy. Jest vyloučeno, by ta neb ona strana v případě, kde 
jest to pro ni výhodné, prohlásila, že netrvá na této smluvní podmínce 
a nevyžaduje od dr,uhé písemné prohlášení, jakž číní pojišťovna v sou
zeném případě. že by dopis agenta pojíšťovny mohlo nahraditi písemné 
prohlášení pojištěnce, nelze připustiti. Vzhledem k vamu všemu odpa
dají úvahy. o tom, zda lze tll použíti ustanovení § 63 zák. pojišťov.o 
uhasnutí zájmu na pojištěnI, nebof byly by na místě jen, kdyby se ozná
menI o prodeji motocyklu nebo žádost 'Ú zrušení pojistky, jak o nich 
mluví pojišťovna, staly od pojištěnéhO' samého a rormou závaznou pro 
obě strany, písemnou, rÚ'fmou ocl pojištěnce" nikoli od osoby třetí, třebas 
to by agent pojišfovny. Ustanovení článku 9. poj. podm. má za účel, 
by vždy pravá vůle ob'Ou stmn b}11abezvadně zjištěna nejjistější for
mO'u, písemným prohlášením, takže nemohou vzniknouti pochybnosti. 
Jakákoli odchylka učinila by ustanovení' zbytečným. Nejlépe vidno to ze 
spomého případu, Podle tvrzení pojišfovny projevil žalobce vůU, stor
novati jednu a omeziti druhou po'jislku, ústně agentu pojišťovny a jen 
ten písemně sdělil to pojišť'0vně. Pojišťovna neměla se spokO'jiti s pou
hým sdělenfm agenta, třebas byly připojeny pojístky, neboť neměla 
možnosti kontrolovati, zda se sdělení agenta skutečně zakládá na prav
dě a zda pojístky nebyly mu svěřeny z jiného důvodu, nýbrž měla žádati 
písemné prohlášení pojištěnce. Kdyby tak byla učinila, nemohl'O dojíti 
k tomu, že nyní žalobce tvrdí" že se věc neměla tak, jak J. oznámil, totiž 
že motocykl neprodal a nepředal mu pojistky za účelem J-em v dopisu 
ze dne 9 .května 1927 naznačeným. Aby se takovým případům zabránilo, 
jest v pojišťO'vacích podmínkách ustanovení čl. 9. a proto je bezpod-
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,. ve všech případech. Ježto palc ?dpor 
'čně závazné pro obc stlany a lníti opírá se c'O do duvodu 

nll,l?i~ťoVny proti povin~ostI ze sn~ouv:e~r o právU, vidno, že pojlšť?;~ 
pOd o shora uvedený duvod, t~n I ~lsaka pOiiš~'ovna jest povinna je plnili 
ICací smlouvy neza~Jikly:,. tn:aJI .: ao~ ze dne ll. června 1927. O d v o
v důvodu nespome pO]lstne ,Pnh ~ek a uložil prvému soudu, by, vy
fa c í s o u d zrušil napadeny. roz.s~nal a znovu rozhodl. D ů v 'O d y; 
čkaje pravomoci, dále ve veCI J~l 9 pojišt'. podmínel(, že jen p'ísem~e 

rvní soud dovozUle z ustanov.em dkiadem pro pojišťovnu, by pro~ed a 
P 'hlášení žal'obcovo mohlo bY!1 po t "1'0 z'e žalobce předal pOJIstky 
PrO )" tk" a ze nes aCI , ' 111' ěnu (zrušeni pOJI~ JI: " ' měnu pokud se týče o 7ruse .' 
zmentu pojišťovny s ustl1l .~a~o,Slr~'~ovna.'ČI. 9 poj. podm. pře~plsule 
a~dYž se věc měla tak, tak II hČI pops ,,. a prohlášeni, která ma,. tedy 
I isemnoU rormu P;o vse.chna, oz~amenlneb'Ú smlouvy pojišťovatel~ po
~ovinen jest učinílr na ~al:la~e za:~:atakové zákonné', <lni smluvm p.~
jištěnec anebO' někdO' tret~ t';l v,sm'u na pojištění podle § 63 ;oG]. z~ (. 
vinnosti není. ]def o ,~dpa nU ~ z~lk nebof žalovaná tvrdí,. že, žal;o ce 
z 23. prosince 1917, cls .. 5~1 "iště~' motocykl prodal a ze z,:da, by 
sdělil jejímu agentu ]~OVI, ze pOl ' t'~e 'redukována, oo'ž l?rý ,sdehl po
smlouva byla stornovana, pOklm?t se I Y9'27 Předpis § 63 pOl· zakona dOd" 

. e dne 9 ve na, " neld'e 00 'o -'''ťovně dopisem z ' '.. č' 770061 proto
" 

ze um, 
ll~dá u obou pojistek, .u pO']Istky .. :s; , t~tiž 'en pfO'ti úrazum, ldere se 
~adnuN částečnéh,o zájmu na POJťt~ll1iato čá~t pojištění tím 'Ú'~padá ~ 
stanou při jízdě motocyklem, ne .o '0' zákona z"niká však pOJIsfova~1 
smlouva v ní zaniká., Podl~ § 63 ,~ J i S'O 'ure, bez jakéh~koh.!)rohla
smlouva již odp!,dnutrm zalm~o~:o~':;níPani heba vědomO'stI P?]ISfov~K: 
, ni' a 11ned takze k zamku s,m y, 'I 9 P,'OI' poclm. nepravem, se , ''"1 tanovem· C .' "T o 
Pak ale první soud pouz;, us, 'm n~boť nestačí k bezpecnemu p '~ 
sledkem čehož jest je~o ,nzen; k~sJ: " a pOltud, že není zjištěn skutecny 
souzení a k rozhodnutr teto ~r~~106~e~ce d.oznial, že 7. kVětn~ I ~27~od~~ 
stav, který je základe~ spor:u. , 'ž jde ale popřel, že ta ucml, 
vzdal agentu J-OVI obe pO]lS~~y, o n~ován' , a namítal, že moto,:yk; ne
byly stornovány, p'okud s~ tKf~ r:~~ tom/nedošla a že byl v drze~,1 P~1 
prodal, nýbrž proclatr ten o' a", J"O'ITj že jen sdělil úmy~l ~o ocy, 
jištěného motocyklu az do d~e (.u:eaJ~kovati). Těmito popřenyml s~utec-
Prodati a pojístky stornov~ ~ d' odňUI'e své 'Údmítavé stanoVIS o. 

. 'I OI'išf'Ovna prave o uv 
nos tml ~sa { .p. ' ' d nevyhověl rekursu. 

N el v Y s S I S o ,u 

Důvody: 

, • e ro pojistníko'vU žádost, 
Správným jest názor odvolaclho ,soudu~k~d ~e týče redukovány, ne

b, 'OI'ístky, o něž jde, byly storn'ov,any, Přede sána písemní forma, .ne~ 
b~I~Jodle § 9 pojišťO'vaclch pO'd~I~~kp~o, zál'rik zájmu n:ebol pro ]lny 

b f žádati o zrušení smlouvy, a.· llzdl 'kona ani podle smlouvy a 
o , "'k 'nen all1 po ,e za . d ď vůbec důvod není pO]lstm pOVil, d, ' ek v tétO' věCI ne opa a , 
odsta~ec druhý § 9 pojíšťo~aclc.h p~ ~.Ii~tníkovy, jichž se týká odstav~c 
neboť nejde o jedn'Ostr~n?e, P rOl eV6lífe I naznačená, a jest, st~nov~~?, ze 
prvý, nýbrž jde o t;Jednan~ ~a;o vydáno písemné prohlásem pO]ls! ova
jsou platná jen, kdyz o mc 
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Ť,elc) což se v souzeném pNpadě 11 . 'v ~stavu i stalo (dodatek ze dne f~'\~i~,~e7~;;)lovaného poji~ťovacího 
Jest, zda byl ve příčině mo-lorovéh _ . Rozhodu]lcl otázkou 
K zrušení mohlo dojíti pozměňují' ? kola zrusen pojišťovací poměr 
P'?j~š~ovad smlouvy srovnalo u V~!í u!t~avou, pOku,d " se týč~. rozvázání~ 
]lstem podle § 63 pojišť. zák. Jest tv'z an ~eb_o zan,lkem z~Jmu na po-
1927 agenta žalované společnoo ti K efo, ze zalobcepoukazal v !:větnu 
nomu ručení (čís 470086) d t ' ar a ~-a, by pOJIstku proti povin~ 
770.061 dal upra~iti v· ten z {~sO~lo'~nova'tJ'" a_ I'0jistku proti úrazu čís. 
tocyklu bylo vypuštěno Po PI ,y pOJ lstem protI nebezpečí z mO'-
9. května 1927, kter' m' žal~v':~u toml!!~' vyhověl J .. dopisem ze dne 
podl~ čl. 319 .obch. Z~k. a § 862 o: ~6;sto,vnu zprav}!., Jde o nabídku 
uzavrenÍ smlouvy teprve až n b' )" , ~. zak. a nastava protO' účinnost 
byl _" ,a Izerlcl Jest uvědoměl - b'dl . 

a pnJata druhou stranou V sou ,", 1, ze na I ca Jeho 
pokud se týče modifikace POjisteť~~em pnp:,dě p~atilo by tedy storno, 
snad J., jak bude uvaženo dále) b I prve, :zd by ,zalo.b_c~ (po případě 
Bude proto nulJ,o by nižší soudy Yd ~ wZt ~ nu tl POJlsto"ny zpraven. 
"Y)asněným zůstá~á postavení J-ovo ~ u';1 o ~!o zpr,avení zjistily. Ne
z~lména, zda zastupoval některou stran te~hto Jednan;ch mezi stranami, • 
pnJaI poukaz žalobce jako jeh "; Jako zm~)Cnen:ec a kterou zda jišťovně, či zda byl zástU' cen~ zmocnen~c, by J~ho vůli tlumočil po-
y onom případě rozhOdovaf by o ~ zl~ocnencem zal_~vané společnosti. 
:alova~é strany došlO' zmocněnci J:~iU c'§m!~~ 70k~mzlk: kdy rozhc;qnulí 
ze k zamku a k modífíkací pojíšťo"a 'h I o~. zak.), Pro pnpad, 
§ 63 pojišť. zákona, jest rozb'odn' m CI_C . S!TI uv doslo .. podle ustano"ení 
ze kterých by bylo zjistiti jak' ':f. presn)' o?sah POj1sťovacích smluv, 
kryt. To vše nebylo vzat~ y!atem a v lakem rozsahu byl pojištěním 
dovaly o pojíšt10vací smlou';"aě p~~tre~ so~dy nižších_stolic., které rozho
neměvše. Tep",e podle toho' co sa , JeJ'I .. ,;epoz:navse a ani ji v rukou 
řešíti otázku, zda zájem na p~,jiŠC h~de zk'reno 

po této stránce, bude 
nik zájmu na pojištění ničí O'íš/

m Z~nI a ve kterém okamžiku, Zá
fakto), jal{mile pojišťovatel ~e J ° nOěvac~ SI;'I'(O§UV: samým skutkem (ípso 
kana o pojišťovací smlouvě) be . ~, GVI. 3 (1) poslední věta zá
pojistnfkova, ale jen když v~ku:k~a n~h~~Gh~ prohláše:ní ,nebo O'~námení 

. ze nastal. Napmti tomu nese' d s a, mk~hv pouhym oznali1eníli1 
pokud se týče O' redukci odaf ve d~a t~m~ ~da ,zal obce žádost G storno: 
předpokladu se zklamal p. elikO'ž po~~~m, ze _zaJem zaníkne, ale v tomto 
nemají právního význa~J (§ 90i .obč t~Yln Je_dno;;tr,annrch projevech 
v tom, ze § 63 zák PGJ' I f .' .. a .), ~nsvedCIÍ1 Jest reku rentu 

. . p a I Jen; zamkl-II zaJem na pojištění. 

čiS. 8133. 

Konal-U se v řízení iii! okre n' ," ď '-' se dosta"lly; obě stran tlem' s .~ so!l,e OOdelertě prvý rok, k něniuž 
znamu a jest vynésti n~dosta a'l Pl' p~~t lžalo~nihlO ,děje žlIlovanýtn Vý', r _ ,VI - t se za ovll!1(y k nejblíže '''ti 1'" l 

ozepre" rozsudek pro zmeškání podle §§ 396 442' ,prtS mu "'~ 5., nikoliv podle §, 399 442 "'_'''ll'' ~ ... _. ' , prvy odstavec, c. f. 
, , , -Ul UlIJ. 1.JUb,Uavec, c. ř. s. 

(~o'zh. ze dne 22. února 1929, R I 56;29.) 
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o žalobě u okresníhO' soudu kOI]al se dne 8. srpna 1928 odděleně Plvý 
rok, k němuž se dostavily obě strany. K následujícímu ústnímu roku 
dne 29. září 1928 nedostavil se žalovaný, načež s o udp l' V é s t O' I i c e 
vynesl k návrhu žalobce rozsudek pw zmeškání podk § 396 c. ř. s. 
Rek II r sní s o u d zrušil rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by vy
čkaje pravomoci, dále jednal a ZITOVU rozhodl. D ů vod y: Od"o!atel 
uplati1

u
je vadnost řízenÍ. Odvolání jest v právu. Jest tu skutečně vad

nost řízení vyvolaná nesprávným právním posouzením věci. V řízení před 
okresními soudy může býti vynesen rozsudek pro zmeškání podle § 
p96 c. ř. s. jen tehdy, zmešká-li strana prvý rok nařízený k žalobě (§ 
442 ds.)'. Tomu však v souzeném případě nebylo' tak. žalovaný se 
dostavil k prvému roku dne 8. srpna 1928. V jednadm protokole neni 
sice uvedeno, že žalobní nárok popřel. Ježto však ústní líčení bylo, usta
noveno na 29. září 1928 a nebyl vynesen wzsudek pro zmeškání a pro
tokol také nezjišťuje, že žalovaný aspoň skutkové údaje žalobcovy vý
slovně doznal, plyne z toho, že neuznal správnost údaji\! žaloby a že 
neuznal žalobní nárok. Jsou (udíž slwtl<ové údaje žaloboovy a jí:n t"rze
ný nárok popřeny. JehOl údaje vyžadovaly důkazu a soud prvé slolice 
nemohl pří ústním líčení dne 29. září 1928 na základě údajů žaloby, jež 
nebyly prokázány a jež nebylo lze míti za pravdivé (§ 396 cřs.) "ynésti 
rozsudelc pro zmeškání. Nedostavil-li se žalnvaný k ústnímu líčeni, ne
mohl býti vynesen rozsudek podle § 396 c. ř. s" nýbrž jen podle § 399, 

442, druhý odstavec c, ř. s. 
N e j v y Š š í s '0 U d zrušil napadené usnesení a uložil odvO'lacímu 

soudu, by, nehledě k použi,tému zrušovaCÍmu ďůvodu znovu rozhodl 

o odvO'lání. 

D Ů vod y: 

Podle spisu konal se o žalobě odděleně prvý rok (§ 440 prvý od
stavec, druhá věta c, ř. s.), k němuž se dostavily obě strany. Byl tudíž 
přednes ve věci samé vyloučen (poslední 'OdS'tavec § 239 c. ř. s. a p",ní 
odstavec § 431 c, ř. s.) a popřen,r žal'ObníhO' nároku žalo'vaným při 
tomto roku nebylo by mělo procesuálního významu ani, kdyby se bylo 
stalo. Nedo8'taví-li se v lakovém případě žalovaný k nejblíže příštímu 
líčení rozepře, propadne rozsudku pro zmeškání pO'dle § 442 pwý od
stavec a § 396 c. ř. s. (srovnej i plenární usnese'l1'l nejvyššlhO' soudu 
uveřejněné ve sb. n. s, pod čís. 4001 a rozhodnutí býv, nejvyššího soudu 
vídeňského, uveřejněné v úř.sb. pod čÍs. 1688). Právem tudíž vytýká 
stěžovatel odvO'lacímu soudu, že jeho právní názor jest pochybený a 
bylo protG rekursu vyhověno a rozhodnuto" jak shora uvedeno, 

čís. 8734. 

Ochrana nájemcú. 
Prodejem a předáním nájelt1\ltí mi zrušuje se ve smyslJll § 20 (3) 

zák. na ochr. náj. nájemní smlouva mezi pú"odním; smluvnimr stranami. 
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Od ,té doby pOčíná běželi - l' _ ,_ 
ceru přeplatků ná' , ses ?UeslclÚ prorulčecí lhůt ' 
byvatelern v náj~ehO Jl.rott pronajímateli byť i b \ mudku ~a 

POlmeru pokračováuo. ' Y o s novym 

(R'Ozh. ze dne 22 února 1929 R I 6 
' , 5/29.) 

Zalobou, zadanou na soudě d _ 
na p;onajímate1ce vrácení Přep~:t~O' b::zna 1928, domáhal se 
p rve s t o I i c e žalobu za' u naJemného. Pro c e s n íuct)ennCé 
rozsudek a vrátil věc rvé mltl, o d vol a c í s o u d zrušil 
a Z?O,VU ~ozhodL O tl ~ o ::. s~u~ť' b~, vyčkaje pravomoci, 
volanl oduvodněno pokud v 't' ~ e na~oru odvolacího soudu 
promlčení. Podle § 20 zák Y yka nespravné právní posOuzení v 
1925 č~s. 48 sb, z. a n. nár~~a o '?chr~~ě !,ájemců Ze dne 26 
~e do sesti měsícú od zruš rya ~racen.' cmzovl1Ích přeplatků pf(' lmlčulÍpc 
Jde ,o to, zda zrušení smlou~nl naJemlll.~mlouvy. V s'Ů'IJze,ném 
va.na strana dům prodala n ~.~,astalo JIZ 1. července 1925 
ZCIzení věci nemá o sobě v ~~eJ~II:n ~Iastnfkům. POdle § 1120 
b~. byla dána náležitá v' ově ~etl za,~lk S;nlouvy nájemní, n 'brž 
naJemníků jes't potřebí sr~dníhd, k nlz, o,=sem podle zákonů Yo 
st,r.any netvrdily. Změnu v m .. 0 SvolenI. Ze výpověd' takOVá b la 
naJemní smlouvy Z toho nut aJltelt domu nelze ztotožň,ovati se Yznlšenlrn 
§ 20 o pro 1- ,'. no usuzovati že usta ' -. 
v n - - m cent Jest omeziti jen na skut~č' ~ovenl shora zmíněného 

emz n'ový vlastník dom k _. ne zrusenl nájemního pom-

~g~~d~~cč:t~~~Ji,ž b~~~~~f;:Jo;:~.r~~l~o ~,a~~st~e~~~~~čái:k lťd;~nl~~;i 
P?cmalo již od prodeje, byl b P[~ ~ prodavslmu dřívějším~ m~jite1i Jo::~ 
zak. )~sně vyslovil a neuíil j!n ' e zřetele,:, n~ ustanovení § 1120 obč 

§znalč410uPlný zánik smlouvy. Pro t~;;;~znu, »zruslem, nájemní smlouvy« jenŽ 
9 obč zák ' I' aZOI m UVl I uvaha že b ' _. , 

kdy vlast'k : novy v astnlk domll odpovíd I _' Y pouzlltm 
. nt em uOmu ještě neb I - _ a za preplatky z dob 

~I~~~~ tedy Prospěchu neměl / to~~ ~~v~~epl~tky placeny nebyly a Zt; 
možno nen6ast~I~, Ježto smlouva nájemní tU" zedáPlrolt něl!,u ještě pro" 
-, po meslClch po prod .. d rva e, ale ze by n b I 
~~~p:I~~:n~~u domu: který Pře~iatk~m~ři1~lmá~atI s~ ťřepl5'tku na d~íJj~ 
sledek ::~tt trospech, .. p~něvadž by se mo~1 JO~~I~z J~ení tedy plynul 
zákonod' yl by zajIste nesrovna,lostf o ,_ I va!t promlčení. OŮ-

arce zamýšlel ' mz ne ze se domnívati' " .. . , ze Jl 
NeJ'vy--' , s s 1 S o u d zruší! n d ' 

~~~UO;lo~d~dV~rá:í~hledě ke zruš~~:c~~~ ~st~e~~~: je~~itipl oV:;z_CI'I,OdVola-
znovu 

O Ů vod y: 

Odůvodněna jest výtka sc-
odvolaoího Soudu v otázce ;zoo~fi:~~Yža~~bne,~í spr,ávným právní názor 

nt o naroku. Zal obou, po~ 
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danoU dne 30. března 1928, domáhá se žalobce na žalované podle § 20 
(3) zákona o ochr. náj. vráceni přeplatků na nájemném za dobu od 1. 
července 1922 do 30. června 1925, úhrnem 84.052 Kč, ač jest mezi stra
nami nesporno, že žalovaná prodala dům, v němž byt jest, již 1. července 
1925. Jde o to, zda prodejem domu byla nájemní smlouva mezi stranami 

. zrušena a zda od té doby počala běžeti šestiměsíční lhůta promlčecí po
dle posledni věty § 20 (3) zákona ze dne 25. března 1925, čís. 48 sb. 
z. a n. a dřívějších zákonů o ochraně nájemníků - jak v souhlasu se ža
lovanoU uznal první soud, - či zda nájemní smlouva prodejem domu 
mezi stranami nebyla zrušena, takže v době podání žaloby dne 30. března 
1928 nárok ještě promlčen nebyl - jak v souhlasu se žalobcem vyslovil 
odvolací soud. Nelze souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že zcizení 
nájemní věci nemá podle § 1120 obč. zák. o sobě v zápěti zánik nájemní 
smlouvy, nýbrž že jest ještě nutno, by byla dána náležitá výpověď. 
Pravý opak jde na jevo z předpisu § 1120 obč. zák., který jest zařaděn 
mezi předpisy o zrušení nájemní smlouvy a který mezi důvody zrušení 
uvádí také »zCizení věci« právě tak, jako před tím byl uvedl zánik věci 
(§1112 obč. zák.), uplynntí času (§ 1113 obč. zák.) a výpověď (§ 1116 
ohč. zák.). Ruší se tedy nájemní smlouva mezi smluvními stranami již 
zcizením a předáním nájemního předmětu jinému nabývateli. Jest to sa
mozřejmé, neboť od té dohy nemůže již dřívější pronajímatel poskyto
vati podle § 1090 obč. zák. nájemci užívání najaté věci za úplatu. Proto 
dává zákon ve druhé větě § 1120 obč. zák. nájemci jen právo žádati od 
pronajímatele úplné zadostiučinění ve příčině utrpěné škody a ušlého 
zisku, z čehož jest nejlépe viděti, že původní obligace zanikla a změnila 
se v nárok na náhradu škody. Odvolací soud dal se svésti předpisem zá
kona " »náležité výpo,vědi«. Ale smysl § 1120 obč. zák. jest co do vý
povědi jen ten, že nájemce, jehož nájemní právo není zapsáno v knize 
pozemkové, musí sice novému nabyvateli nájemní věci i tehdy ustou
piti, byl-Ii nájem uzavřen na určitou dobu, která dosud neuplynula, že 
však nemusí ustoupiti hned, nýbrž až po náležité výpovědi. Jen za to
hoto předpokladn musí nájemník ustoupiti. Důvodem tohoto obmezení 
nového nabyvatele v jeho disposičním právu s nájemní věd jest slušný 
ohled zákona na zájmy nájemníka, by nemohl býti bez dalšího z bytu vy
puzen, nýbrž aby získal času, by si mohl opatřiti vhodnou náhradu za 
nájemní předmět, z něhož musil ustoupiti. I kdyby bylo' nájemní právo 
v knize pozemko·vé zapsáno, zrušl se nájemní poměr mezi původními 
stranami, ale v takovém případě jest nájemní smlouva účinnou, podle 
§§ 443 a 1095 obč. zák. proti každému nabyvateli nájemní věci, takže 
nájemník nemusí ustoupiti a ovšem pak nemůže žádati na pronajímateli 
náhradu škody. Rovněž nesmí mýliti případné pokračování v nájemním 
poměru mezi nájemníkem a novým nabyvatelem nájemní věci, neboť pak 
jde již o nájemní poměr s jiným pronajímatelem, což ostatně v tomto 
případě vyplývá i z tvrzení žalobce, který uvádí, že s ním novi vlastníci 
domu vstoupili roku 1925 do nájemní smlouvy a že dosud v domě bydlí. 
CZ toho jest vidno, že dům byl roku 1925 nejen prodán, nýbrž i předán, 
což v první stolici žádná ze stran výslovně neuvedla a což uvádí teprve 
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žalovaná v rekursu) T' ' . d~je a předání náje'mní I~~c~sca: ~~c se,ne~"ě?í na zákonném účinku 
nlnll s,tr~nami, neboť tento účin zruse,~1 naJ,emni mezi 
ujednamm nájemníka" ek nemuze byh vyloučen ',ci;~~'t;~~'~~,~: 
zna k I s j1l10U osobou Pro t t ' I' ' býtm~, o o ~ost, že po dobu platnosti zák en o učinek jest také bez ". 
k lana vypověd' jen se svolením so. ona o .oc,hraně nájemníků 
I ona. Poukaz odvolacího soudu na p' d

Udu
,§podleha-1i nájem záštitě 

~u nesrovnalost, že by nov' ,re plS ,1409 obč. zák. a na 
l1<;m I z doby, kdy ještě vla!tnr~~~l1Ik odpovldal za přeplatky nal!n,)mllě-
zak. o':1á ještě další předpoklad neby!, nemá váhy, neboť § 1409 
nemuze nic měniti " . y, o mchz se tu netřeba ši"t' . 
ml' 'Ih

o 
na predplsu § 20 (3) 'k fl I, a mImo' 

.
. ceCI uta počíná »od zruše'" . za ona o ochr náJ' že " 

poukázat'.. . nI najemni smlouvy K ' " . pro
toti' ' ~ na jll10U nesrovnalost k níž b dl «, romě toho lze však' 

z, ze y se nárok na vrácení 'ře I tkl ve názor odvolacího' soudu 
n:p[~mlče~třeba aní za třicet roeu kd

a 
bU P,:oti puvodnímu pronajímatel! ~~ adV najemním pOll1ěru s nový~ nrbYVY n~jfmník po tak dlouhou dOb~ 

o porovalo úmyslu zák ' a e em domu. To by však" 
o ?~hr. náj, patrně sledoval ~na, ktC;:y P?slední větou § 20 P;I
naJlmatelem, dokud j t cll, by najemmk nemusil véstí . (3) zak. 
ohled odpadne, jak~~e~cfn~etrvati s ní':1 v nájemním po~~;K s pro-~;I~r~t~ji~mtu vy~aduje toho n;;::~1 ř1~m:\lsl;onaji:n~telem 'z~~~~~ 
~:d:":':~!~;L~%~;::'~f~' k;~;':~:l,;fo~p11~f :;~r~,"'";: 
~e~, pO,s,m~1 zákon odchylkou odvz~a~u stran. Těmito hledísky by; ~:= 
z~~šr~C~~je~r~ím;~~~~:znikem ná~~~u )1S;olá:eť~r~~ič:~'lh (podle, ně-
~~JylkO?kOd § 1479 obl.' :l~sz~r~~~e~itrlantY :kráti~ promlčecí~~t~Z o~~ 

za on v § 20 (3) 'k e az na sest m' 'o ' , při nároku' , za , o. ochr. n. o' »zruš ,.. ,eslcu. M;luvl-Ii 
smlouvu, kt~~áv;:~:I:í činž.ovních přeplatků nae%;s~le;~~~mlouv~«, m~ 
vozuje pro'Íi prona'ím~:z.1 st;a·naml a ze které nájemník ;vg~u ,najemm 
s jiným pronajímalelem. ~o~!:ol~h~mlouvu, ve které bylo p~~r~~:vr;~ 
j~!'nl~~1 byl uplatněn teprve po 2 'le~~c~y~O ;ylo,žc;n?, jest žalobní ná
obírati o~v!",promlčen, Tím jest ovšem s .. ',?eslclch po zrušení ná" 
také ná s\~este celou řadou jiných námit~~r J'~ rozhodnut a není třeba 
28 b' ml ou zpětné pusobnosti § 22 (2) z~ ov~né strany, zejména 

. rezna 1928, čís, 44 sb, z, a n kte ' PdoS edn~ věty zákona ze dne " rou o vola CI soud řešil. 

, čís. 8135' 
Pravo loviti ryby' t' . Historický , ,Jes,yr~vem soukromým. 
Majitel b TOJ ryb~lrskeho práva. 

b' ., . ry o OVU v cech ách mM d" , reznt poz.emky. Pokud vydržela Ob~ ;~ rzet~ pr?vo vstoupiti na po-
:: prostřednictvím osob spachtovavŠí~h o ~ra~o Jbeho fakti~kým výko-• nt ry olov a JIch pomoc-

(Rozh. ze dne 22. února 1929, Rv I 1085/28,) 
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žalující obec domáhala se proti žalovaným určení, že jí přísluší právO 
vstupovati na pozemek žalovaných, pokud jest toho třeba k výkonu práva 
rybolOVU, a že žalovaným nepřísluší právo zřizovati plot na pozemku 
aniž zřízením plotu zabraňovati žalobkyni přístup na pozemek, pokud 
jest toho třeba k výkonu rybolovu, jakož i, by byli žalovaní uznáni po
vinnými odstraniti část plotu, jíž byl zabraňován žalobkyni přístup 
k výkonu práva rybolovu. žalobě bylo vyhověno s o u d y vše ch tří 
s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Odvolací sO'ud zamítl usnesením do rozsudku pojatým námitku ne
přípustnosti pořadu práva, teprve v odvolacím řízení vznesenou. Dovo
latelé n«padají toto rozhodnutí v rámci dovolacího důvodu čís. 4 § 503 
c. ř. s. Tím vlastně uplatňují dovolací důvod § 503 čís, 1 a 477 čís. 6 
c. ř. s., než neprávem. Právo loviti ryby jest v § 292 obč. zák. prohlášeno 
za věc nehmotnou a poměry toho,to' práva se týkající upravují se i na ji
ných místech občanského zákona (§ 296, 383, 413, 477 čís. 5 a 1457 
obc, zák.). Jest tedy tomuto právu přizuati povabu práva soukromého, 
což uznává právní nauka i praxe (srovnej Randa Vlastnictví 1922 str. 45, 
rozhodnutí čís. 7204 sb. n. s, a rozhodnutí bývalého nejvyššího soudu 
ve Vídni OL U. čís, 14409 a 14663 st. ř. a 4283 n, ř,). 

Zbývá otázka právního posouzeni. Jest nesporno, že žalobkyni ode 
dávna přísluší právo cbytatí ryby v úseku potoku čís. kat. 1870 hrani
čícím s loukou čís, kat. 1222:. Soudy nižši:ch stoJic správně uvádějí, že 
v Čechách dosud neplatí zákon ze dne 25, dubna 1885, čís. 58 ř. zák, 
a tudíž ani předpis § 5 téhož zákona, dovolující za určitých záruk ry
bářům a jich pomocníkům, by vstoupili na pobřežní pozemky, Žalobkyně 
míní, že již z přirozenosti práva k rybolovu plyne toto oprávnění. Ale 
v této všeobecnosti nelze otázku tu ve sporu, o nějž tuto jde, řešiti, 
ježto není skutkový podklad k tomu potřebný s dostatek objasněn, 
Právo rybářstVÍ bývalo kdysi výsotdním právem pozemkových vrchnosti. 
Poměry postupem časU až dO' roku 1848 se vyvinuvší nebyly jednostejné, 
a ani později až do vydání zákona ČÍS. 58 ř. zák. z roku 1885 nebylo na 
tomto stavu nic podstatného měněno. Tak na př. bylo při vyvazovací 
akci zdůrazněno (min. výnos ze 7, dubna 1852, 7997), že jest chrániti 
stav z roku 1847, a zároveň poukázáno na to, ,,že vlastníci břehů mají 
vstupování osob k rybářství oprávněných trpěti tím způsobem a v tom 
rozsahu jako, před rokem 1848 (viz Mischler Ulbrich Staatsw6rterbuch 
ll. díl str. 106). Při šetřenich, která byla na základě výnosu ministerstva 
orby ze dne 26. července 1879, čÍs, 6759 konána k vůli nové úpravě 
vnitrozemského rybářství, bylO zjištěno, že vlastníci pobřežních po
zemků většinou bez závady dovolují vstup na břeh, ale ve vyjímečných 
případech niko.Ji, při čemž jsOU osoby k rybolovu oprávněné oproti nim 
bezmocné (srv, Kaserer »Oesterreichische Oesetze mit Materialien« 
XXXIX str. 18), Na základě skutečností, že žalobkyni přísluší ode dávna 
právo loviti ryby a že se toto právo vykonává jen se břehu, nelze tudíž 17' 
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onu zásadní všeobecnou otázku spolehlivě rozřešiti. Zbývá proto otázka, 
zda žalobní nárok lze opříti o vydržení. Dovolatelé uvádějí v dovolání, 
že prý žaloba není opřena o tento důvod, ale neprávem. Připustiti jest, 
že žalobkyně výslovně neřekla, že opírá žalobu o důvod vydržení, stačí, 
však, že v žalobě uvedla. že výkon práva loviti ryby by byl ilusornim 
bez práva vstupovati na břeh, lakže toto právo patří k obsahu práva lo
vili ryhy a z něho plyne, a že za sporu přednesla, že právo loviti ryby 
vykonávala odedávna dočasnými pachtýři a že pachtýři je skutečně vy
konávali, dále že vylíčila, kdo byl pachtýřem od roku 1893. Tím opřela 
nej.en nabytí hlavního práva loviti ryby, nýbrž i nabytí práva vstupovati 
na břeh, - podle jejího názoru pouhé to akcidence hlavního práva, -
o důvod vydržení. Neprávem proto poukazují žalovaní na předpis § 1501 
obč. zák. Podotýká se, že ve sporu nebylo tvrzeno, že se výkon rybářství 
děl jinak než se hřehu, a že odvolací soud má za nesporné, že se jen 
takto vykonávalo, tak že výkon rybářství byl současně i výkonem práva 
vstupovati na břeh. Pro správnost názoru dovolatelů nesvědčí ani to, ze 
se žalobkyně nabízí v žalobě k náhradě škody rybáři a personálem způ
sobené; tím ovšem žalobkyně přizpůsobuje se předpisu § 5 zák. čís. 58 
ř. zák. z r. 1885, v čechách neplatícímu, ale ani z toho nelze ještě do
vozovati, že pozdějším přednesem neuplatňuje důvod vydržení. Dovo
latelé uvádějí, že sám odvolací soud uznává jejich názor, že žalobkyně 
právo vstupo'vati na břeh neopírá a nemůže opříti o vydržení. Ale do
volatelé nevystihli smysl toho, co praví odvolací soud. Procesní soud 
uvedl totiž v důvodech svého rozsudku, že žalobkyně vykonávala více 
než třicet let rybářství a tím vydržela právo vstoupiti na břeh, aniž vý
slovně dodal, že míní právo vstoupiti na břeh jen, když a pokud toho 
třeba k výkonu rybolovu. Odvolací soud pak k lomIL praví totO': »V po
slednějším směru sdílí odvolací sO'ud právní náhled odvolatelů, že ža
lobní nárok nemůže býti opřen o vydržení práva vstoupiti na břeh, ne
boť takové samostatné právo nechtěla žalobkyně nikdy vykonávati, ný
brž vstupovala na parcelu Č. kat. 1222 vždy jen za účelem výkonu ;'y
bářství«. V dalších svých vývodech přihlíží odvolací soud ke zjištění, že 
u výkonu tohotO' práva loviti ryby osoby rybařící vždy vstupovaly na 
parcelu Č. kat. 1222 i při odporu vlastníků pozemků. Tudíž odvolaci 
soud nesouhlasí s tím, že žalobkyně mohla vydržeti samostatné právo 
vstupovati na cizí pozemek, ale nevylučuje možnost vydržeti právo vstu
povati na břeh omezené na potřebu rybářství. žalobkyně nedomáhá se 
v žalobní prosbě, dávajíc tomu na třech místech žalobuí prosby zcela 
UI'čitý výraz, by jí bylo přiznáno samostatné právo vstupovati na břeh, 
nýbrž osobuje si to'to právo jen pro ty případy, kdy a pokud toho jest 
třeba k výkonu jejího práva loviti ryby. Soud procesní ze zjištěných 
okolností správně dovodil, že k vydržení práva v tomto rozsahu došlo 
podle § 1477 obč. zák. faktickým výkonem tohoto práva prostřednictvím 
osob rybolov od žalobkyně spachtovavších a jich pomocníků po dobu 
více než třicet let. Vstupovali-Ii rybáři rybolov pachtovavší a jejich po
mocníci na pobřežní pozemky u výkonu rybolovu, jest faktické výkony 
práva vstupovati na pobřežní pozemky těmito osobami předsevzaté, po-
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~ t . Nelze proto žalobkyni 
ti jako elri,cbnÍ činy žalobkyne :a~'~~~~ že dovolatelé vznesli 

SU~?~a o rávnění k žalobě, nehle~lc :~1 e rve v' opravném řízení, takže 
u~nt~k} nedostatku aktivního opravnent ;e ~ báři a jich pomocníci vstu
~~m:u i o nepřípustnou novotu .• O tomtatek Ynemůže býti v tomto spo:u 
Je. na pozemek jako na vercJny, s, k! na to že rybáři myslth, ze 
e°;.albovolatelé poukazují v. o.d~olant tak e mají ~a základě rybářského 
re .i. O ke vstupování na pobrez~i pozem

l 
y í a jako výron veřejné moCl. 

r.rav ed na základě zákonne~? P?vO ~n nezakládají se a ani ne-
~~k~~~ol!telé přehlíž~jí, ~e r~~a:s~mp~~;~~~tování jich a tudíž m~ž
propůjčují práva rY3arska, nY,~f dě svolení a souhlasu m~Jlt~l: ry 0-

st výkonu práv techto n~ za
b

:: k'ho lístku který sleduje ucely ry-: 
novu 'est podmínkou vydám ry ars, e oměrů' (srv. čl. IX předposle~m 
10,. Jé olicie a ne úpravu soukromych P v rvna 1913 čís. 34 zem. zak. 
~d~~av!c vyhlášky místodr~itele ze d~e,?~'n~~yla by d~tčena držba práv 

ro čechy). Proto oním nazoren; ry ~: r bář Jan K. při výkonu rybo~ e lobkyně. Rovněž nerozho~no Jes~, h [sle že vlastník pozemku nen;a 
f~vu vstupoval na po,zemek z~!o~a~~c ~tahfim; záleží jediné na to~, ze 
nic proti tomu vzhledem k prate s l~ ovala své právo ze svých pratel-

b c 'ako majitelka rybolovu neo v z 
~kÝChJ vztahů k vlastníkum pozemku. 

čís. 8736. 

vit' vyhověti žalobcovu návrhu, 
Soudce nemusí sice za vsech okO' nos ~áni (§ 391 prvý odstavec, 

by byl vynesen částečný ~ozsu~ek p~o ~O' to zákonné předpoklady, ze
cřs), jest vš~ ~ tO'~U p'O'vt~en;tOU-lůle se žalobci v :{ratšlm čase k vy
jména urychlt-It se tím ~Izenl a opom 
konatelnému roq;hodnutt. 

CRozh. ze dne 22. února 1929, R II 39jQ9.) 

. . h b b I vydán dílci rozsudek 
S o udp r v é s t o I i c e z~mitl ~a~r , le: u r sní s o u d uložil 

následkem uznané části ža.lo:?,l1lt~o. nlarb~í~~ nároku vydal dílčí rozsudek. 
, d by o uznane cas i za o prvemu sou u, • _ h '1 dovolacímu rekursu. 
N e j v y Š Š i S o u d nevy ove 

D ů vod y: 

. du a) že nevyložil správně projev 
žalovaní vytýkai,í re~ursm~u .~~~ uznání, učiněné při prvním ústním. 

žalovaných o uznam, Jezto p;y JeJ. I hní pohledávky 842 Kč 90 h nem 
jednání ve příčině ~39 Kč 50 h ze.za o návrhem na odsouzení žalobce 
jasné a jejich projev Jest vl.astne J:~ ne rávem nutí procesní soud, by 
k náhradě útrat podle § 45 ~Ir~s:, b) zdek Ppro uznání ihned, protože prý 

, h' I bcův vynesl dici rozSu . . d Leč na navf za o , d t ec cřs volné uvaze sou u. 
to zákon ponechává v § 391 prvy o s av· . 
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ani v tom ani v. onom směru nejsou stěžovatelé v' . 
P!otokolu, protI němuž nebyl podán od "pravu. P~dle Jednacího 
ČIS. 1 a § 215 c, ř. s. pln' důkaz o ' por, 3' k~ery tedy tvon podle § 208 
stupce ža~ovaných výSlo!ně částku ~~~hl~~e~~ch stran,v ~znal právní zá_ 
c, r. s, nahradu útrat rotož 'v ,h, ale zadal podle § 45 
stalo, se bez J' akékoli; vP 'h d,e pory zal?vam nezavinili žalobu. Uznán' 

v . , y ra y, statne odvol' , v I 
c, r. s, neJlepe dotvrzuje že tu skut č ' aU! se na predpis § 45 
právě uznání předpokládá T 'k' I' e ne 11Z?á~í bylo, nebot' tento předpis 
a I?ěl-li by tedy býti vyne'se:j:~ h:~t:tn3'm Jen části žalobního nárok11 
ovsem soudce za všech oměrů v h ' vny !ozsudek pro uznání, nem11sí 
takového rozsudku cozV J'ePst v'd y ovetI zalobcovu návrh11 na vydánI' 

v v, ' I no ze srovnání § 391 ' 
v ne,?z zakon 11žívá slOva »může« s § 395 v 'prvy odstavec cřs, 
»~USI«, Zákon chtěl tll ponechati sOl1dci v c', r. s" v němž užívá slov~ 
pnpad11 11vážil, zda jest vydání částeč 'h olne pole, by podle okolností 
ken: pro zjednodušení a pro ur chlení r:~ o ,rozs~d~l1 vhodným prostřed_ 
by z,alobce co nejdříve dosáhl t 11znan ,nvz;U!, zeJme,na také v tom směm, 
mOCI Sc?opného a vykonatelného (§ 3~~asÍ!v sOl1dmho rozhodnutí pravo
znamena, ze tu rozhoduje jen dob' "I c, r. s,), Ale slovo »může« I}e
cova, nýbrž znamená jen volnou Ja ~u e, nebo dokonce libovůle soud
rOzsudku a znamená že není b va u co do předpokladů částečného 
]sol1-li 111 však všech~y záko ,ezpodmínečně n11tno, návrh11 vyhověti 
~ení a <,lopomúže_li se žalobci ~n~r~;:,d~o~~ady, zejména mychlí-li se ří~ 
Jest procesní sOl1d povinen návrh \ o vek vykonatelném11 rozhodnutí 
?ylo, nebot' o zbytku 500 Kč u ~y oveÍ!, Tak tomu v tomto případě 
zalobvce má na tom záj em, by d~~:~;nc~:e, spor s mnoha důkazy, takže . 
aspon co do uznané části žalobní pOhledel~~;e vykonatelného rozsudku 
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N~la,d na smutečn, šaty jest škodou odile v 
Pravoplatným rozhOdnutím že v, p, ~ .1327 obc. zák. 

(automobilem) jest (určitým lÍ'I ) zalob11l !l'arok na náhradu škody 

~:.~~~ ž~ žal?b~ jest zása~~m op~~v:Znct;~~u po ti právvu, jest jen 
s o y, nilroUv však že musi d . ova od zalovaného 

uP'latňovallých nároků. ostah (přisouzellý dll) ze všech 

~rlo:li automobilem usmrcen' v . 
~~ lecent.~ Z?tavení jeho manže~k dtte, neue J':h?, otci přiznati náhradu 
eCka, amz nahraďu za je'l, Yl GnemOCneVSI následNent usmrcen' 

J pracoval neschopnost a za ušlý zisk. I 

(Rozh, ze dne 22, února 1929, Rv II 549/28.) 

Žalobce domáhal se n v'd" 
škody, ježto mu bylo usmr~e~I IČI a na I,llivjiteli automobilu náhrad 
uzn~~. ~úvodem právoplatně dv~m~U:?mDbIlem ditě., žalobní nárůk b0 
o VySl zalobního nároku, domáhal r:Ílt~mI po pravu, V dalším řízení 

se za o ce na zalovaných kromě po-

Z63 

ložek, jež tu nepřicházejí v úvahu, náhrady za smutečni šaty 569 Kč 
96 h, a náhrady lékařských a léčebných výloh manželky, útraty jejího 
zotavení, náhradu pro neschopnost manželky k práci a ušlého zisku. 
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e nepřiznal žalobci náhradu za 
smuteční šaty, přiznal mu však nároky na náhradu výloh z onemocnění 
manželky. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalovaných, k od
volání žalobců zrušil napadený rozsudek ohledně náhrady za smuteční 
šaty a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci jednáni doplnil 
a znovu rozhodL D ů vod y: Nelze přisvědčiti názoru, že žalobcovou 
škodou jsou jen pohřební útraty, Škodou jsou nejen vlastní útraty pohřbu 
a výlohy s tím spojené a přímo způsobené, nýbrž výlohy žalobci 
úmrtím dítka způsobené nepřimo" onemocněním jeho manželky násled
kem usmrcení dítěte, tedy jejího léčení, neschopnosti pracovní a zota
vení, to vše jsou útraty podle § 1327 obč, zák. smrtí dítka žalobci vzniklé, 
Nesprávným jest názor, pokládají-Ii žalovani výlohy nemoci manželky, 
její pracovní neschopnosti a jejího zotavení za zvláštní nárok nepřímý, pro 
který prý není v § 1327 obč, zák. opory, Zákon praví výslovně v § 1327 
obč, zák" že jest nahraditi všecky výdaje (něm, znění »Kosten«), které 
úmrtím vznikly. A ježto je zjištěno prvým soudem a .odvolateli ani ne
bylo napadeno zjištění, že onemocnění žalobcovy manželky nastalo otře
sem nervů, který měl púvod svůj v usmrcení jejího dítka, jsou to výlohy 
z usmrcení dítka, Otázka náhrady těchto nákladů byla však již konečně 
fO.zhodnuta rozhodnutím .o tom, že nárok na všecky tyto, výlohy, pokud 
bude prokázáno, že byly učiněny, žalobci přísluší. Všecky tři stolice roz
hodly při řešení otázky o dúvodnosti o celém žalobním nároku, že je po 
právu co do důvodu, tedy také o těchto výlohách, rozsudky všech tří 
stolic nabyly právní moci a nelze se nyní obírati opět otázkou, zda pří
sluší žalobci nárok ten co do důvodu, nýbrž jen jehů výší. Bylo věcí ža
lovaných, aby v řízení o žalobním nároku co do důvodu neodůvodně
no'st jednotlivých škod namítati, zejména že je to škoda nepřímo žalobci 
vzniklá, kterou nejsou povinni hraditi. Vždyť při pDsuzování nároků 
z náhrady škody jest rozhodovati o každém z nich zvláště, Mimo to 
bylo zjištěno a odvolateli není napadeno, že skutečně tato škoda vznikla 
z usmrcení dítka, První soud nepřiznal nic za šaty smuteční, protože prý 
žalobce šaty potřebuje a že si je tedy koupil o něco dříve. Ohledně těchto 
šatů, nehledíc ani k tomu, že žalobce jest domkář a jako takový sotva 
má potřebu černých šatů a že nenl pro tento úsudek ve spisech opory, 
platí to, co bylo' shora řečeno, I tento nárok byl uZll,án co do ~uvodu 
pravoplatně po právu jsoucí, takže prvý soud neprávem žalobu ohledně 
toho,to' nároku zamítl. Ovšem jest otázkou, zda lze celý náklad! na opa
tření šatů poklildati za škodu, «ny žalobci šaty zůstaly a může jich po
užívati dále, První soud ovšem neprovedl důkaz, ženákla(\ ten ,čini sku
tečně 569 Kč 96 h, ač žalobce důkazy o tom nabídl. 

N e j vy Š š I s o u d nevyhovél rekmsu žalovaných do usnesení od
volacího soudu, jímž byl napadený rozsudek z části zrušen, vyhověl však 
do,volání žalovaných a zamítl žalobu pokud se domáhala náhrady výloh 
z onemocnění žalobcovy manželky. 
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Důvody: 

Výdaje za smuteční šaty jest považovati za část pohřebních nákladů 
a jest tedy žalobce podle § 1327 obč. zák. oprávněn žádati ořimĚ:řellO> 
náhradu těchto výdajů, jestliže mu skutečně vznikly. 

Dovolání nelze odepříti oprávněnosti, pokud čelí proti tomu, ze za
lobci byla přiznána náhrada za léčení a zotavení jeho manželky, za její 
pracovní neschopnost a za ušlý zisk. Sluší předeslati, že jest mylným 
názor odvolacího soudu, že otázka náhrady všech těchto nákladů byla 
již a to· i nejvyšším soudem s konečnou platností vyřízena rozhodnutím, 
že žalobní nárok je důvodem po právu. Tímto rozhodnutím bylo jen vy_ 
sloveno, že je žalobce zásadně oprávněn požadO'vati od žalovaného ná
hradu škody dvěma třetinami, nebylo však uznáno, že žalobce musí do
stati dvě třetiny všech uplatňovaných nároků. O jednotlivých žalobco
vých nárocích a O' jich oprávněnosti nebylo' tehdy vůbec jednáno a dří
vější rozhodnutí se těmito otázkami ani nezabývají, nýbrž jen otázkou 
zavinění a ručební povinnosti žalované strany. Že dovolaCÍ soud ve svém 
rozhodnutí ze dne 31. srpna 1927, Č. j. Rv II 757/26 neprejudikoval při
znání všech uplatňO'vaných nároků dvěma třetinami, plyne z důvO'dů to
hotO' rozhodnutí, kde se praví, že důsledkem spoluzavinění osoby třetí 
bylo ve smyslu § 2 (,4) aut. zák. uznáno jen na dvě třetiny nároků v § 1 
aut. zák. uvedených. BylO' proto samostatně v provedeném řízení O' výši 
náhradního nároku rozhodnouti otázku, jakou škodu žalobce utrpěl, která 
škoda je v příčinné souvislosti se škodnou událostí, ohledně kterých ná
roků zákon k náhradě zavazuje a v jaké výši tyto nároky jsou opodstat
něny. Odvolací soud tedy pochybil, založiv nyní své rozhodnutí také na 
pravoplatném rozhodnutí o právním důvodu žalobního nároku. Pochy
bený jest však i názor žalobcův v dovolací odpovědi, že již nelze přihlí
žeti k námitce žalované strany, že jest považovati jen výlohy pohřební 
za škodu po rozumu § 1 aut. zák. a § 1327 obč. zák., nikoli však ostatní 
nároky žalobco'vy, jmenovitě výlohy na léčení a na zotavenou manželky 
žalobce a za její pracovní neschopno,st, a že tato námitka v odvolání a 
nyní v dovolání je nepřípustnou novotou. Žalovaní v žalobní odpovědi 
~ýslovně popřeli odůvodněnost nároků v žalobě uvedených a jest tedy 
ukolem soudů, by zkoumaly, zda jsou tu zákonné předpoklady pro jed
n?tIivé, nároky z důvodu náhrady škody čili nic. Ovšem, jest mylným 
nazOr zalované strany, že nebylo třeba uplatňovati námitku nedostatku 
žalobního oprávnění již v prvé stolici. Námitka tato jest samostatnou 
?branou, jež jest vyloučena, nebyla-Ii uplatněna již v prvé stolici .. ježto 
zalovaní tuto námitku uplatňují teprve nyní v dovolacím řízení, nebylo 
k ní vůbec přihlížeti (§ 482, 504 c. ř. s.). Prvý soud se obíral jen otáz
kou, zda žalobci vznikly tvrzené výlohy a v jaké výši. Odvo,]ací soud za
býval se sice otázkou oprávněností žalobwvých nároků, avšak dospěl 
k názoru, že škodou, kterou žalovaná strana podle § 1327 obč. zák. jest 
povinna žalobci nahraditi, jsou nejen nárok na vlastní útraty pohřbu a 
na výlohy s tím spojené a přímo způsobené, nýbrž i všecky výlohy ža
lobci úmrtím dítka způsobené nepřímo, onemocněním jeho manželky ná-

_ čís. 8738 - 265 

." ..' zotavení a neschopnosti pra-
m usmrcení dítka, tedy JeJlhO lec';n1, rávní názor z doslovu § 1327 

sledk,e Odvolací soud vyvozuje ,tent~ s~ul. Pvšechny výdaje, které vznik!y 
covl1l · 'k podle něhož jest pry n~ rai 1 'k ze dne 9. srpna 1908, Č1S. 
ObČ·t,za 'T' ento názor není správny. § za ,'mu'z'e búti požadována ná
úmr lm. ""padl' usmrceOl ;" k' to 

62 ř zák. stanOVl, ze v pn ·b' 'k podle něhož maJ1 v ta ovem" 
I' umU § 1327 o c. za ., "b' m) o kterez 
h~~dad!k~Z:n~ r~;ti veškeré útraty a pozůsta!t~i c.~~o ~~~tím: Jiná ná
p~IP~cený podle zákona pe~oval, ~se, ,če~~ts~al;m ~epatří. Z toho ply~e, 
~~~da než v ~ I ~27 ~b;k ~:~~:a;~~~kerých útrat,,iež dbyl~tUS~pr~~~~ 
, žalobce ma Sice nar , . tedy na nahra u u ra ., .' 
~~těte přímo podmíněny a, s Olmks\~J:;Ik na náhradu jinÝ,ch v~daJu, Jez 
a útrat s pohřbem spoJenychd n~ ? y ani nevznikly, nýbrz v~m~~y one~ 
smrcením dítěte nebyly po, mme,r: onemocnění nebylo am pnmo am, 

u ocněním manželky žalobce, ktereztto:e nýbrž bylo způsobeno U?álostI 
mepřímo způsobeno proVozem Sl os rol " dítěte a osobní dispOSICI man
~astavší po úrazu, zpráv?u o u~mrc::lse silostrojem nepřišla do styku; 
želky žalobce. yždyy nem ;po~~~~' způsobené usmrc.ením. ně~ohO oso~~ 
Náhrady za hore, zarmute ,a e ted žalobci přiznatI narok n~ na 
třetí občanský zákon nezna a ne~~ "~!'ní vznikly tím, že manz:lk~ 
hradu výloh, jež podle sku}kov,: \~~~n~ a duševně jemně zalozena 

žalobcova jakožto o~ba telesn~nfm dítěte utrpěla nervový šok a on,:
z duševní rozčllenosll ,n~d, usmrc, od ovídá zákonu, plyne z t?ho, z~ 
mocněla. že toto nazlfam. na ,ve~dU ~a duševní útrapy a za po'Skoz~n1č 
občanský zákon nepos~ytuJe ?thr ni poškozenému samému, tím mene 
jež vznikla jen z takovychto u rap, a 

osobě třetí. 

čís. 8738. 

Příslušnost podle § 104 j. n.. znamená že souhlas! s celým 
podpis objedn~~íhO I~tf !~!t~~e~slušnOSti.' Lhostejno, že prý ne

jeho obsahem, tu~z .I s o oz 
četl celý objeOOacl ltst. 

(Rozh. ze dne 23. února 1929, R I 969/,28.) 

. ud prvé sto-
d"!, podle § 104 J. n., s o d 

Žalobu zadanoU na su lS e , . d 'tl Rek u r sní s o u 
. k dámitce místní nepříslus~ostI o ml . 

II ce,. ' t' epříslušnosl!. 
zamítl nam1t~~ ,mlS m n nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Nejvyssl soud 

D II vod y: 

" , dl § 104 j n. o objednací list, po~e-
Žalobkyně opřela SUd1ste POkt e , obsah~val doložku»Splatno a za

psaný žalovaným juhem :-em'd :rhověl námitce nepříslušn~,sl!, vz;:ec 
lovatelno v Praze«. P":,y sou lY' d 'na ústně a žalova!llého nevaze, 
sené z důvodu, že dolozka neby a uJe na 
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protože jest jednostra' . 
~O~~:lrř~ objednacího I!i~r~,/;~~~~e~';/~~~~kl;'ěd kte;ý,iest natištěn na 

za žalo'va~éhO~~~~~ld~vOd~, že Zoltán F., kter~e p~~~pl~~l ~~~indou podle 
Rek u r sní s o u d po P:su zmocněn, ač to nebylo aniJ ~ana~í, lIst 
nění Zoltána F-a' nev~h?vel námitce nepříslušnosti ' mltano. -
majitelky f' Je prokazano výpovědí svědk 'B proto, ze zmoc_ 

. Irmy JulIUs F '.. yne erty F-ové .... 
§efg4d?IOŽk

R
Ou >>splatno ; žaal~~a~~~~~ ~O~PiS Obkjedna~ího. listu,' ~;:t'ie~ 

J. n. ekurent ne ' raze« zalozem sud"t' 
hoto sudiště Se vyhled pr~~em napadá toto rozhodnutí K lIS ,e I;0dle 
N " d ' - aVa Jednak úmlu . d . za ozem to 
. eza. a. se písemnost samého u'e "va, Je nak její průkaz listinou-

~~~n!ls~~Ýa!~ť!k.~z ,o ujednání,J ~~~~I J~~:ígo~mí?ka p!atnosti, nýbrž; 

žahlov~ným ne6~ J/eh~e~~s~buJp'ecdenací list, protož~ p!ct~i~eo~J·~á~~aCI'hnOesltatla 
Sa em D h d m znamen á ,.. ť IS u 
IObkyn'i p~ed~o:il~ př;Slušn?sti stala Se tí:n Pi~e slv~d~ou~l~ s i,eho ob
jící doložku o za ovanemu (jeho zástupci) ob' yn~ -Ova za ža
nabídku kter-oSPl~tnlosti_a žalovatelnosti v Praze čJ,e~acI list, obsahu_ 

, II za Ovan ' V" 1 ' lmz mu uči 'I 
no~t projevu podle § IOl ynJa podpi;;e.m objednacího listu

m t? ltom 
vmho výrazu t.. J. n. znamena Jen že ' I . ys Ov-

~ež~~l i be~ Z~l~š~~;h~ ~;:'~0~~2~is n~stiny: Obs~~un~f ;;~:~g~1~:i J~ 
návce ~~~~yv n~~etl celý objednací list, nÝ:~r~ J.~~Zt_ozvláštního ujednání. 

" m napsáno ne d' M . , co o samé ob' d-se ustne nevysvětlu' , ' va 1. eZI obchodník . je -
který takov' list _ Je .~seche~ . obsah objednacího / Jest zvy.kem, že -
saliem jeh/jest~.~~~~~e, a~lz Jej pozorně přečte dá~~t~a a obJ.;'dnatel, 
přečetL Podpis . h en pres to, že ho nečetl 1~ ,jevo, ze s ob
mená podle pra~7d~ pO~je. zásady v § 863 dr~há ~~tem, by ~i obsah 
s celým ob . slusneho obchodního st k ,e a obč. zak. zna-
1640 93 s;ahem objednacího listu (srov n ~ uČ' ze projevuje souhlas 

, . n. s. anál rep- č' . a. IS. 6676 5167 2060 
prorogační dohodu Otá k d IS. 230). Objednací list t~d ' , 
nacího listu prv " ď u, z a Zoltán F. byl zmocn' k Y prokazuje 
vaný í'. nI sou ve svém rozhod t. ,en podpIsu objed-
nikoli n:: ~~Ch~~~U:;d~e podpis objednac~uo 11~~~P~~:~ě. ~OSOUdil. ~alo
:1~:e~ zmocnění ZOltán~a;~~:~st~~~~ockněnéh.o, nenanA~alo t~l~tn~~d~~ 

, -a za zmocněna e fe urSnI soud uznal ' 
zastup čí Oprávně' , ana B~rta F-ová zmocnila h . pra:,em Zol-

~;~l~~~d{ .nepřed~lo~rá~~I,~~~~:~~ěj~~c~a~~ ~~ní níj~k ~o~Í~~~~I~~k~js~; 
Rekursdí j~~d sf:ka~ny p!avní úsudek odlišnJ ~~lsÚ~mdok-dporo~alo, nýbrž 
m'! .. e neprekročíl . u u prveho so d 1 ce nepnslušnosť . k meze sveho Oprávně ' , u U. 

I,]a v rekursním návrhu b- I lll, ,nevyhovev ná-
Y o navrzeno. 

Čís. 8739. 

Posloupnost d ta 
čís. 68 z zák ""oOčs tk

h 
ů střední ve1iJ.osti • • ,.. ec y). (zákon ze dne 7. srpna 1908 , 
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Zemře-Ii manžel, zanechav potomstvo z prvého manželství, nemá po
zůstalá vdova, spoluvlastnice usedlosti, ze zákona nárok na převzetí 
drUhé polovice usedlosti (§ 14, prvý odstavec, zák.). 

(Rozh. ze dne 23. února 1929, R I 86/129.) 

p o z Ů s t a los t n í s o u d zamítl návrh pozůstalé vdovy, aby po
zůstalost, pokud jde o nedílnou polovici mlýnské usedlosti s pozemky, 
projednána byla podle zvláštní dědické posloupností v rolnické used
losti střední velikosti podle zákona ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 z. zák. 
a by jí bylo přiznáno nápadnické právo k uprázdněné polovici usedlosti 
ve smyslu ustanovení § 14 třetí odstavec cit. zákona, a uložil notáři jako 
soudnímu komisaři, by projednal po-zůstalost podle obecné dědické po
sloupnosti. Rek u r sní s o u d napadené usnesení zrušil a uložil 
prvému soudu, by o návrhu pozůstalé vdovy dále jednal a znovu roz
hodl. 

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

o ů vod y: 

V pozůstalosti, o niž jde, jest spornou otázka, zda přísluší pozůstalé 
vdově nápadrtické právo k uprázdněné polovici mlýnské usedlosti na 
základě zvláštní posloupnosti dědické podle předpisů zákona ze dne 
7. srpna 1908,Čís. 68 z. zák. pro čechy o dělení dědictví při rolnických 
usedlostech střední velikosti, any pozůstalé dvě dcery zůstavitele z jeho 
prvního manželství nárok vdovy popřely. Je-li zjištěno, že mlýnská 
useálost, tvořící co do polovice část pozůstalostního jmění, byla v době 
úmrtí zůstavitele ve vlastnictví několika osob, zůstavitele a pozůstalé 
vdovy, patříc každému z nich ideální pobvicí, a je-li dále zjištěno, že 
zůstavitel zanechal po sobě potomstvo, dvě zletilé dcery z jeho prvního 
manželství, nikoli z manželství s 'Pozůstalou vdovou, lze spornou otázku 
rozřešiti, aniž třeba předem zjišťovati, jak požaduje napadené usnesení, 
věcné náležitosti kmenového statku. Podle § 14 zákona ze dne 7. srpna 
1908, čís. 68 z. zák. vztahují se jeho ustanoveni na statek ve vlastnictví 
několika Dsob jen tehdy, jsou-li spoluvlastníky manželé a jeden z nich 
zemře bez potomstva. Byli-li tudíž zůstavitel a jeho manželka, pozůstalá 
vdova, spoluvlastníky statku a zemřel-li zůstavitel, zanechav potomstvo, 
dvě zletilé dcery z prvního manželství, neměla pozůstalá vdova, když tu 
byly děti zůstavitele z jeho- prvního manželství, po zákonu nárok na 
převzetí druhé polovice usedlosti (§ 14 prvý od'Stavec uved. zák.). 
Ustanovení zákona zni v tom směru určitě a nelze je pro tento případ 
jinak vykládati. Ustanovení § 14 třetí odstavec uved. zák. připouští 
Ovšem výjimku z pravidla § 14 prvý odstavec uved. zákona, avšak vý
jimka ta platí jen tehdy, jsou-li tu děti z »tohoto,« manželství, t. j. z man
želství pozůstalé vdo-vy se zůstavitelem. Předpokladu tDho však tu není 
a není tu ani výjimky z pravidla § 14 prvý odstavec uved. zákona. Usta
novenl toho nelze také, jak se dovolací stížnost mylně domnívá, použíti 
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?bdobně na jiné případ neb" 
~~~!uro ,případ v o něm ~~SIOv~~rJe~t ups:~~oveníl výjimečné, které 

§ , ze se pozustalá vdova " , o my nym názor reJcur.sního •.... 
14 třetí odstavec d ,muze s uspěchem dovol' . _. 

~,ákona vůbec pOUŽítiu~: . ,~akdona. ~~Ize-li však ustan~::~; ustadno,:ení 
flzení minist t pnpa , o neJž jde co' b I uve eneho 
předevší ~rs Va spravedlnosti ze dne 28" z Y o, jak vyslovuje na_ 

žitosti k~e~~~l~~ ~:kluo ani třeba Zjišťo;a~to:~a 1 ;~8J'~;~s. ~ v~stn~ku, 
. vecne nale_ 

čís. 8740. 

žaloba podle § 37 ex v 

Záleží na tom da: r. 
exek . ',z zalobcovo P' , 

ex:u~~i: ťr~~:o~I:!~;í~J:z:~~tPtá~Fzk~!j~~~~':~::~~~~~~m 
!~e ' d,llIZník~ na vydání věci Ode ~hv astníkova nabyté zabavením. náU 

dluh kuCl na vec samu pro cizí dluh .ov:tele (detentora) jest dotčen-
nevlastnlka na věc samu. a jes právem, bránícím exekuci p;: 

, (Rozh. ze dne 23. února 1929, Rv 11325/28.) 
Zalovanému bl' k 

záložně K exek ya vydobytí peněžité pohled' 
a psacího 'st1'O'e uce za~~~ením a prodejem svršků avky P?v0.1ena proti 
pohledávka a hA Ž~IUJICI bance příslušela za Vikt (mezI J1nym obrazů 
Proti záložně K a JI povolena exekuce zabavení o'r~m kO-em peněžitá 
jde, domáhala ;e n~a~k~ání o?r~zů a psacího str~e na;~lou Viktora.?_a 
vaného proti zálo" , K pral! zalovanému rozsitdk~ v bou, o ntz tu 
ježto. věci t . zne ,na obrazy a na sa' '. ze exekuce žalo_ 
žalobu zamí~ JSou vlastnictvím Viktora O:a. c~ s~roJ je~~ n~přípustná, 

Ne' ,~', a n I z Š I S o u d 
J v Y s S I S o u d zr "I y 

prvému soudu, by, doplne' ,~Sl ,rozsudky obou nižších 
nzem, znovu rozhodl. soudů a ulOžil 

o ů vody: 
Žalovaný vymohl . 

v Praze d SI pro vykonatelno hl' 
vybaven' ne 8. července 1925 exekuční u po . edavku proti záložně K 
že pro nli t;te~~~~.~e žalobkyně domáhI.a~~~~~ík věcí. movitých, jichi 
těchto movitosfí V·~{I, dne 14. července 1925 zab, oduv~dnění žaloby, 
napřed rozhodl o ~,,~:a ,o:-a. Exekuční soud ~ tét~ven ;a~o~ ':,Iastníka 
PoddlužniCi záložn!l ;,za~1 zabaveného nároku k vy:~ ?cU! ve ci, aniž 
však nebyld proved~no" . ~ v~dala výkonnému orgán~a~~ y~al příkaz 
dek a místnosti kd pIO:;, ze,na záložnu K. byl z recI ,:ovy. To 
Prvý soud za ' e se predmety nalézal b a lm vyhlasen úpa
n~ní k žaloběmft~o?b':voV~Cí žal?bu, odpír~'e la\~b~oudně ~ap,ečetěny. 
nych vě'cech j~'t o, z~ zastavnl právo nabyté ' I ~nl a~ltvnt Opráv-

, z o nent v jejich držbl neči ' za o kyU! na zabave_ 
, nt exekucI nepřípustnou. 
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Odvolává se při tom na ustanovení §§ 37 a 258 ex. ř. a míní, že ža
lobkyně mohla uplatniti své právo žalobou ur'čovací podle § 228 c. ř. s. 
nebo žalobou podle § 258 ex. ř. Odvolací soud neshledal správným, že 
jde o uplatnění zás~av~ího práva na .věci, ježto nárok" který žalobkyn~ 
zabavila, byl vlastnrckym narokem VIktora O-a na vydaní vecI, asoudl, 
že nejde ani o obligační nárok samé žalobkyně. Přes to však upirá ža
lobkyni oprávnění ke sporu proto, že si vymohla jen zabavení O-ova 
nároku na vydání věcí, ale tento, nárok jí nebyl přikázán k vybrání. Ná
zory nižších soudu nelze schváliti a dovolatelka je právem napadá. 
§ 37 eX. ř. ustanovuje, že proti exekuci může třetí osoba podati žalobou 
odpor, tvrdí-Ii, že k předmětu exekucí dotčenému, k jeho části nebo 
k jednotlivým předmětum příslušenství nemovitosti do exekuce vzaté 
má právo, nedopouštějící výkon exekuce. Žaloba může směřovati i proti 
vymáhajícím věřitelům i proti povinnému jakO' společníkům v rozepři. 
Zákon nerozeznává, zda jde o právo vécné či osobní. Záleží tedy jen 
na tom, zda tvrzené právo jest takového rázu (obsahu), že exekuci ne
dopouští, a pak na tom, zda se vztahuje tvrzené právo k předmětu exe
kuCÍ dotčenému. Jest ovšem správné, že zástavní právo k věci movité 
nebo jiné právo na přednostní uspokojení z movité věci nepokládá zá
kon za právo, bránící exekuci na věc, a nedovoluje, by ten, kdo má 
takové právo, ale není v držbě věcí, jehož právo k držbě (ctelenci) již 
vykonávi'né není exekucí dotčeno (§ 262 ex. ř.), odporoval zabavení 
(exekuci) žalobou, nýbrž poskytuje takovému oprávněnému jen žalobu 
o přednostní uspokojení z výtěžku exekuce podle § 258 ex. ř. Jest to 
přirozeno, proto'že takovýto oprávněný mohl by dojíti uspokojení zase 
jen zpeněžením věci exekucí, jemu má sloužiti pro jeho právo věc jen 
SVOll hodnotO'u, a proto pravidelně nemá důvodu, by se bránil zpeněžení 
věci na cizí návrh, ano jeho právo na přednější uspokojení bude zacho
váno. Ale v souzeném přjpadě nejde o souběh a střetnutí se práv zá
stavních nebo přednostních na věci samé nabytých, nýbrž o' 'střetnutí 
se nároku nabytéhO' zabavením věci, tedy SOUdCO'vského práva zástav
ního, práva úkojného k věci s nárokem vlastnickým na vydán! věci, 
který ovšem uplatňuje věřitel vlastníka z důvodu, že si dal vlastníkův 
nárok zabaviti, čímž ovšem nenabyl ještě zástavního práva soudcov
ského na věci samé. Podle § 258 ex. ř. mohlo by se řešiti střetnutí práv, 
jichž by nabyl někdo, komu ji Viktor O. zastavil, nebo jemuž by příslu
šelo zákonné právo zástavní, zadržovací právo neb i jiné přednostní 
právo k v,ěci se soudcovským právem zástavním, nabytým proti vlast
níku Viktoru D-ovi. Ale touto žalobou nelze řešiti rozpor mezi nárokem 
na vydání věci, uplatněným vlastníkem nebo jeho odvodcem, a mezi vě
řitelem, pro nějž byla věc exekučně zabavena pro cizí dluh pouhého 
detentora věci. Tu nejde o rozpor dvou práv na věci cizí, nýbrž o rozpor 
vlastnictví Vitkora O-a a práva odvozeného z tohoto, vlastnictví na vy
dání věci věřiteli vlastníkovu se zástavním právem soudcovským, na
bytým proti udánlivému nevlastníku. Zde tvrdí se neplatnost zástavního 
práva z důvodu, že byla zabavena věc cizí, z duvodu nedostatku vlast
nictví povinného, a nejde jen o přednost práv čelící.ch k uspokojení 
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pohledávku z hodnoty věci podle § 258 ex. ř., nýbrž o neplatnost 
soudcovského práva zástavního (práva na uspokojení) pro ne,j,,,bl,pf, 

vlastnictví povinného. Proto právem odvolací soud neshledal tu 
mínky žaloby podle § 258 ex. ř. I žaloba podle § 37 ex. ř. jest ZalUO()u 

určovací, čelící k určení nepřípustnosti exekuce, jenže zájem žalob(:ův 
jest již v tom, že exekucí byla dotčena jeho práva, jež jí nedopouštějí. 
Ale odvolací soud není v právu, míně, že právo žalobkyně jest dotéelnn; 
neb ohroženo teprve od doby, kdy byl jí přikázán nárok na vv~",nj 
k vybrání. § 308 ex. ř. stanoví jenom, jaká oprávnění má 
si dal pohledávku (nárok na vydání věci) přikázati k vybrání. Ale 
ustano,vením zákona není řečeno, že exekucí pro cizí dluh na věc, 
má býtí vydána vlastníkovu věřiteli, nemůže býti dotčeno právo Wh,oto 
věřitele na vydání věci. § 308 ex. ř. určuje jen oprávnění věřitele, 
potřebuje k aktivnímu uplatnění svého nároku, ale neurčuje, kdy je 
právo cizí exekucí dotčeno a jak a kdy se může brániti cizímu zásahu 
do svého, oprávnění tím, že exekucí bylo naň saženo. Že exekucí žalo
vaného byl dotčen nárok žalobkyně jako věřitelky vlastníkovy na vy
dání věci, nabytý jeho zabavením, plyne již z úvahy, že kdyby se jí 
právo obrany proti takovému zásahu odepřelo, mohl by věřitel deten_ 
torů v, zabavivší věci pro dluh cizí, dojíti uspokojení z hodnoty věci 
dříve ještě, než by skutečný vlastníkův věřitel dosáhl přikáúní k vy
brání a v důsledku jeho teprve vydání věci a tím soudcovského práva 
zástavního k věci samé, zejména, "n vlastník ani už nebude míti zájmu 
na tom, by se nepřípustností exekuce pro cizí dluh domáhal. Takovým 
způsobem by hodno,ta věcí vlastníkových nesloužila k úhradě pohle
dávek jeho věřitelů, nýbrž i k úhradě pohledávek nevlastníka, který 
nemá nároku na uspokojení z hodnoty věci cizí. Proto je i právo žalující, 
vymáhající věřitelky vlastníkovy, n<l'byté zabavením tohoto nároku na 
vydání věci od detentora dotčeno exekucí na věc samu pro cizí dluh a 
je právem, bránicím exekuci pro dluh nevlastníka na věc samu. Nižší 
soudy, vycházejíce z opačného nesprávného názo'ru právního, neza
bývaly se tím, zd," Viktor D. byl vlastníkem zabavených věci a záložna 
K. vlastnicí nebyla, dále významem toho, že vybavovací žaloba Viktora 
D-a proti záložně K. byla pravoplatně zamítnuta, a zda rozsudek v této 
věci působí proti žalobkyni, dále neuvážily význam okolnosti, že se 
Viktor D. vzdal odvnlání a že žalovaný nabyl exekučního (soudcov
ského) práva zástavního na věci dříve, než žalobkyně zabavila nárok 
na jejich vydání. 

čís. 8741. 

Příslušnost podle § 87 a) j. n. 
Obchodniketn ve smyslu. § 87 a) j. "' není družstvo, jehož účelem 

jest zpracovati a zužitkovati hospodářské výrobky vyráběné jeho členy • 

(Rozh. ze dne 23. února 1929, R II 57/29.) 
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. n Námitku místní 
, I bu na sudišti podle § 87 a) lr' e k u r sní s o u d 

Zalobce zadal za o . s t o I i c e zamítl, 
, sti s o II d p I' ve, 

nepříslusno h ěl a žalobu odmítl. 
námItce vy ov h 'I dovolacímu rekursu. 

. ' " s o u d nevy ove NejvysS) 

D ú vod y: 

. 'soud jest místně příslušným po 
Řešiti jest jen otázku, zda dhoVtOlanrkonného předpisu mohou pr?tko-

87 )' n podle to o o z 'k o pro pohledav Y 
rko~~~a~í§ obch~dnlici 'podati žalobu pr.ot~ o:~~~~~~ ~~ dvou let od po

o . k ' už došlo v oboru lepc , kd ž prokáží obled-

~II~~?~biedn~~~~, též p~ed sou~te~á~I~h~ ~~~~~č~é ievz~~ (od.eslání.~ 
návku která jest podkla em, Pt"cí družstvo mohlo býh ltcastnym vy 
zboží' listinami.. Aby tedj Z~yU~ředevším podle svých, sta~ov p~VOj'~~~ 
h d § 87 a) ln., mus) o hlo býti uvazovano, z a , 
v~l obchody, ~eboť pak by I teP:I~n~o zejména obchodníke,m plnéh~ 
vúbec obchodníkem ve" smys, u z~dle stanov jest účelem dr,uz,st~a ,sp~ 

, a Procesní soud, z]1shl, ze P d" ké výrobky vyrabene cle ~ 
r~~ě' zpracovati a zužitkovah hlos~o a~~eho druhu účelné obstarah 
e . éna obilí a ze eI1my . '- řiměřené ceny 
společenst~a, z:'lm h. odářské potřeby a strol: ~a Po T to čin-
všechny pr,e.dmektYt~r~ež o:~ však dodávají výhradne c1enu~~ čť 271/,1 

v nejlepsl p OS I, 1 h d ejména ne ve smys . o 

~ost nelze však p~kládaJi z: obco °zdžiíkování hospodářS~ýc~ p;od~kt:: 
obch. zák., neboť ld~ le ~a .len. dnání (smluvní nabyh) CIZ.I,O ,z OZl 

, tní vy'roby členu a mkoh o Zl':, , 'dmětů pro hospodarske po-
prvo . . dnak o opatre111 pre . k Nepro-
k dalšímu zc}zem, Je účelem spekulačním, ~a ZIS . o' 

třeby a stroj u pro deny, t:,d( za bchody není obchod111kem a nem~z~ 
. -li však žalující druzs vo o " § 87 a) j. n. k odůvodnenl 

vozul e "t' Y'l'imečného ltstanovem 
pro sebe VyUZl 1 v , du 
místní příslušnosti dovolaneho sou . 

čís. 8742. 

• "fl k objednávce praci spo-
, po zakonu. opravne 

Správce továmY
b 

n:m , ím vyhořelé továrny. 
jených se znovnvy II ova" 

(Rozh. ze dne 28. února 1929, Rv I 1173/28.) 

, , .. dal staviteli š-o.vi zhotovení 
Správce továrny žal~v~né ';;~~l~n~~eá~~y, Š. postoupil pohled.á!~~ 

~~~gct j~~žVU?~~zd?il~~~} EO~iYCž:i~~j~~! zs~~~~~~~s;~. s~á~~e t~~:rny 
s o u d y uznaly po e za o , 
byl oprávněn ,p!ány zaga~l. lobu zamítl. 

N e j v y Š S 1 S o u za 



272 ~ Čis. 8743 ~ 

DŮVOdy: 

Dovolatelka dtlvodně v t· , ' 
~p;á~ce továrny žalované fi!m~k~ fe ;dvOlací soud neprávem 
je navce plánů na znovuvybud ar.a. -a po zákonu za zmocněnce k 
O~~h. z{r~. jest ovšem obchodn' 0~a1l1 vyh?řelé továrny. Podle čl 
Ce eh,o zavodu, již po zákonu za 1 p no.m?c1l1k, jemuž jest svěřen r~v 
ke vsem právním j"ed '. . pnnclpala zmocněn protI' tr'et. p o,z 
h d namm jež Sb' . Inl osobá 

~akOov\ Pr~ti třetím. platí tudíž bez O~ele~~ obycej~ě, přináši provoz ob~ 
O b · Yko 1.' nomoclllk za zmocněna ke ' na ynltrm omezení plné moc' 

jet 1 vn' h ' vsem pravním . d ". 1 

:r~~Ísed~. ob~r~ j:~~~~~'obi:;:'i:ti~e};e~f t;~~ moc ~~oje~~0' J:ž v~~~~~ 
fO~:I~t:ě~!JI' i~t~~~t:á~~~i jt~7f;~é~~~j?e~~oAZnl ě~~~~~v:~?S~~I;~~~iÍc~a 

ven a Karlu B o' d' " e zevm znamk ' " 
piana, neobsahuje v sob/l'e~e, enl pro,v~zu továrny na hrací a~t~~, za-

;yrJisr~~;~~f f~a~~n~n~~ lld::l~~t'l.cfeJei\k~ beji;~~~p;ln~~~;;::~o~aá;lvf . 
pravce prov t· . ma není pra 'd I' . 

práce stí' Ozu ovarního také mohl to' , Vl e nym zjevem 
nÍk m Spojené objednati. Pouh' . yarnu znovuvybudovati ~ 
roz:~ neopodstatněný zevnějšími znlm~Ubj~kÍ1v~í dojem třetího smluv_ 

Zal?b~~n~e~pf:; :~~~~~Ýn ?bj~m plné ,m~~t tr~~le~ř~tí~~é b:O~i, širšího 
spravce továrn k ' ".~ro o to, ze Karel B bl' yzn~mu. 
riál a prodáva/" t~7 pnjlmal a propouštěl děl;ík y p~ zakonu jako 
j ednávce plá • vyro ' y a sám žalovanou podpis T' na upoval mate
zrno '" nu pro znovuvybudován' " Ova ~- zmocněn k ob
Plán~n~~~ je~o z ji~ého důvodu. To lv~r:o~ele továrnz ~ netvrdí ani 

VYbUdOVá~~č;~r~I~~~fd~n~rovozu }ovárny obje~~~e~~t~fl~ů objednávky 
Karlem B-em z'alo e nepatn. Proto neváže ob' d ,na znovu_ 

, vanou ano b I je navka pl' tl zmocnen nebo" " ne y o tvrzeno ž b an 
žalovano,u ze jeho objednávka byla schv'l' e ,,:yI . k tomu zvlášť 

. a ena pnjeÍ1m plánů samou 

čls. 8743. 
Uznal-Ii rozveď . 

300 drte h eny manžel manželský o cl ' 
dítě za ~. po rozvo~ mailŽelství od stolu :~V? ~těte narozeného po 
býti rO~h:~u~o ~atnce j~o manželské, mUž~:' r:d!'em čehož bylo 
na žalobu oso Jen prot. opatrovníku k obM' . ~e.m ~tavu dítěte 
označu' b~, ~terou ustanoveni § 158 J~ manzelskeho pŮVodu 

Je za opravnenou. a násl. obě. zák. k tomu 

(Rozh. ze dne 28 . 
~ . unora 1929, Rv 11516/28.) 

." ~eskoslovenský erár do . . , 
Zjlsteno že dne 9 I d mahal se pralI zalované Ma -. F 
vB. Zro'zená Marie ~_~~.1915 PO?I~ matriky křtěnců k~:~Ii~~~~' ~ bylo 

a zapsana jako manžel sk . d ~ o ostela 
a cera manzelů Josefa 

- Čís. 8743 -

f-a orůvodčího vlaků a Anny F-ové, není manželskou dcerou Josefa 
f-a' ~ýbrž nemanželskou dcerou Anny F-ové a že žalovaná jest povinna 
to ~znati a strpěti patřičnou opravu v matrice křtěnců. Žalobní žádost 
odůvodnil žalobce takto: Anna F-ová, vdova po průvodčím vlaků, po
dala u likvidatury zaopatřovacích požitků státních drah pm Prahu-sever 
žádost, o přiznání vychovávacího příspěvku na dceru Marii, která podle 
křestního listu ze dne 9. ledna 1915 katolického farního kostela v B. 
byla zrozena jako manželská dcera manželů Josefa F-a a Anny F-ové. 
Manželství manželů Josefa a Anny F-ových bylo na obapolnou jejich 
žádost usnesením okresního soudu v D. ze dne 3. dubna 1911 rozvedeno 
od stolu a lože a obnovení manželského spolužití nebylo soudu ozná
meno. Anna F-ová nežila se svým mužem ve společné domácnosti, v době 
od 1. července 1913 do 9. října 1915 sdílela společnou domácnost s Kar
lem H-em. Jednou prohlásila, že dítko Marie jest dcerou Karla H-a. Po
dle udání nájemníků domu Marie jest považována všeobecně za dceru 
Karla H-a. Dítko Marie bylo zrozeno vlce než za tři roky po rozvodu a 
zápisy v křestnim listě nenasvědčují tornu, že dítko Marie bylo zapsáno 
jako manželské Josefa F-a proto, že prQti Josefu F-ovi byl proveden 
důkaz podle § 163 obč. zák. neb že by bylo prokázáno, že manželé F-ovi 
manželské spolužití obnovili v době, ve které dítě podle § 138 obč. zák. 
mohlo býti zrozeno. Neplatí proto u Marie F-ové domněnka manželského 
zrození a; byla-li farářem v matrice zapsána jako manželské dítě Jo
sefa F"a, jest z toho patrno, že faráři nebylo oznámeno a že nic nevěděl 
o tom, že manželstvi bylo již od roku 1911 rozvedeno. Naopak vzhledem 
k dvornímu dekretu ze dne 15. června 1835, čís. 39 jest pohlížeti na Marii 
f-ovou jako na nemanželské dítě Anny F-ové. Anna F-ová po smrti 
svého manžela Josefa F-a nikdy o výchovné na dítko Marii nežádala a 
učinila tak teprve po šesti létech. Podle křestního listu měla by Anna 
F-ová po rozumu § 26 pensijních předpisů čsL státních drah nárok na 
přiznání vychovávacího příspěvku pro dceru Marii, ježto jest prokázáno, 
že jde o manželské dítko, čímž by státní pokladna byla citelně poško. 
ze na. Vyšetřováním okresní správy politické bylo zjištěno, že Anna F~ová 
v poslední době jednou vyšetřujícímu četníku prohlásila, že dcera Marie 
jest nemanželskou dcerou Karla H-a. Má tudíž strana žalující zájem na 
tom, by ihned bylo, zjištěno, že Marie F-ová jest nemanželským dítětem 
Anny F-ové, nikoli však manželským dítětem Josefa F-a. O b a niž š í 
s o u d y žalobu zamltly, o d vol a cf s ci u d z těchto d ů vod ů: Na 
rozdll od soudu procesního jest dátio"dvolateli za pravdu v tom, že pro 
odpůrkyni platí domněnka nemánželského původu, poněvadž se, jak ne
sporno, narodila teprve skoro za čtyři roky (9. ledna 1915) po rozvodu 
manželství svých rodičů (3. dubna 1911) a děti, jež se narodily z ženy 
rozvedené teprve za 300 dnů po rozvodu, platí před zákonem za man
želské jen, byl~li proveden proti rozvedenému manželi důkaz podle § 163 
obč. zák., nebo bylo-li dokázáno, že rozvedení manželé v době, kdy se 
splození podle § 138 obč. zák. státi mohlo, manželské spolužití, i když 
to soudu neoznámili, skutečně obnovili (§ 155 obL zák. a dv. dekret ze 
dne 15. června 1835,Čís. 39 sb. z. s.). Než z toho nic ve prospěch odvola-

Civilní rozhodnu.ti Xl. \8 
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telův neplyne, naopak to mluví proti jeho žalobě, neboť dítě, jež se na_ 
rodilo jako nemanželské, nestane se dítětem manželským proto, že bylo 
následkem neznalostí pravého stavu věci zapsáno příslušným farním 
úřadem do matríky jako dítě manželské. Podle toho je však již odpůr_ 
kyně v takovém rodinném stavu, kterého se pro ni odvolatel v tomto 
sporu dožaduje, a odvolatel nemá důvodu, by žalovalo uznání rodín_ 
ného stavu, který tu ve skutečnosti již jest. To, čeho se odvolatel v tomto 
sporu domáhá, lze provésti opravou matriky, kterou na oznámení pří
slušný úřad politický z moci úřední dá provésti. Odvolatel má pravdu 
i v tom, že jeho žaloba není žalobou podle § 158 obč. zák., neboť žaloba 
podle tohoto předpisu jest přípustna jen ohledně dětí, pro něž plati do
mněnka manželského původu, tedy pro děti, jez se narodily za 180 dní 
po uzavřeni manželství, nebo za 300 dnů po zrušení manželství (§ 138 
obč. zák.). Kdyby šlo o žalobu podle § 158 obč. zák., nesměla by zníti 
proti odpůrkyni, nýbrž proti opatrovníku, zřízenému k obhájení jejího 
manželského původu, celé řízeni by trpělo zmatkem podle § 477c. ř. s. 
a napadený rozsudek, kdyby se zmatek nedal zhojiti cestou § 6 c. ř. s., 
musil by býti s celým řízením zrušen. Než ani z toho nic pro odvolatele 
nevyplývá, poněvadž, jak bude ještě vyloženo, jeho žaloba je žalobou 
statutární a k jejímu podání, jak to vytkl již soud procesní, odvolatel 
není oprávněn. Odvolatel brání se proti tomu, by jeho žaloba byla po
važována za žalobu, jež má určiti postavení odpůrkyně k rodině F-a, a 
tvrdí i v prvé stolici i v odvolání, že jeho žaloba je obyčejnou žalobou 
určovací podle § 228 c. ř. s., k jejímuž podání jest oprávněn, poně
vadž okruh osob, jež podle § 228 c. ř. s. mohou žalovati, není omezel1. 
Odvolatel jest především na omylu, pravě, že jeho žaloba jest žalobou 
určovací, nebM žádání, by odpůrkyně trpěla, by příslušná oprava zápisu 
v matrice byla provedena, činí z ní žalobu o plnění, kdežto určovací žá
dost jest posuzovati jen s hlediska § 236 c. ř. s. Než, i kdyby šlO' o ryzÍ 
žalobu určovací, nic by to pro odvolatele neznamenalo, poněvadž žaloba 
nepřestává býti žalobou statutárni proto, že je žalobou určovacÍ. Určo
vací rozsudek O' poměrech práva manželského a rodinného, tedy i o otázce 
mamželského neb nemanželského původu, má účinek naprostý, plati nejen 
pro strany rozepře, nýbrž působí proti každému a může proto o určení 
poměrů takových žalovati jen člen rodiny, kterého se věc týká. 

N e j v y Š š ís ou d nevyhověl dovolání. 

D ft vod y: 

Dovolání, jež uplatňuje jen dovolací důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s., 
pDkouší se dovoditi přípustnost žaloby jakožto žaloby zjišťovací z toho, 
že byla podána z naléhavého právniho zájmu k vůli tDmu, že se matka 
žalovaného dítěte Anna F-ová domáhá na žalujícím eráru výchovného 
příspěvku podle § 26 pensijniho řádu, vykazujíc se křestním listem, že 
žalované ditě jest manželskou dcerou jejího zemřelého manžela, a, ježto 
prý žaloba nečelí k tomu, by byl oduznán žalovanému dítěti manželský 
původ, nýbrž jen k tomu, aby zjištěn byl jeho nemanželský původ, pro 
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, o ravoplatném rozvodu 
, ,," odle doby jeho naroz.em p P mím dekretu ze dne 

~~~e~~;~:níe :;:~;~f3~0~~ěz~k: ~t~~~(á~~an:l~ed;~izna:! ~~~~~~~si~I~~~ 
15 června 1835, c;s·.tk mi které druha strana pr?h p P bylo by uvéstI 

tř~b':t žOa~~;~1 ~~~~v:cí ~ jiný~h hled~s~~ ?~a;~~l:~; bylo, pro dCo/~ 
jako': o , šlo žalujícímu erar~ jen 'citovaným dvormm .. ~ ,re. 
jen, ze, Kdf:bY mluví právní domnenka sh~ra dává žalobu o toto zj1stem, 
sama s se ou, b 10 b lze seznatI, ~ro . po 'kou a domáhatI se po 
tem stanovena, ne f ·T ~iž s touto pravnl domne,n k·· ak podle citova-
an by ~e mohl sP~~tj:i~dího zápisu. Věc má se v~:nál~k . že děti, jež se 
případe I o~~av~ekretu zní domněnka tam vysl~oo dní i 10 měsíců) po 
něhO dvorm o .ho manželství teprve za. den roti rozvede
narodily z t~~v:~e~:nželské jen tehdy, b.ť-h !;~V~ylo_l dokázáno, ~~ 
rozvodu, p,all dOkaz podle § 163 obc. za .. n dl § 138 obč. zák. statI 
némU manze I , u. b' kd se zplozenI po e, . olužiti. Do-
rozvedení ~lanz~les~u~~ ~~oz!ámili, obno~!li m~~z~~~:~~ti vyvrácena 
mohlo, byť I t, 1 kého původu v těchto pnpalde 'matky důkaz v tom!O 
mněnka nemanze s . vedenému man ze I sve , veIském pu
tím, že dítě proved,: Pt~~f~~aný a kladné rozhodnu,t: o ~:~zmůže podle 
dvorní?:. dek;etu r:b~olutně proti každ~n;~. Rov~~~é~,tO období zroze:
vodu ucmkUje pa f vé otcovství k dltetI v ta sporu výslovne, 
§ 163 obč. zák. ~zna;, sadě tvrdila žalovaná s~ran~ ~e roto že manžel 
némU. V sou~enem ~~frice jako dítě manže,lske p,r~~~l dítě' uznal, tedy 
že byla zaps,ana.,: lem matričním ji za sve manze toho ·est patrno, že 
její mat~y p;ed u;acodle § 163 obč. zák. do;:nal., Z, dom~ěnka stanoví, 
otcovstvl sve ~'~~n1 toho co shora uved,en~ )rav;~želský původ, který 
nejde Jen o ZJIS, alované~u dítěti oduznan y, ~ sám uznal. Není po
nýbrž o to, ~y, Zl né strany rozvedený manze . ěr rodinného stavu 
podle tvrzem za ova,. 'ího odůvodnění, že tento pom ru eráru se ža
chybnosti a netř:~a d~:~ absolutní účinnosti řešen. ve ~~e býti rozhod
nemůže bý~1 ,s vys e 'brž že o tomto stavu r~dmn~m ůvodu na žalobu 
lovaným dltet~m, n: níku k obhájení ma,nzelskbečho Pk za oprávněnou 
nuto jen protI opa rov , § 158 a nasl. o . za . 

, b kterou ustanDvem one OSO' y, 
k tomu označuje. 

Čís. 8744. 
, 'písemnosti 

109 c. ř. s. mělo ulo~em "'nky do
l dle puvodního doslovu ~ od v 1 zaplatiti dorucné, UCl 

U polt~vního úřadu, ježto adresat epre 

ručení. (R ·h ze dne 28. února 1929, Rv I 64/29.) 
oz. . t.' 

, 'ovědi byla žalovaný~ P!O I ~~= 
N Základě soudního sv~lenl ~ vYPbytu žalobkyně, tvrdlc, ze us " 

a k' vyKhzenlm z ., d 'hala se nepn-
lobkyni pov?,I~na .exevěu~e nebylo jí řádně d~ruc~no, o;~~, o d vol a c í 
sení povolUj1cl vYPg b a niž š í s o u d y zalo u z~~éhO právního po-
pustnosti exekuce. dO. Odvolací důvod nesprav !8" 

d z těchto d li vou. soU 
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bOllzenÍ_ rozepře vrcholí ve tvrzení, že soud prvé stolice povazuJe 
kuční titul, usnesení prvého soudu ze dne 17. října 1927 za 
!Učený, jednak pro předpisy § 109 c. ř. s. a § 2 nařízení ministe",t",} 
obchodu ze dne 1 O. června 1902, čís. 29.687 Věstníku pošt čís. 55, j 
nak pro ustanovení článku ll. čÍs. 1 zákona ze. dne 19. ledna 1 čís,.· 
23 sb. z. a n., ač posléze zmíněný zákonný předpis neplatil v den 
úní exekučního titulu a poštovní doručni orgán, třebas· mu nic nelOral
nilo zanechati zásilku u žalobkyně, tak neučinil, nýbrž uložil zásilku 
u poštovního úřadu. Ježto výpověď doručného orgánu svědka Břetislava 
S-a před prvým soudem, byla příliš všeobecná a svědek se nevyslovil 
přesně o'nemožnosti, zanechati zásilku na místě doručení, opakoval od
volací soud podle § 488 c. ř. s. důkaz tímto svědkem a podle jeho zřejmě 
věrohodné výpovědi zjišťuje skutkově, že svědek, pokoušeje se dne 3. 
prosince 1927 poštovní zásilku s vyhotovením exekučního titulu doručiti 
žalobkyni, zastihl ji v bytě samotnou, předal jí zásilku upozorniv ji, že 
zásilka jest od soudu. Žalobkyně uzavřenou a neotevřenou zásilku mu 
vrátila, odepřevši ji přijati a prohlásivši, že musí stále platiti poštovné, 
že Břetislav S. řekl žalobkyni, že jí zároveň nechává napsané oznámení 
o zásilce, kterou si může do čtrnácti dnů vyzvednouti na poštovním 
úřadě, a že doručný orgán nemohl zásilku na místě doručení (v bytě ža
lobkyně) zanechati, poněvadž měl služebně uloženo, buď přinésti od 
doručení zásilky 60 h poštovních poplatků, anebo přinésti zásilku zpět 
(§ 498 c. ř. s.). Třebas článek II. čís. 1 zákona čís. 23/1928 sb. z. a n. 
stanovícÍ, že, odepře-li příjemce zaplatiti předepsaný poplatek za doru
čení, jest písemnost uložiti u poštovního neb obecního úřadu v místě 
doručení s účinky doručení a že bez zaplacení doručného poplatku ne
bude zásilka příjemci vydána, podle článku XX. odst. 1 téhož zákona 
nabyl účinností dnem vyhlášení, to jest dnem 14. února 1928 a třebas 
pro Břetislava S-a nebylo nemožné, zanechati písemnost v bytu žalob
kyně, soud prvé stolice uznav za platné doručení, dne 3. prosince 1927 
Břetislavem S-em vykonané, neposoudil rozepři právně mylně. Podle 
§ 109 c. ř. s. platícího, podle § 6 nesporného patentu a § 4 (2) zákona 
o ochraně nájemníků ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb.z. ano a ze dne 
28. března 1928, ·Čís. 44 sb. z. a n. též pro doručení exekučního titulu 
jako platné výpovědi, odepře-li se přijetí, jest písemnost zanechati na 
místě doručení, aneb nebylo-li to možno, uložiti ji u poštovního úřadu. 
Avšak, ježto se podle § 352 jedno ř. soudní zásiiky stranám podávají ne
vyplaceně a zaplacení poštovních poplatkú na ně připadajících náleží 
příjemci poštovní zásilky, od něhož jest poplatky pří doručení vybrati, 
a ježto dále podle předpisú smí písemnost býti vydána adresátu jen proti 
zaplacení pošto'vného na písemnosti té váznoucího, rovná se odepřeni 
zaplacení poštovného stranou, které jest písemnost poštou doručí ti, ve 
svém účinku odepření přijetí písemnosti a nelze v tomto případě podle 
nařízení ministerstva obchodu ze dne 22. května 1897, čís. 28.602 (Věst
.ník min. obchodu čís. 63 § 11 odst. 2) a ze dne 10. června 1902 čís. 
29.687 (věstník pošt čís. 55 z roku 1902 §4 ods!. 2) v souhlasu s mini
sterstvem spravedlnosti podle čl. LV uvoz. zákona k C. ř. S. zane.chati 
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'to odlo toho zanechání 
d . ta jez p' ,.-

• ,. I (Ísemnost) u a ,resa :. tu u· e v takovem pn-
pošto vnl t~as~K~ís~ doručení nebylo, mlozne, t~~S t~tit že dotčenou pi
p\se;nnos,~ ~ 109 c. ř. s. sta~ove!1~ a tern~~hodnutí nejvyššího soudu 
pade dal~, 10 tložiti u poštovmh~ úradu (R čís 3022 sb. Glaser-Unger, 
sem~ost. y dne 11. dubna 1905, ČIS. 5571 ,- k~čního titulu, žalobkyn! 

Vldnr ze· . . yhotovenr exe . 1927 ma 
~I1). Uložen'll pÍsemS~~~1 ;;;o~tovního úřa~uddne 3; p~o~~~e žalobkyně. 

' 'BřehS avem , s pre epsanv, 'b 
urcene ,,, k doručení, v § 109, c. 1.. obsažěné nepodala vu ee; 

~~~:I!s1~,:~tlv§tf7~;uxě~; ~~~:~~~E1E~~~~~~1;1~is~~~ea~cluotr~~epuott::.~~~~; 
,. mmku a e. . . , t rce zamltnuv z . , 

~~~8 již vykonatelný. Soud pn:,e ~e~~so'udi1 rozepři právně mylne. 
v konatelnosti podle § 36 ex. r. , ' 
y . v v , u d nevyhověl dovolam, 

NejvySSI so 

D ů vod y: 
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C/S.8745. 
Dvorn! dekret z d 

dvorního ,dekret e ne 15. července 1796 v h . ~ '. 
jes~ tuzemské SO~d:~c~t 23 .. l'íjna 1801, Číf;.' 512 l;:eny Jako Příloha II .. 
z cizozemských manž JO uznano pro manželské Žalob' zkdS"~ POdle něhOž 
dosud. e u se zde usadil anebo zvon ~ .JZ aspoň jeden 

I 
Otázka, zda rozvodovy' I ale bydliště, plati 

c zozemců b d rozsudek vyd . 
bez výz_u u :0 míti právní účinek' v do:Kv: !ttzem~ku o manželství 
jedna ze stran ~o~~~~kul bPříslušnosti tuzemské~~:datu m~elů, jest 

za o u. u, u nehož chce 

(Rozh. ze dne 28 . 
. . unora 1929, Nd 1 87/29.) 

NeJvy'" " SSI Soud t 
v Praze za tuze . us anovil podle § 28 . 
ří~ení a k rozhod~~~y ~oud" který bude místn~ n.~.zfn;s~ý civilní SOud 
YToth;adY, Proti RU~~I::I~~e Marty L-ové, 80Ukr~~~i~~n~ t provede.ní 
ze s VI od stolu a 10' OVl, majoru v. v. ve V'd . raze-Kral. 

ze. 1 nI, o rozvod m an_ 

Navrhovatelka stala 
D ů V O d y: 

bydlí V tuzemsku S' se sňatkem rakouskou . 
žalované jest rak'o na.tek byl uzavřen v tuzem statní příslušnicí ale 
želé neměli v t uskym státním příslušník sku (v Karlíně). M~nžel 
případě v tuzemUs~msku společného bydlištěemp adlbYdli Ve Vídni. Man
V?d, a to ani POdl~ ,§tudu . místně příslušnéh~ k o e tOho. není v tomto 
č;s. 7 zákona ze dne 76 J. n., ani podle § 100ProvedellJ sporu o roz
~akonného před i 1. du~na 1921, čís. 161 sb J. n., v dOslovu čl. 11. 
J. n., t. j. pro usfa~~~ P~vllJm předpokladem r~ z. a n.! .anl podle jiného 
tu kterou občanskou en! s~ud~ místně Příslufnéh POUŽiti p.ředpisu § 28 
J,;st tomu v tomto ~~avllJ, vec jest založeno tu o, Jes; otazka, zda pro 
ČIS. 1807 a 5060 b pnpade. Nejvyšší soud zlem~ke soudnictvL Tak 
V'd . s . n s a t t OV vys OVil J'i~ 

I m v rozhodnutí čís Ú04 o ez vyslovil již dřív"'" z. V,:?zhodnUti 
ze dne 15. července . sb. Nowakovy že do eJSI neJvyssl soud ve 
z~ dne 23. října 1801 g96, Publikovaný j~ko P,,~uhd platí dvorní dekret 
mctví uzn' '" s. 542 sb z s n o a ll. dvor d k 
manželů S:n~d~r~s~~nželské žal~by, kdj~d~~ n;;o.ž jest tuzem;ké ~or:~~ hak takové manželskl,l, ,n~b~ trvalé bydliště z~olilJeden z Cizozemských 
ylo manželství uza e, za o y posuzovati podle .: P?dle něhož nlttno 

o PříSlušnosti, nýbrž v~eno. .!yt.o dvorní dekret za onu celé země, kde 
a nebyly tudíž zruše~ sah~JI zasady mezinárod~h neob~ahuJí předpisy . 
normou. Haagská :,: ~1lI předpisem § 33 bč o 'prava soukromého 

~~~~~~70~e!~k?USk~e;~~ar~~~í6g;;I~~; l CiViJ~í~ ~~~'~í a~u~~:~dikční " 

ností od 20. pr~;i~~bil~~rdle p;otokol~ č~;. ~~l ~1e.:é třistouPila' t:Ké 
a ktera platí také pro R k s . z. a n. s účine 

a ooUsko, neobsahuje 

.:.-. C!S,. o í '"tu --

ředpisů o otázce, o kterou jde. Haagská konvence ze dne 12. června f 902 o úpravě soudnictví ve věcech rozvodu a rozluky manželství ne~ 
byla ratifikována ani v Rakousku ani v československu. Otázka, zda 
rozvodový rozsudek vydaný v tuzemsku o m"anželství cizozemců bude 
míti právní účinek v domovském státu manželů a zda tam bude vykona
telný, jest bez významu pro otázku příslušnosti tuzemského soudu, 
u něhož chce jedna ze stran žalobu podati. Podle toho, co vyloženo, 
spadá tato občanská právní věc pod pravomoc zdejších soudů, ale není 
zde předpokladů pro místní příslušnost tuzemského soudu ve smyslu 
jurisdikční normy pro vykonávání soudnictví v tomto směru a bylo tedy 
použito § 28 j. n. 

čís. 8746. 

Na předsedovi obecního honebního výboru na Moravě (na jeho de
dicich) nelze se domáhati n!! soudě vydání toho, co mu bylo zaplaceno 
na pachtovném z honitby. 

(Rozh. ze dne 28. února 1929, R II 38/29.) 

Obecní honební výbor v U. na Moravě domáhal se na dědicích po 
bývalém předsedovi obecního honebního výboru zarlacení 1.200 Kč, 
jež zaplatil zůstaviteli nájemce honitby. K námitce nepřípustnosti po
řadu práva s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl. Rek u r sní 
s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc prvému soudu s poukazem, 
by dále ve věci jednal a znovu rozhodl. Ne j v y Š š í s o' u d obnovil 
usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Jak již v rozhodnutí čís. 3232 sb. n. s. dol!čeno, jsou podle § 94 a 
násl. zákona čís. 4 z 1914 vyňaty ze soudní právomoci věci upravené 
tímto zákonem. Věcí upravenou tímto honebním zákonem jest zejména 
i pronájem honitby a přijetí nájemného, které podle § 25 lze na nájemci 
honitby dobývati politickou exekuci, a upotřebení nájemného způsobem 
tomuto zákonu (§ 26) odpovídajícIm. Porušením této povinnosti jest, 
zadržuje-li předseda obecního honebního výboru pro sebe nájemné. 
Podle § 18 poslední odstavec přísluší zemskému politickému úřadu, by 
zařídil, čeho· třeba, nekoná-li předseda své povinnosti. Jest proto, věcí 
tohoto úřadu, by podle § 18 přidržel ptedsedu obecního honebního 
výboru, a jestliže tento mezi tím již zemřel, jeho ni<slupce, kteří se podle 
§ 547 obč. zák. považují, pokud jde o. majetkové nároky a závazky, proti 
třetím osobám za osobu totožnou se zůstavitelem, k vrácení nájemného. 
Jest tedy žalobní nárok, pokud jde o vrácení nájemného, z pořadu práva 
vyloučen. K vůli úplnosti se podotýká, že jinak by se měla věc, kdyby 
žalobce uplatňoval nároky kotvící v § 93 nyní platného moravského ho
nebního zákona. Podle § 93 mohou ohledně náhrady škod honbou a 
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~věťí zPůsobených podle dohodnut' "". 
ulmtlUvy odc?ylné od předpisů §§ 68 I S ,n'laJlteh pozemků bS'ti učině 
pa nost poradem " , a nas CIt. zak. ji " . ny 
ravského honebníh';lTa::. Po~obný předpis měl i § 8~z ~'23' :.: Sjednati 
jest, ,zahrnuto, 300 KO za, .ona. Zalovaní sice tvrdí zOe v zaO rllveJsfho mo_, 

c naJemn 'h' 'za ovan' č' 

~;un:ro%s::;:~ ?~~O~;:é, c~.ž o b~ 9b~~0~ř~;::~:~n~h~r~feáIU z~ š~~~: 
naJenmého z honitb h~duJe, ze zalobce opírá žalobu' podle ~ 41 
ani po přednesu ná~;t:~e:e IPOdl~ žalobnÍho ·tvrzenÍ činí 1 J~go °K~raceonÍ ' 
proto dovolacímu rekursu Z~y' °hvo~~~sttrakny nezměnil žalobni dŮVOdc , ~ ~e 

I a ,Jak se stalo. . yo. 

čís. 8747. 

Nejde o »Odporující si dědick' . ;0 
P?dala-Ii POzůstalá vdo o ~.ptlhlasky{( ve smyslu § 125 .. 
zustavitelova dcera pak va přlhlas~u z dědické smlouvy ( nesp. on,z., 
smlouvu a' 'o , nepodavsl' přihlášk a ze zaveti) 
přikáZán, p~~í~a~eť ~ ~pla~ňovala dědický náro: v t nepopřevši dědicko~' 
by jí byl vy uenz Jl ~řJs!uši Z dědické smlouvy . om s!"r~lu, by jí byl 

Předpis §~~en54 PO~tnnr díl. ' ,I ze zaveh, po případě 
n~ tik' ' obc. zak že dOd' k' 
.~ or manžela' o·, e Je a smlouva n o o " 
byl druhý manž " s ntlmZ byla ujednána dotýká se :muze byh odvolátm 
" e us anoven dědicem. ' Jen ustanoveni, jimž 

, • (Rozh. ze dne 28. února 1'929, R II 42/29.) 

, !". pozustalosti Se řihlá'l " ' 
~f;{;I~'á:o~tavilelova Pdceraslp:l,0~~;~aJ:v~1°vo~ z.:Iědické smlouvy (ze 
dické smlou:y t~m sm~s~u: by jí byl přikázán ~~~)Ias.ky,o ~pla!!íO'vala dé
P o z d s t a los t ze. zavetl, po případě by jí byl ,Je':,Z)1 pnsluší z dě
reku rs n í s o unď ~.otU d. POUkázal na pořad pr;!ampe~e~ tpolvinný dí!. 
, Ne J' vy o o . us aVltelovu dceru zUs a ou vdovu 

, . s S 1 S o u d zrušil ; - , 
prvemu SOudu, by ve věci dále je~~na~~enl obou nižších soudů a uložil 

. OdVOdy: 
Nižší soudy dl" v " vy a yusnesení kl ' o 

řa~~~ade~h, když si dědícképřÍhlá~~a predepis;tje § 125 nesp. říz . en 

d!C~é.lt~~~~s:J~~;;bkter~mu z 'prouJc~df~r~~~i~ůn~sřttfe .. nutn,osť J?-
ve CI nebylo k v dání, pra~em, ze podle skutkovéh s U~I ~Iavo de
mezi dědickým{Přihl ,t:'~OV~chto usnesení podkladu ~ž~ pravmho stavu 
vu ujednanou dne 12 a~ am!. Zdstavilel zanechal jedd k °d.nd~Jde o rozpor , 
snoubenko . ervence 1883 s' a e Ickousmlou. 
drUhého ~;n~~I~stp~e ~éto dědické smlo~::~st~~~v~~ovoou, tehdejší svojí 
zároveň o rávně o ZIJ~,. má býti dědicem ,o o o, ~e ,manžel, který 
jest v tomPpřípa~/prev~IÍ1 po:ůstalostní jmě:í j~~ed~~:elem o~anželi a 

OVInen detem z tohotom' o I s ~JI a leZl, že však 
anze StVl vyplatiti '/ 

5 ve-

-- Čís. 1')', Ll! .-
2&1 

škerého čistého společného jmění podle odhadu inventárního jakož'to 
dědický podíl a uvádí se k tomuto ustanovení dále,že stran J4 pozů
stalosti vyhražené k volnému pořízení má tato smlouva dědická, nebu
de-li tu takového pořízení, platnost vzájemného kšaftu. Kromě toho 
zřídil zůstavitel písemnou závěť ze dne 28, května 1924, jíž ustanovuje, 
že jediným a obecným dědicem veškeré pozůstalosti činí svoji manželku 
(pozůstalou vdovu). Pozůstalá vdova přihlásila se k pozůstalosti ze 
% z dědické smlouvy a z jedné čtvrtiny ze závěti shora citované pod
mínečně, prohlásivši při tom, že ustanovení obsažené v dědické smlouvě 
o oněch '/5 čistého společného jmění účinným neuznává, ježto prý bylo 
jako ustanovení jen testamentární zrušeno napotomní závětí. S dcerami 
zůstavitelovými Ludmilou P-ovou, Anežkou M-ovou a Eliškou S-ov ou 
se pozůstalá vdova ohledně jejich dědických nároků dohodla v ten rozum; 
že vyplatí každé z nich podíl po 15.000 Kč. Pozůstalá dcera Adéla M-ová 
nepopřela pravost dědické smlouvy ani závěti, uplatňuje však, nepo
davši dědické přihlášky, dědický nárok v tom smyslu, by jí byl přiká
zán podíl, jejž jí z dědické smlouvy i závěti přísluší, po případě, by jí 
byl vyměřen dí! povinný. Z toho je patrno, že není mezi těmito účast
níky odporujících si dědických přihlášek, ve skutečnosti také přijal pro
jednací soud na soud jen dědickou přihlášku zustavitelovy vdovy. Na
padená usnesení jsou tedy právně vadná a bylo je zrušiti. Vzhledem 
na rozpor mezi dědickými účastníky, který může míti podstatný vliv 
na další projednání pozdstalosti, bylo by však ku právní stránce věci 
uvésti toto: Není pochybno, že shora uvedené ustanovení dědické smlou
vy o výplatě '/5 inventární hodnoty společného čistého jmění na děti 
podle doslovu a podle výsledků dosavadního projednání pokládati jest 
za odkaz, jehož číselnou výši vypočísti bude v onom poměru podle 
inventární hodnoty čistého společného jmění (§ 535 obč. zák.). Podle 
§ 1254 obč. zák. nemůže býti dědická smlouva na úkor manžela, s nímž 
byla ujednána, odvolána, předpis tento dotýká se ovšem jen ustanovení, 
jímž byl druhý manžel ustanoven dědicem. Pozůstalá vdova zastává 
stanovisko, že ustanovení o odkazu v dědické smlouvě bylo pozdější 
závětí odvoláno, ježto závěť, ač neobsahuje výslovného,odvolání tohoto 
ustanovení, se o ní nezmiňuje a za jediného a obecného dědice povolává 
pozůstalou vdovu bez každého dalšího závazku. Zda toto stanovisko 
jest právně odůvodněno či zda účinnost tohoto ustanovení dědické 
smlouvy trvá na dále, jak dovozuje pozůstalá dcera Adéla M-ová 
s poukazem k tomu, že se pozustalá vdova ku % pozůstalosti přihlásila 
právě z této dědické smlouvy, o tom může býti rozhodnuto jen pořadem 
práva, který by pozůstalá dcera jako odkazovnice musela k vymožení 
tohoto odkazu proti dědičce nastoupiti. Této zustavitelově dceři přísluší 
pak ze zákona nárok na vyplacení tohoto odkazu, pokud arciť ustano
vení to bude uznáno účinným, s nárokem na eventuelní jeho dů,plnění 
na výši povinného dílu, anebo, nebude-Ii toto ustanovení důsledkem 
pozdější závěti uznáno účinným, jen nárok na povinný díl ve smyslu 
§ 162, 165 a 114 obč. zák. Na projednacím' soudě bude, by jednak zjisti! 
výši onoho odkazu a zároveň, by vypočetl povinný díl, který zůstavi-
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t~lově dceři Adéle M-ov' . az 789 obč. zák., 149 e pko neponllnutelné , 157 a 162 nesp. říz.). 
dědičce přísluší (§§ 783 

čís, 8748. 

Exekuce na podíl dlužníka n • ' , 

J

'ednZabk avení společenského poda'lvereJne obchodní společnosti 
a na op.tu'" . 1 u poskytu' • času byla vy~' JíCI se vybírání úroků a 'Zis~~ ~ ~odstatě dvoji nárok 

žející společn::n n~bo rozděl~a majetková p~s~~ nárok, by; svéh~ 
obou těchto nároků ,YI ~yloucen, Nejvhodnějším ~ a by podll nálev y~toky a zisk) jest J,:~t JIC~, ~řikázání k VYbrání~~,?sobem zpeněžení 
stení i v . pnpushb Jako vhod ' ' c pro první případ 
čiti tOhon~~:~":p!~~~~~ cl! do druhého :rr:~~~~~ ~OS~edek. k zaji. 
by ho exekuční soud vu~ec, dokud vymáhající věn ~a:tne vylou. 
a tím stav směřující kzm,~ml, by přivodil výpovědí z:u~ ~nl f1en~vrhl, 

Zab .., vy onu a k zužitkování zab ,sem spolecnosti 
, aJenl vyrovnacího'" ,. aveneho práva. 

neyad~ 'povoleni exekuce rlzent o Jm~ní veřejné obeho ď . • přlslusl společníkům ' vnucen,ou spravou společen ký ;:ru s??lecnosti pravo na uroky a na zisk s c podtlu, pokud ze společenského jntěm. 

(Rozh. ze dne 28 ' , unora 1929, R II 52/29.) 

, Vymáhající věřitelce b '" • ~Im zemského soudu' ,yla k ~aJ1stení peněžité ' cenského podílu • ,p~avoplatne povolena exe pohledavky usnese-
L-ových, který ji~ereJ~ych .. sP?leČníkŮ dlužnice k~~e/a?aVením spole
f í r m y B r a tří L pnslusl J a k o v e ř e . n' a Imlra a Jaroslava 
by rozhodlo návrh' v B. Povolující soud j hia~ s p o leč n í k ů m 
Ex e k u 'č n í s o u ~ n~ povO'lení vnucené [práv II soudu e~ekučnimu, 
k u r sní s o u d z ,nav;hu vyho.věl a vnucen y za~avenych podílů. 
vnucenou správou amltl navrh vymáhající věři'el~u spravu povolil. R e
jednávaném připa:ěab~veného společenského. ~odlu nt ~ovolení exekuce v~řejného společníka Jpe ~ zpeněžení zabaveného sr I ~ v o ~ y: V pro-

§za~. není takovýto ~po~eč e cik .'ln. uv. zák. k ex. ř. ; ~Icef~;eho podílu .~4, ex. ř. předpoklád' ens y podíl sám o sobě : ' 126 obch. 
pozlvaní. Nehledíc k t a, poskytUje opětné vyb' , ,pravem, které, jak 
celý provoz výdělečn ?~U, mohl by býti předmě:~':::1 plodů ,nebo jinaké 
ustanovení zákona • e cmno.stl, které společnost I v~,uc~ne správy jen (čl. 98, 123 čís. 3' ~ ~pol~censká práva musí b,~OUZI, c~m~ž se příčí . oe. zak.). y I vykonavana osobně 

• Nejvyšší soud b . ze se vnucená s' o novIl usnesení r' 
roslava L_ovýehP~a;a společenského podílu Ps v~rc: ~o~du s omezením 
potud, pokud těmto JmeI1l. r;r~tokolované fir~ eCI1lk.~ Vladimíra a Ja~ společenského J'měn' s,l'?lec,I1Ikum přísluší práv~ Bra~n L. povoluje jen I recene flfmy na uroky a na . k . ZIS ze 
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Důvody: 

Jde o otázku, zda navržený způsob zpeněžení zabaveného práva jest přípustný, a tu jest si předem třeba uvědomiti pojem společenského 
podílU. společenským podílem v nejširším smyslu jest souhrn práv pří
slušejících veřejnémU společníku jako' takovému proti společnosti. JSou 
to jednak práva na účast ve správě společnosti, jednak práva povahy 
ryze majetkové, totiž obligační nárok na úroky a na zisk za trvání společnosti (čl. 108 obch. zák.) a na výplatu toho, co společníku připadne 
při vypořádání po zrušení společnosti. Jmění společnosti jest pro ,společníka jměním cizím, ale i v poměru k třetím osobám jměním, náleže-
jícím jinému podmětu než společníkům. Pro soukromé věřitele společ
níkoVy mohoU býti tedy předmětem exekuce jen uvedené již obligační 
nároky (čl. 106, 108, 119 a 126 obch. zák.). Soukromými věřiteli veřejného společníka jsou pak všichni kromě těch, jimž jest zavázán jako veřejný společník v důsledku ustanovení čl. 112 obeh, zák. Vymáha-
jící věřitelka nevede exekuci na jměni dlužnice, t. j. společnosti Lad. 
L. a spol., aniž na společenské jmění společnosti b-ské, nýbrž na »po
díly« společníků této lirmy. Zabavené právO poskytuje, jak již bylo řečeno, v podstatě dvojí nárok, jednak na opětující se vybírání úroků a 
zisku, jednak nárok, by svého časU byla vydána neb rozdělena majet
ková podstata a by podíl náležející společníkům byl vyloučen, NejvhOdnějším způsobem zpeněžení obou těchto nároků bylo by jich přikázání 
k vybrání (§§ 294, 303, 308, 316 a 333 ex. ř.), které by bylo přípust
ným exekučním prostředkem za určitých podmínek i při exekuci zajišťovací, o kteroU právě jde (§ 374 ex. ř.). Leč vzhledem k doslovU 
§ 334 ex. ř. jest pro první případ (úroky a zisk) připustiti jako vhodný exekučni prostředek k zajištění (§ 374 ex. ř.) i vnucenou správu, nebO'ť 
i tu jde do jisté míry o právO na opětující se vybírání plodů. Naproti 
tomu nutno co do druhého nároku vyloučiti toho času zpeněžení vůbec, neboť vymáhající věřitelka ani nenavrhla, by ji exekuční soud zmocni!, 
by výpovědí přivO'dila zrušení společnosti a tím stav směřující k výkonu 
a k zužitkování zabaveného práva. Teprve tehdy mohlo by býti pomý
šleno lla realisaci tohoto práva, která by se pak řídiia podle povahy 
jednotlivých součástí jmění. Mimo' to nebylo v exekučním návrhu ani 
tvrzeno, že vymáhající věřitelka vedla bezvýsledně exekuci na soukromé jmění toho, kterého společníka, což by bylo nezbytným předpokladem zmíněného již nároku (,čl. 126 obeh. zák.), Dovolacímu rekursu bylo 
protO' vyhO'věti a obnoviti usnesení soudu exekučního, ovšem s obme
zením zřejmým z výroku. Dodati jest ještě, že zahájení vyrovnacího ří
zení o. jmění veřejné společnosti Bratří L-ové v B. nevadí vzhledem 
k různosti jmění společenského a nároků veřejných společníků exekuci, 

pokud byla povolena, 
čis. 8749. 

přis!ušnost podle § 88, druhý odstavec, j. n. 
Bylo.1i k přikazu (tuzemského) knpltele zbožl zasláno osobě roz' 
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dílně (do ciziny), jest pro včasnost dojití faktury ve smyslu § 88, druhý 
odstavec j. n. rozhodno, zda zboží došlo adresáta dříve anebo současně 
s. c!ojítím faktury kupiteli. ' 

(Rom. ze dne 28. února 1929, RII 53/29.) 

Žalobu o zaplacení za dodané zboži zadal žalobce na okresním soudě 
v Opavě, prý místně příslušném podle § 88, druhý odstavec, j. n. a 
odůvodnil tuto příslušnost tím, že před zbožím došla žalovanému Emilu 
K-ovi faktura ze dne 19. ledna 1918 opatřená doložkou, že je platiti 
v Opavě, a že také žaloby mohou býti podávány v témže místě z tohoto 
obchodu. Vagon se zbožim byl prý odeslán dne 16. ledna 1918 firmou 
L. v Mor. Ostravě firmě Sch., na kterou se mělo zboží podle disposice 
žalovaného dirigovati, došel do Vídně teprve dne 26. ledna 1918, kdežto 
faktura ze dne 19. ledna 1918 poštou žalo,vanému odeslaná, musela 
nejpozději dne 21. ledna 1918 dojíti žalovanému. žalovaný prý již v do
pisu ze dne 26. ledna 1918 podal zprávu, že bylo místo objednaných 
10.000 kg nafialinudodáno jen 8944 kg a že žalovaný tuto čistou váhu 
mohl zvěděti jen z faktury. žalovaný namítl místní nepříslušnost soudu 
a tvrdil, že žalovaný fakturu ze dne 19. ledna 1918 neobdržel, že fak
tura nebyla opatřena doložkou »splatno a žalovatelno v Opavě« a po
píral, že by faktura došla' před zbožím anebo zároveň se zbožím. S o u d 
p r v é s t o I i c e námitce vyhověl .a žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d 
zamítl námitku. místní nepříslušnosti. D ů vod y: První soud vyhověl 
námitce místní nepříslušnosti, mylně se domnívaje, že právní názor 
strany žalující, že pro platnost doložky účtu rozhodnou je okolnost, 
že žalovaný byl teprve telegramem ze dne 26. ledna 1918 zpraven o do
jití zboží do Vídně, že teprv od tohoto okamžiku mohl se zbožím na
kládati a že proto jen tento okamžik pro platnost doložky na účtu může 
býti rozhodným, je v rozporu s doslovem § 88, druhý odstavec, j. n. 
a nemůže proto býti uznán správným. Podle názoru prvního soudu byl 
by žalobce musel prokázati, že účet žalobcem žalovanému zaslaný do
šel žalovaného v Brně již před anebo současně s dojitím zboží zasla
ného z Moravské Ostravy podle příkazu žalovaného na firmu Sch. ve 
Vídni. Jest přisvědčiti vývodům stížnosti, ,že nesejde tu na době dojití 
na místo určení, nýbrž na době dojití u kupitele, poněvadž z přijetí 
zboží i účtu bez námitek jest usuzovati, že souhlasí s doložkou účtu. 
Příjemce musí míti možnost, by, vyčta z účtu došlého dříve nebo sou
časně podmínku fakturního sudiště, mohl přijetí zboží po případě ode
příti, není-li mu tato podmínka vhod. Uskutečnění úmluvy o sudišti 
spočívá na projevu vůle příjemcovy, který jest vyjádřen tím, že příjemce 
převezme napřed účet s doložkou o sudišti bez námitek a na to odebere 
zboží. V souzeném případě nemůže býti řečí o přijetí zboží žalovaným 
v době, kdy ještě vůbec o tom nevěděl, že zboží ve Vídni již jest. Druhý 
projev vůle žalovaného, zakládající příslušnost soudu, spočívá v převzetí 
zboží od Sch., které se stalo teprve po 26. lednu 1918, tedy po té, co 
účet ze dne 19. ledna 1918 s doložkou o sudíšti bez námitek byl přijat. 
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, .. , řed 26. lednem 1918 účet 
. ' l' vá že žalo vany J1Z p . ,te rv telegramem 

Z prrlvodní~o ř1ze~b ~rt Iboží do Víd?ě ?ylz~~~~~ntep~ez telegra:,lU 
dostal, kdezio dO lk18 a také vídens~y zas~ládati se zbožím. že, za
ze dne 26. e ?:ěl že žalovaný má pravjo d na 1918 obsahujícím vytky

5
, 

z téhož dne zve , o isem ze dne 26 .. e na . kázáno článek 34 
lovaný vrátp účetJ'i~ ~r~ní soudce pokládat~ z~h~r~bOží p~vozníku pře
nemohl pravem . e že odevzdáním pro an . ele, Není však záko
obeh. zák. ust~~o~~J é by zboží postihlo" na k~Pl~OÚ k dopravě stává 
ehází nebezpecl, , :re se povozník po pr,evz~l ,'; odevzdané povozníku 
nitého ustanoven.l, z , v tom smyslu, ze z OZl. , b však v tomto 
mandatář:m ~~p~te~.ojls7 již za odevzdané kUPlt~hČIK~~l obeh. zák., že 
k doprave po ,a, a~eh bnosti, pak z us~anove11l le~ě o odebrání pro
směrU byly ),este p 'h/ místa zaslané ma n.eprodboží J kupitele smlouva 
kupitel ZbOZl z ]lne, "že teprve dOJ1Í1m z , . Byl-li však 
hlédnouti, zcela jasne V~Pirj~ho odevzdáním P?vo,z~keo~~ ledna 1918, 
je splněna, 111koh ,s~ako ří'emce účtu v jeho drzem , . '. 
žalovaný, ozMčeny J~ §p 8J druhý odstavec, J; n. d 
bylo to včas,v,e,smys u

d 
ob~ovil usnesení prveho soU u. 

NejvysSl sou 
D Ů vod y: 

88 druhý odstavec j. n. vy-

K založení fakturního s:d~~i!nrg~~o~koU, že jest ~pla~:i~~a~~v~i 
žaduje zák~n" by f::~~~, mlstě, došla kupc~ ješ,tě í~~edúČin~ů, došla-li 
telná v mcdem s, J. S d"tní doložka nema pravn , ni odpoví-

, ň s mm u lS,,, kupec nemuSl na , . 
nebo zarove, ""emci až po zboZ1, a ;,'.oV turní sudišt" am 
faktura s dolo:,kou pnJ děnost faktury nemuze JIZ fak 2956). Bylo na 
dati, pO'~ěvad~ prO' °ti:v. plen. rozhodnu!í ~e se; n, ,~o sudiště proká
mlčky b~h Z} ozeno 'ed oklady pro zaloze~.l fa ,urm oží o něž tu jde, 
žalující hrme, aby. pr ~ "10 Prvý soud z]lshl, ze zb , do Vídně na 

~~l~ ~o~ř~f::u.s~al~;:l~é~i~~dle~:~~~n~ ~~[;~~~y ~:i~~v~O;ŠIO o~~e~~;ý~~ 
zasílatelskou !u':'~o~~~'éhO, žalující firma,nep[?k:z~~a n~~et~ na zboží, 
tuto hrmupro za oru nenabídla (na pr. na l~ 111!aktua žalovanému 
důkazů o toms z~ )sp ač pro posouzení otázk{, Zk~lriUst ;ozhod'lOU. Re
nebo hrmou C." , ' se zbožím, byla ta o o" žalovaného na 
došla 'před ane~ě~~í~v~~bU skutečného dojití ~bf~l;:aný telegraficky 
kUlSn! soud.za f do Vídně s dobou, kdy y V'dni (telegramem ze 
označenou JIm !rr;'u. . že zboží jest Jlz ve 1 . 'kd skutečně 
vyrozuměn d ž:l~J~Cľ8~1,t1~~b~ť tento telegram5;~r~k~Z~i~hý JedPoklad: 
dne 26. le n . , Seh (srovn. sb. n, s. .' . kázán nebyl a prvy 
zboží došlo ,na f1rm~ obd;žel fakturu, '8polehh~epr? h seznání, neuvěřil 
doba, kdy zalovany k důkazu a zhodnohv ]eJ1C

I 
d 1918 osobně 

d lechnuv strany k dne 19. e na l' 
sou , vys.. ' lu'id firmy, že fa tUlU z·ištětÍou. Nebylo- 1 
tvrzení ma]ltele za J e hal ani tuto okolno~t z~, J 'ed dojitim zboží 
na pošt.~ ?dev::da!, l~.:a:ý ~bdržel fakturu, bud čJest: P~ebylo prokázáno 
však z]lsteno, ze za, d' eb aspoň zároven sou asne, , 
na firmu Sch. ve Vl Ul, n . 
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za,?ženf. !akturního sudiště od . se z.aluj1cl firma pro žalob ~ le. druheho odstavce § 88 . . 
vany fakturu vrátil .či 'k Ul' ovolavala a nesejde ani na t J. n., J:hož " nI o 1. om, zda zalo ... 

čís. 8750. 

, Domáháno-li se v žal b o za!obci neprodaTI' o e, by byl žalovaný uz .' . neučinil že má bÝ: zapl~titi prodané příspěvkové n~n. p~vlOným, vrátiti 
byl (Od~olaCí) soudl oup~,!~ opovinn~ zaplatiti žalobc~n:,r~'tý~ kdy?y tak 
rozum, že žalov ," a\ nel! upravIÍ! samovolně r o I, ~emz, ne-~či!ý ,penlz a, ka:;b~e:!rvu:~n, vrátiti žalobci p~:~~e~~~~ vyr,ok v ten 
zadam nebylo tu žádán' n;::nd, zaplatiti žalobci tento e ~nrunky za 
dánsím o~~It~rnativa Oblig~iO). e § 410 c. ř, s" nýbrž alt~:~~~~o~?í 

vent-II svaz dOl 'k o za-s přík e tll u někomu urč·t' o 
vedl a ~:~Ys;J'~~fl od členů svazu lčkn~~~e:řf:í~p~vkových známek 
mek do legitimac/al .. Z::Plac~i příspěvků nalepení~epv] ~ Je s~azu od
nými pa í 'o JIC orazltkovánlm neb I o' o nspevkovych zná-

ta 

,P ry, nybrz jen průvodn;~' I' t', . y y pnspevkové znam' ky nceml. . u"t IS mami pouhým' tvr' cen-,. I s zenkam' kvi 

Pokud nebylo ur o., _ 'I, -
mek neb od d ' Cltým zalobní žádám na ' , ve em vybraných příspěvků, vraceru příspěvkových zná-

(Rozh. ze dne 28. února 1929, Rv II 498/28 ) 

Ústřední svaz dOl 'k'" . kazem b d č oe m u svěřil žalované o, o členů~ sfvr~il lenu sv~zuo,vybral člensk:u řťsn~pevk~vé známky s pří-
legitimací a J'I'CzhaPolace~lkPnsPěvků nalepen]m pProel,vspkY, kJe svazu odvedl a· 

Ú t

" . razit ová ,o ev ovy' ch . 
s redm svaz děl 'k o ,mm. zalobou o n" t' znamek do 

prodané přís ěvk~1 ,u n~ zalovaném, by by! uznl
z 

u Jde: domáhal se 
kdyby tak n~učini~e zn~mky a prodané PříspěVkon povl?nym vrátiti ne
z toho, že řís o ,z~p ahtl žalobci 19.924 KO ~e z~a?,ky zaplatiti a, 
příspěvků p řeJ'Setvko~.e známky značí určitou ~; šzal.uj1CI ~vaz vycházel 
představe~ftva s:vuJl tedy určité peníze zasílIí I tydenmch svazových 
spěvky. Žalovaný ~~IllY{1 JSou přísně zú:č.tovateldé ~e .J.

en 
na objednávku zákonně uznan' ml v tomto směru, že řís o JI~I se kvitují pří

tisku a účelemym.plahdlem, hodnota jejich ~o p~vkove známky nejsou 
příspěvky. JediJ~JI~\Jest po?'tvr~iti jejich vlep~~fmS~o~o?not~ papíru a 
k v.lepení do legítimac~n:l pr!pade, kdyby byl žalova:·mku,.ze zaplatil 
dalI skupina ne v' k cenu a obdržel za ně 00 o y pouzll známek 
s o u do p r v' é s t s~ I isvaz, vyúčtování vYlepený~~Sl'neykY, mohla by žá
~y~ovel odvolání ž I ce, uznal podle žaloby. O d amek. Pro c e sní 
ze zalovan' . a ovaneho a potvrdil n ' vol a c I s o u d ne-

a, k~YebJ1 vt~y.~e;~~~~lif,e~a;l~tii~i žf~~~~l PJ~s~~~~~~~ :~:~~~e~a s 1 ~~;:~uČ 
. s s I S o u d z ·tl o • 

povlllným vrátiti žal b' aml zalobní nárok b • I o CI neprodané příspěvkové y. za ovaný byl uznán znamky a zaplatiti pro-
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dané příspěvkové známky a kdyby tak neučinil, byl uznán povinným za

platiti žalobci 19.924 Kč. 
D ů v o cl y: 

Dovolání napadá rozsudek odvolacíhO soudu z dovolacích důvodů čís. 2, 3 a 4 § 503 c. ř. s. Dovolání jest v právU. S hlediska dovolacího důvodu rozporu se spisy (§ 503č.ís. 3 c. 'ř. s.), ve skutečnosti však 
z důvodu nesprávného právníhO posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s., 
viz

rozh
. čís. 3613 sb. n. s.) napadá dovolání rozsudek odvolacího soudu 

v úpravě, kterou mu dal tento soud úchylkou od žalobnílro žádání. podle 
§ 405 c. ř. s. není soud oprávněn přiřknouti straně něco, CO nebylo na
vrženo. podle žalobního žádání má býti žalovaný uznán povinným vrátiti 
žalobci neprodané příspěvkové známky a zaplatiti prodané příspěvkové 
známky a kdyby tak neučinil, má býti uznán povinným zaplatiti žalobci 
21.174 Kč, omezených na 19.924 Kč s 5% úroky od 1. listopadn 1926. 
Dovol

atel 
právem vytýká rozsudečnému výroku takto upravenému, že se 

jím přisuzuje žalobci něco jinéhO, než jím bylo navrhováno, neboť podle 
tohoto znění se ukládají žalovanému dvě alternativy, buď vrátiti veškeré 
známky, nebo zaplatiti celých 19.924 Kč, kdežto podle žalobního žádání měl žalovaný možnost vrátiti známky, jichž neupotřebil, a zaplatiti 
známky, jež vrátiti nemůže. povinnost uložená odvolacím soudem žalo
vanému jest tedy těžší, než jak byla v žalobě navrhována, a proto právem 
dovol

atel 
vytýká odvolacímu soudu překrD'čení předpisu § 405 c. ř. s. 

Neposoudil proto v tomto bodě odvolací soud pří paci právnicky správně. 
Neobstojí však ani nárok, jak jest upraven v žalobní prosbě. zalobní 

nárok opírá se o smlouvtl příkazní (§ 1002 a násl., obě. zák.). žalova
nému byl žalobcem, .Ústředním svazem dělníků«, svěřen určitý počet příspěvkových známek s příkazem, by od členu svazu stavebních děl
níků vybral členské příspěvky a je svazu odvedl a členům stvrdil zapla
cení příspěvků nalepením příspěvkových známek do legitimací a jich 
orazítkováním (§ 21 pravidel doplňujícíCh ótanovy, jak byly usneseny 
svazovým představenstvem v dubnu 1925, pokud se týče § 22 pravidel před tím platných ze dne 20. května 1924). Z toho zjevno, že příspěv
kové známky nejsou ceninami, nepředstavují peníz na nich vytištěný, 
nejsoU cennými papíry (jako směnky, neb vkladní knížky peněžních 
ústavů), nýbrž jsOU listinami průvodními, podávajícími jen důkaz o tom, 
že příspěvek členský byl zaplacen, JSOU stvrzenkami, kvitancemi a ne
rovná se tudíž jejich skutečná cena penízi, jehož zaplacení prokazují, jak 
mylně nižší soudy za to majL (Viz Hermann-Otavský o obchodech str. 
23 a násl.). žalobní prosba není žádáním podle § 410 c. ř. s., jak mylně 
usuzují oba nižší soudy, neboť žalobce neprojevuje toliko ochotu při
jmouti na místě předmětu žalobního určitou peněžitou sumu (alternativa 
facultas), nýbrž jest alternativním petitem, žádajícím, by žalovaný byl přímo uznán povinným plniti buď příspěvkové známky, nebo zaplatiti 
cenu na nich vyznačenou (alternativa obligatio). podle smlouvy pří
kazní, kterou přijetím příspěvkových známek uzavřel, byl žalovaný po-
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vinen vydati žalujícímu svazu vybrané' členské příspěvky, jichž zapla, 
cení měl stvrditi nalepením příspěvkových známek, a, pokud příspěvky 
nevybral (a tudíž známek nepoužil ke stvrzení) měl je svazu vrátiti 
(§ 1009 obč. zák.). Skutečný prodej známek, o němž se mluvi v žalob_ 
ním žádání, není v žalobě ani tvrzen. Podle § 1012 obč. zák. byl ovšem 
žalovaný .povinen složiti svazu ú.čet o tom, jak naložil se známkami jemu 
svěřenými, a může svazem na složení tohoto účtu býti i žalován (Čl. 
XLII uv. z. kc. ř. s.). Žaluje-Ii však svaz žalovaného z této příkazní 
smlouvy () vrácení známekneb odvedení vybraných příspěvků (cena po
užitých známek), jest podle § 226 c. ř. s. povinen klásti určité žádání, 
musiť býti z žalobniho petitu zjevno, co požaduje číselně, neb aspoň 
kvalitativně a kvantitativně (viz Neumann Komentář k § 226 c. ř. s.). 
Bylo povinností žalujíciho svazu, by v žalobě udal, kolik ,členskýchpříc 
spěvků a V jaké výši žalovaný vybral a kolik nepoužitých příspěvkových 
známek a jakého druhu (111. až Vll. třídy, po 2 Kč, 2 Kč 50 h, 3 Kč, 3 Kč 
50 h, 4 Kč) mu zůstalo, by o. tom důkaz nabidl a hy v žalobnim žádání 
přesně udal celkovou číslici vybraných přispěvků, kterou od žalovaného 
žádá a by udal druh a počet nepoužitých příspěvkových známek, jichž 
'lrácení se domáhá. Nezná-li snad žalující svaz tento počet, měl předem 
žalovati žalovaného o složení účtu z provedeného příkazu, tím si po
třebná data opatřiti a pak teprve podati žalobu o plnění (§ 1012 obč. 
zák. a .čl. XLII uv. zák. k c. ř. s.). Žalobní žádání tak, jak bylo učiněno, 
jest, pokud má za předmět příspěvkové známky, zCela neurčité, neboj' 
není z něho zjevno, kolik známek má žalovaný vrátiti a kolik zaplatiti 
(správně kolik vybraných příspěvků odvésti). Žádáni takto upravené 
nemohlo by ani exekučně býti vymoženo (§ 7 ex. ř.), vždyť by výkonný 
orgán nevěděl, kolik přispěvkových známek a jakého druhu má žalova
nému odejmouti a jaký peníz jest žalovaný povinen zaplatiti, v případě, 
že nějaké známky dosaváde u sebe má (nehledíc již k tornu, že známky 
žalovaným nebyly vůbec prodávány a nebyly mu ani za účelem prodeje 
ani podle tvrzení samé žaloby odevzdány, tak že. petifžalobní, který 
.mluví o známkách prodaných a neprodaných, není v tom směru ani kryt 
·tvrzením žalob ním anertí tudiž odůvodněh).:,Nenj-li při alternativním 
žádání dostatečně určitým' primérnf předmět plněni (počet známek), ne
dostává se určitosti ani předmětu na druhém místě alternativně žáda
nému (plněni peněžité) a není tudíž přesně určeno žádáni vůbec, neboť 
předměty obligace, má-Ii alternativnímu žádání býti vyhověno, musí býti 
dostatečně určité, jinak by byl žalovaný zkrácen ve volbě. Odvolací soud 
snažil se tuto neurčitost žalobního žádání·z moci úřední napraviti; učinil 
tak však způsobem, který nelze srovnati s předpisem § 405 c. ř. s. Bylo 
proto vyhověti dovolání pro nesprávné právní posouzení věci podle 
§ 503 čís. 4 c. ř. s. a žalobu zamítnouti pro úplnou neurčitost žalobního 
žádání, aniž bylo potřebí obírati se dalšimi důvody dovolání s hlediska 
vadnosti dovolacího řízení podle § 503 "ČÍs. 2 c. ř. s., aníž námitkou za
počtení. 
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čís. 8751. 

d 9 dubna 1873, 
d " ská (zákon ze ne . , . obni a hOspO ar 

spolecenstva vyr d "ske'ho účelu bylO 
o, ák) , d' by hospo ar , ' 

čís. 7 r. ~ k' .§ 1 zákona se nevyza uJe! t" snolečné provozovam 
. § hledls~ečn' m provozováním podmku, z~ a~~ětií Hro1y byla patrn~ 
dosaženo s~ '" Y stl' Nev.yhledává se,. by. l' l'lrma poukaz alepon d" ske cmno . " b ahUje- I elk 
~~~k~r;r čin~o:t :~~~e~~:!~~i ;~~~' d~~;~tvt a .}}cJ~~~~~~;;~~~t~k; ne;~ 
k jedne z nlC . . r by 'ti za členy prtja y I 
obchodníku«, mohou- I 

právnické. 

h 
e dne 1. března 1929, R I 55/29.) 

(ROZ . z S 'čt . .' zá is firmy » u 0-

, , 'so u d nevyhověl žádostI o 'kŮP cukrem, zapsané 

vacf :pjo~e~~~~:o v Jes~sl~~~1~~~~tn, V~\k~~;~~~d~~ rejstř~u odt~I~~e:;~ . 
společenstvo o s ru~em podle znění lirmy (cl.,~' lstano~(mé :ospodářské 
stevního. D u v o . y. sdružení osob za lice e:n P oz ováním vý
(čl. n. staho~) ne~~~ot~~spodaření členů spoleČnY~o~~~m úvěru. účel 
pod~or'y vyd~kuhoSpodářskéhO podni~u ~ebo ?o~k~ospodářskýCh statků 
dělecneho ne o, " . e ani ke tvorem novye. . elní konsumpCI 
tohoto sdru~em, nesm~~~noženl příjmů čle,;ů c amo k rae~~nečně k udrženi 
a tím podmmenem~ E, zmenšení výdaju clenu, am . " k' ve smyslu 
statků a tím po~m~e~e~~~y účel tohoto sdružení h~SP?~~[Sto~o nemá ani 
nabytých statku. ednubna 1873, óis. 70 ř. úk. a, s r~~ch a p. v § 1 cit. 
§ 1 z~~. :,e rdtze d~~žstev úvěrnlch: vyrobmc~~ ~~~~;tva do rejstřiku seo: 
v po s a e" den' ch nelze]e protO]a .... u formu assOClacm. 
zák. příkla?mo uve f Ya bylo by pro ně volIl1 p§n0

4 
·t zák., ježto nenl 

lečenstevmho zfPs~ f~rma neodpovídá ustanovem d Cl,' nýbrž jen jedna 
Ostatně am zvo ena 'hlá činnost v čl. \1. stanov uve ~na~sti podle znění 
V ní vyznačena mz~a od ovidá ani zásadě prav IV, .. dle opovědi 

její čáS~e s~čt~~::;~n~ ~~lkJobchodník~ ~, ~~k~e~ip~s:s~~imo jiné ta~{' 
hrmy] . ' dstavenstva a navr Ull 'b • úředníky tak ze 
zvoleni byh do pre elkoobchodníky s cukrem, ny trz do rejstÚku spo-
osoby, jež" neďo~e~ze sdružení toto jako společe~~:~ usnesení potvrdil. 
í z toho d~vo u . Rek u r sní s o u d napa .. ' důvodům na
lečenstevmho zaps~tl. y'm stavu věci i zákonu Vyhdo~ul.'Cllen]·en ]'eště toto: 
od' Ke spravn k í do ava s 

D uv o y. , které sdílí i soud re ursn/ ' . ou družstva spolky 
padeného u~~esendne 9 dubna 1873, čís. 7~,;' zak~torovati výdělečnost 
podle § 1, za, . ze očtu čienů, které mají, za ucel po z~váním podniku, tak 
D neuzavrene;p t í svých členů spolecný;n provo

b 
ýšleného podnikám 

aneb? hospo. ar~ vpři nichž již podle zp~sobU o ,J:' řeči býti nemůže. 
že pn podnlclC 

, .' ní podniku s polecenstevm Y kt r' si v souze
,o společném p~ovozovah oužíti nelze. A tu z účele" ~ ~e účel tento 
zákon~, o spoldec~~t~e~o~e čl. ll. stanov ~ytkl?, hvyp~~a~acione1ní kon-
ném pnpadé ru!S Y • h statků hospodarskyc ne 19 
:nesměřuje k tvorem novyc 

Civilnl rozhodnutí Xl. 
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čís. 8752. 

Na jmění dědice, přihlásivš:íbo se . . v v 

~:~:~~ ~~i:uh ;ůstavitelův, jakmJem~;I~ne d~J.°~ůstal?Sti, lze vésti 
a dluh ~, z"a a pokud jest . iž 'O o 1Ct v pnzustalost nde-
§ 3 y, ~ze dluzniku uplatniti jen J v .f ZUS~lost vycerpártla výloham' 

5 ex. r. nebo pndle § 36 ex. lora em pTava, ať' již žalobnu POdl: 

(Rozh. ze dne 1. března 1929, R J 82/29.) 

-- ("':is. 8753 -
291 

Vymáhající věřitelce příslušela na základě pravoplatného rozsudku 
ze dne 5. října 1925 pohledávka za pozustalosti po JUDr. Jiřím M-ovi, 
která byla odevzdací listinou ze dne 27. dubna 1927 odevzdána uni
versální dědičce Anně Sch-ové, jež se k pozůstalosti přihlásila z po
sledni vůle výminečně. Návrhu vymáhající věřitelky na povolení exekuce 
pro tuto pohledávku proti povinné zabavením jedné třetiny služného. 
které jí přísluší proti jejímu zaměstnavateli, s o udp r v é s t o I i c e 
vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. 

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

Důvody: 

Dovolacímu rekursu vymáhající věřitelky nelze upřítí oprávnění. Není 
pochyby o tom, že odevzdáním pozůstalosti po JUDr. Jiřím M-ovi po
vinné jako přihlášené dědičce nastal na straně dlužníkově případ uni
versální sukcese, prokázané podle § 9 ex. ř. veřejnou listinou (odevzdací 
listinou). Otázkou jest, jak se utvářila věc pro vymáhajícího věřitele, 
jenž si vymohl exekuční titul proti dlužn!ku, právnímu předchUdci dě
dice, přihlásil-li se tento k pozůstalosti výmirtečně. Podle § 802 obě. 
zák. jest dědic, jenž nastoupil v pozůstalost s výhradou právního dobro
diní soupisu, zavázán věřitelům jen potud, pokud pozůstalost stačí. Lze 
proto proti takovému dědici, pokud není pozůstalost odevzdána, povoliti 
exekuci jen na jmění pozůstalostní. Z ustanovení §§ 547, 548, 550, 797, 
801, 802 a 821 obě. zák. však vyplývá, že od okamžiku, kdy dědici 
takovému byla pozustalost odevzdána, lze vésti pro dluh zůstavitelův 
exekuci na vlastní jmění tohoto dědice, neboť od toho okamžiku jest 
ho považovati proti pozůstalostním věřitelům za osobního dlužníka, 
ježto po odevzdání tvoří pozůstalostní jmění část vlastníhO' jmění dě
dicova, kterým jest tento oprávněn volně nakládati. Ručí proto dědic 
takový po odevzdání pozůstalosti i vlastním jměním, ovšem zase jen 
potud, pokud pozůstalost stačí. Ježto pak poznámka o tom, že takový 
dědic i když ručí vlastním jměním, ruči přece jen potud, pokud pozů
stalost stačí, jest v usnesení povolujícím exekuci nemožná, lze námitku, 
že a pokud pozůstalost lest již vyčerpána Výlohami a dluhy, uplatniti 
povinné toliko pořadem práva, ať již žalobou podle § 35 neb podle § 36 
ex. ř. (rozh. býv. vídeňského nejv. S.Čís. 2253 Ol. U. n. ř.). 

čís. 8753. 

Ručení dráby (zákon ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.). 
Dráha ručí jlen, je-Ii tn příhoda v dopravě a byln-Iipříhod'ou v do

pravě způsnbeno poranění neb usmrcení člověka. Jest rozeznávati mezi 
přihodou v dopravě a úrazem. Dráha jest podle § 2 zák. vyviněna jen,. 
prokáže-li, že příhnda v dopravě (nikoliv úraz) byla zaviněna poško. 
zeným. 

". 
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V tom, že dráha použila za zimní doby vozu se stupátky klttzkÝl11ti. 
ledem pokrytými a pískem neposypanými, jest spatřovati příhodu v 
pravě. 

Dráha ručí zásadně i tenkráte, nebyla-Ii příhoda v dopravě jedinou 
a to bezprostřední příčinou úrazu. 

V tom, že poškozený samovolně sestoupil za jízdy vlaku~~Js~~:~~;;~~i 
na kluzká, ledem pokrytá stupátka, jest spatřovati jeho S] 

na úrazu. 
(Rozh. ze dne l. března 1929, Rv I 1324/Q8.) 

Žalobce sestoupil ještě za jízdy vlaku s plošiny na kluzká stupátka, 
sklouzl s nich a utrpěl úraz. žalobní nárok na náhradu škody uznal 
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e z polovice důvodem po právu. 
O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání žalobcovu, k odvoláni žalo
vané dráhy uznal žalobní nárok důvodem po právu jen jednou třetinou. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované dráhy, k žalob
covu dovolání obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Podle § 1 zákona ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. má se vždy 
za to, bylo-Ii příhodou v dopravě železnice způsobeno tělesné poškození 
neb usmrcení člověka, že přihoda tato nastala zaviněním podniku nebo 
lidí, jichž užívá v provozu. Za zavinění těchto osob ruČÍ podnik jako za 
své vlastní zavinění podle §§ 1325 až 1327 obč. zák. Z toho plyne, že 
železniční podnik ručí jen, je-Ii tu příhoda v dopravě a bylo-li při
hodou v dopravě způsobeno člověku poranění na těle, což přirozeně 
předpokládá, že příhoda v dopravě byla o sobě způsobilá přivoditi 
poškození člověka. Ve správném řešení těchto otázek spočívá jádro 
věci. Odvolací soud se jen z části zabýval těmito otázkami a, pokud 
tak učinil, neřešil je správně. Nelze mu především přisvědčiti potud, 
pokud shledává v souzeném případě příhodu v dopravě, tedy úchylku 
od obyčejné a normální dopravy v tom, že se žalobce s kluzkého stu
pátka smekl, spadl na zem, byl vlečen a dostal se pravou rukou po<;l 
kola vlaku. Odvolací soud stotožňuje tu příčinu s účinkem. Zákon přesně 
rozeznává i v § 1 tak i v § 2 mezi příhodou v dopravě (příčinou) a 
úrazem (účinkem), mluvě o tom, že podnik ručí, bylo-Ii způsobeno tě
lesné p o š k o z e n í neb usmrcení člověka pří hod o u v dopravě. 
Odvolací soud důsledkem tohoto svého mylného nazírání dospěl k dal

.šímu mylnému úsudku, že je žalovaná strana z části vyviněna tím, že 
žalobce spoluzavinil ú raz. Neboť podle § 2 cit. zák. je podnik vyvi
něn jen tenkráte a jen tou měrou, když a pokud dokáže, že pří hod a 
v do p r a v ě (nikoliv úraz) byla zaviněna poškozeným, a namítá-Ii 
žalovaná' strana, že si žalobce sám z.avinil úraz, neuplatňuje tím vyvi
ňovací důkaz po rozumu§ 2 cit. zák., nýbrž popírá, že úraz způsoben 
byl přihodou v dopravě, popírá tedy příčinnou souvislost mezi pří
hodou v dopravě a úrazem a tím předpoklad § 1 cit. zák. Příhodu 
jest v souzeném případě správně shledávati v tom, že dráha použila 
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. k ty' mi a pískem 
Mk kluzkými, leGem, p? ry 'b stu-

. . doby vozu se stup . Y '1 í železmcm doprave, Y o 

za z!lnm '1i Neboť odpovídá norma n ... mohou bezpečně do vozu 
neposypanX~yla v takovém stavu,. že ce~t~JlC~ příhoda v dopravě by:a 
pátka voz~. z vozů sestupovat~. že, re en, '1 věka. o tom nelze d~
n3SIU~ova : s~bilá přivoditi tělesne poSkO~en\a~í~n soudem zjištěno, ze 
o so~e zpu bovati. Jelikož pak. bylo o vo, b 10 kluzké a ledem ~o
vodne pochy kl a spadl se stupatka proto, ~e YedPoklad § 1 cit. zak., 
žalobce ~e s;ne utr ěl poranění na těle, jest u ,pr úrazem a ručí tedy 
kryté, ~ ze tlmlOsf mezi příhodou v doprav~č a ák Neboť železnÍ-čni 
přič1l1l13 SOUVIS sm slu §§ 1325-1327 o" . z . do ravě jedinou 
žalovaná ~t,rana ~e dě ; tenkráte, nebyla-li pr}hoda ~e t~mu tak, jest 
podnik rUCl vt'~~~~ tedy poslední příčinoU ur§a~u~ikOli snad nahodile, 
a to bezpro.s r ?, v ůvodním doslovu v, § 2 mluví o »ver-
zřejn;O, ze z~l~o;~~i~~~ sl<~,a »herbeif~hr,e.n", kd~zt~irc V sobě všechny 
nýbrz umys ne slovo jest pojmem slrsl.m, ~.~. rn ež ve svém souhrnu 
ursachen.". ~n.? 'nejbliŽší nebo vzdalene]Sl, j í bezvýznamnou 
okolnosh, ať caso~e dnému výsledku. Leč pres. to nen takov'm že se 
konečně ~eflY k~ ~~~any že žalobce jedna~ ZPUS?bJ,:uspoluútinkujícíCh 
nán;itka z~,ov:enj'~é j'eho 'zavinění. Je-li ,t~l1~ °tn~v~~m pro otázku ručení 
v nem zracl z , ., běhu vecl, jes .'" úvahu. 
okolností založena v ObYC~~;::'cházejí jednotlivé O~?tost~el~é vzavinění 
podniku bez v~zn~mu ~čí-Ii se v jedné z těchto pn l~ ~kody a nebyla 
Ale jinak ,se ma vec~:;mto případě je tu více p:amen:o~zeném případě 

i~~~o~~~e:ao'z~ů!~ena jen P~~éo~~l~e va ~:;;:"k ;omu niktera~š~:c:~ 
bylo zjištěno, ~~ ža~~b~~u~~á a ledem P?krytá st~P:~~~, ~y~e,j že úraz 
s~stoup!I s pl~S!l1Y když vlak přejížděl ,vyhy?k~. I bce jednal proti vý
jlzdy vla u a , řípadě I tlm, ze zao ""cím se pro
byl zpúsoben v soC~~nye~š~nému zákazU a bz~ús~te)m'Je~~c: proto uklá
slovnému, ve voze r dskému (§ 1297 o .. za . . svém celku 
stému zdravému ro.z~~~ Vl e š ker o u škodu, a~a. neb{laz;:ona. žalobci 
dati podmku, by hr do rav" což předpoklada §. rávní stránce 
způso?en~ d~;;ihjOe~O~o~ud, fe od~olací soud nef~s;~~~c~~oP zavinění j:st 
jest pnsve,,, § 503 c. ř. s.), uznav, . 'en jednou tre-

~~~Šís~r~~n~ l~·~~~~ctuud t~~~ž~~l~bš~~~;;O~jl~::n~o ?k~~j~e~tp' o~~~n~vr' z~~ 
t· DavO aCl so , 'míře zavment, 'd 
mou. . , ' žalobcovo rovna se . . ně železničnlho po -
zjištěné z~vl~e~~leznic nutno předpo~láddall. na sJ~~olání žalobcovu vy-
kana o rucem t mto směru duvo ne mu 
niku. Bylo proto v o 
hověti. 

čís. 8754. 

, 1 čnlka z veřejné obchodní společnosti 
rl, . vystoupem spo e . třík 

Ani úro 1 aut t" do obchodniho rejs u. 
v likvidaci nelZe zapsa I 

h dne 
1 března 1929, R II 48/29.) 

(Roz. ze . 
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Rejstříkový soud . 
~é:lO společníka Jakuba T-a z ~~~~~d n~hvrh sp~lečníků na vS'maz ve- . 

u vod y: Výmaz b ' ll! o reJstnku u fir B _ reJ-

~~~~~é;:~~/n:~: j;~! o z~~i~dj::;é r~~!i~~~i j~str~es~~!~~kÝ~l ;la~~feJ;~í~: 
nosti. Ježto ešak ~;~:s /vystoupe~Í« společníka JJakUb~ ~~y v projed_ 
Usnesením - h ': ~ost Bratn T-ové se "- ." . a ze společ_ 
rejstříkn sevse~ SpoleClllků a toto zrušení bY16 1Z Zlu;31la JednomyslnÝm 
nelze u této ~s~r;::č spoIeč~~ky jakožto likvidato~apsi~n~ do ~bchodnfho 
Společnosti vy~toup710~~k j1J~ :rušené, zapsati, bl njěkter~ ~~e~fe~ !~26, 
společnosti trvá-li ,a Je tOmu u nezrušené veř" nI ze 
~ta~ébdohody (čl. 1~?O~~~~~s;á~á)le s~ zbylÝ1l1i společní{;n~u~~c~~~rí 
_ me y bylo možné Vl' ., ne 0_ podle nové úmluv k . e 
r~hné ~behodní sPolečn~s~fZj~~ l~k~!~UP1VSíhO společníka. U ~r~še:l Je

~~u~~,a~~n~eo vystoupení ;poIečník~ (~~: ~:~~~~hřídi!~ p)řed~isy obeho~= ' 
kuba T R zrem1l1 k čJ. 12 obeh. zák od- I . ~a .. Nalezelo proto 
S -a. e k u r sní s Od' epre vymaz sDoleč 'k J 
tačí poukázati ke správnY'm

u d~apa~ené usnesení potvrdil' D ů nv
1 

ad a-
nost že ] k b - uvodum nap I 'h . o· y: 

'_ a u . T. prestal by' ti "k 'd t a( ene o usnesení Skute-vyznacena Ú .. 11 Vl a orem sp I -. . c-
jejíž zruše~í nl:hi~ho :~emá věcně právních ú~ne~?ost1, byla v rejstříku . 
všech společr!í~ů ~7 ]11:0U právní skutečností s~u~~ osu,cI Společnosti, .' 

Ne j v - Š .' yo pnvoděno (čl. 123 čís :. b]:I asnym usnesením 
y Scl S o u cl nevyhověl dovolacím~ re%u~s~. zak.). 

D ů v o cl y: 
Stěžovatelka neuplat-· . . 

říz., avšak z vývodů do~~uJe ,Slce výslovně žádný z důvodů ' 
nutí rekursního. d lac1ho rekursu lze seznatI' _ - § 1 ti nesp. 

, ,sou u pro z_· , , ze napadá '0 h d nepravem N 'd . reJmy mzpor se 'k 1 z o -
T, má ; ~J.e o to, že stěžovatelka neb .. ~a ?nen; a se spisy; leč 
hyl ~raV?l zalem na tom, by jeho t o Jej~ by~aly společník jakub 
obc~. V~t~,a~:~očV .fb~hodním rejstřík~:snj~~:j1el~ lJk~idUjíCí společnosti 
koně naří~ené. J~~; ,? obchodního rejstříku pouz~ z~' i z~ podle čl. 12 
Dbraz vešker' , uc.elem obchodního re'stříku , l' s~ v tomto za
jednotlivé PI4~~,pravn!ch poměrů ObChod~íků ný~ _podaval zevrubný 
telkou Žádany' nI po:"e1'}' zákonem vy' slovne-cvY'c"erz, 1I1

Z
a vyhlásiti jen 

-- e111 vsak ., 'ne áp' t--
slch stolic správně dov dna I fIzen ObChOdním zákoníkel~ j'ak 1S sdezo~~
nesejd _ o 1 Y, a proto pr' _, ' sou y Ulz
T ze e_ na tom, ze rekurs ní soucl má 0111 ave1l1 zadost zamítly. Při tom 
v 'likv~~~l' neb?! ani úmrtí ani vystou ~11~;n za to-, ~e společník Jakub 
nlho 'feJ'stří~~muze bJ,ti ve S1l1yslu čl. 12 ~bCh s~?~eCnIka ,ze společnosti 

, . a. zapsano do obchocl_ 
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~ěci,. jež jsou podle § 251 ex _ ._ 
DOUti ant opatřenilni zajišl'ovacnu'i r('eVYlkouc;eny,,~ exekuce, nelze zasáh

xe UCl zajlsťovací neb o prozatlm-
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ním opatřením). Bylo-li na takové věci povoleno prozatímní opatření, 
lze nepřípustnost uplatňovati návrhem na zrušeni prozatímního opatřeni 
podle obdoby § 39 čís. 2 ex. t. Před. rozhodnutím o návrhu jest slyšeti 
strany (§ 45, třetí odstavec ex, ř.). Nestalo-li. se tak, nejde o zmateč
nost, nýbrž po případě o neúplnost řízeni. 

(Rozh. ze dne 1. března 1929, RII 58/29.) 

Ve sporu bylo žalobci povoleno prozatímní opatření úschovou a 
správou movitých věcí žalované, kromě jiných též šicího stroje. K ná
vrhu žalované s o udp r v é s t o I i c e prozatímní opatření ohledně 
šicího stroje zrušil, ježto bylo zjištěno, že se žalovaná živí švadlenstvím 
a že tudíž potřebuje zabaveného šicího stroje nezbytně ve svém povo
lánÍ. Rek u r sní s o u d zamítl návrh žalované na zrušení prozatím
ního opatření. D ů vod y: Opravným prostředkem proti povolení pro
zatímního opatření jest stížnost neb odpor. Kromě toho může odpůr
kyně strany ohrožené žádati ve smyslu § 399 ex. ř. zrušení neb omezení 
prozaíímního opatření. Odpůrkyně strany ohrožené učinila návrh na 
zrušení prozatímního opatření z toho důvodu, že prozatímním opatřením 
zabaven jí byl šicí stroj, jehož zabavení, ana jest úplně nemajetnou, 
a obživuje se jen šitím prádla, jest ve smyslu § 251 čís. 6 ex. ř. nepří
pustným. Nelze proto v tomto návrhu spatřovati stížnost, která ostatně 
by byla opozděnou, proti povolení prozatímního opatření, nelze však 
v tomto návrhu spatřovati aní odpor ve smyslu § 397 ex. ř., jelikož si 
navrhovatelka nestěžuje na povolení prozatímního opatření z důvodu, že 
před povolením vůbec slyšena nebyla, nýbrž z důvodu, že stroj jí odňatý 
vyloučen jest podle § 251 čís. 6 ex. ř. ze zabavenÍ, Posléze návrh odpůr
kyně strany obrožené nelze považovati ani za návrh ve smyslu § 399 
ex, ř., jelikož důvod, pro který žádá zrušení prozatímního opatření, ne
kryje se s ustanoveními v § 399 ex. ř. čís. 1~4 výčetmo uvedenými a 
nelze ani tvrditi, že důvod navrhovatelkou uvedený vznikl po povolení 
prozatímního opatření (§ 399 ex. ř.). Nutno tedy návrh odpůrkyně na zru
šení prozatímního opatření považovati za samostatní' návrh, který není 
ani stížností, ani odporem ve smyslu § 397 ex. ř., ani se nekryje s ustano
veními § 399 ex. ř. Návrh odpůrkyně strany ohrožené na· zrušení proza
tímního opatření není však vůbec odůvodněn. Nutno předeslati, že si 
odpůrkyně stěžuje na to, že jí byl zabaven šicí stroj, ačkoliv tornu tak 
není, neboť výkonem prozatímního opatření byl odpůrkyni šicí stroj 
jen odňat a dá,n do uschování, jak z protokolu ze dne 3. listopadu 1928 
jest zjištěno. Toto odnětí a uschování neodporuje však ustanovením 
exekučního řádu. Exekuční řád v § 380 přesně vytyčuje meze prozatím
ního opatření a prohlašuje v tomto ustanovení jen práva a nároky podle 
§§ 290-292 a 330 ex. ř., nebo podle předpisů jinak o tom platných 
(§7-1O uvozov. zák. k ex. ř.) za vyloučena z prozatímního opatření. 
Podle toho nejsou z prozatímního opatření vyloučeny předměty, které 
jsou vyloučeny z exekuce - ostatne ustanovení § 251 ex. ř. prohlašuje 
uvedené tam věci jen za nezabavitelné, nikoliv však za neuschovatelné 
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- zejména nejsou vyloučen .'. 
kucí býti odpůrci strany ohY ~ pI.ozat;il1lllho opatření, mŮže-li věc 

N 
. lozene odnata (viz koment" N 

e J v y Š • . ar CWlIalnmlv 
S I S o u d obnovil usneseni prvého soudu. 

D ů vod y: 

Žalovaná navrhla b . , , 
k návrhu žalobce podle ?3f~Otf~tlIln~1 oyatřeni pc:~o,lené a provedené 

J~~~'P~~~ě~~~~e~~d:~~~~e~~~duiti'~' ;~~~~~t~eo~~1~02~;r~í~'. jci ~~tř~_ 
n~vrhem, který není ani stržností' e n~vrh zalované jest samostatný~ 
navrhem podle § 399 ex ř Jd t am ? porem podle § 397 ex. ř. a . 
čís 2 v M " e u o navrh obdob' , , ll! . ex. r. ylným jest však ' ,ny navrhu podle § 39 
zatímním opatření Doužíti obdo~ayzortrekursmho soudu, že nelze při pro 
k § 380 v '. us anovení§ 251 e •• - . 

,. ex. r. neJsou z prozatí 'h ., x. r. a ze vzhledem 
ktere JSou vyloučen z exeku m~~ o op,atrem vyloučeny předmět 
ku ci zaJ'išťov' Yb ce. ZaJlsťovacl opatření ať ". 'd y, 

. aCI ane o prozatímní o t·, , ' JIZ J e o exe_ 
exekucI. Je-Ii však nepřípustná exek ~a ;em, ma za účel zajistiti příští 
POd!: § ~51 ex. ř. vyloučeny z exek~~~ Jak t~:nu Jest u věcí, které jsou 
bez~celne a nepřípustné opatření z ".ť a t~dlz nezabavltelné, jest také 
o navrh podle o-bdoby § 39 č' 2 aJls ovacl (Neumann str. 708) šlo li 
vení § 45 třetí odstavec ex tv' fX. ř;, m~l>: býti o něm, jak ~stan~_ 
soud y případě takovém zai{f~ču!es yvne UV~d,I, slyšeny i strany, třeba 
no;,enr § 251 čís. 6 ex. ř. 'est zach z m?cI ~fadu, Ježto účelem usta
cOz Jest ve veřejném Záj~u takveo~atr.zp~sobllost dělnikovu k výdělku 
novením § 251 ex. ř. přihlíŽeti z Zl I pr:.vykonu exekuce nutno k usta~ 
bylÚ'v v, souzeném případě, stran 1I0c!buradu. ~ebyly-li tudíž, jak tomu 
(dluzmce), byla tím sice porušen: :~ ec sll.'seny o návrhu žalované 
~ 56 ex. ř.,leč nenastala tím zma .s ano~enl §§ 45 třetí odstavec 55 
up!nost řízení. Že tu byla tato ~e'Ůn~st rízení, mohla nastati jen' ne
zJIstění prvého soudu »z·e zVal va, a, zalobce ve stižnoMi netvrdil an 
fl ďV 

v. , , ovana se ŽIví' k v " 

.U IZ slcrho stroje o nějž jde b • Ja o svadlena a potřebuje . 
s věcného hledisk~. Jeho námitk

nez 
Jtne pro své povolání«, nenapadl 

stavní právo, nemá významu an a, ze r:ru, dlužnice zřídila smluvní zá
ku ce podle § 251 ex. ř. ani při v ~~odluzmk nemůže zříci omezení exe
nebo po tom, neboť 'de o ust y n? ex.e~u~e ani kdykoliv před tím 
n~l~e vyloučiti vůlí s/ran. Je_lia~~v~~1 kver~reh~ práva, jehož pOužití 
p.re poklad § 251 Č. 6 ex. ř., zrušil r' ~ o edn,e tohoto šicího stroje . 
trem ohledně něho provedené (§ 3e 'y ~oud pravem i pmzatímní opa-

prvy odstavec čís. 2 ex. ř.). 

tis. 8756. 

Pro Povahu záruky jako obchod . 
S!'1louv~, kte~á měla býti zárukou u ,nen~zhodule, zda jest obchodem 
treba plsemlli fonny, není-Ii sama up~vnena. K platnosti záruky jest 

zaru a obchodem. Pouhé tvrzení, že 
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právní .ied!lánl, při němž byla záruka předsevzata, jest obchodem, není 
o sobě tvrzením, že byla obchodem záruka. 

(Rozh. ze dne 1. března 1929, Rv II 530/28.) 

žalobce domáhal se proti V-ovi náhrady škody 94.000 Kč, jež mu 
prý vznikla tím, že žalovaný nesplnil kupní smlouvu ohledně prodané 
továrny. V bodě IV. žaloby tvrdil žalobce, že se žalovaný Josef V. osobně 
zaručil za zaplacení kupní ceny 175.000 Kč za prodanou továrnu s pří
slušenstvím M-ovi. Pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e rozsudkem 
pro zmeškání uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j vy Š š í so u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Dovolatel vytýká odvolacímu rozsudku nesprávné právní posouzení 
proto, že má za to, že byl z rukojemství žalovaného V-a oprávněn žá
dati jen splnění smlouvy, nikoli náhradu škody. Míní, že rukojemství 
V-a bylo součásti kupní smlouvy a že jeho zavinění je zjištěno. Žalovaní 
dosáhli prý koupě nemovitosti s tím, že zaplatí vymáhaný dluh, by 
dražba byla zrušena, že se smluvili a, nesplnivše závazek, se obohatili 
na úkor žalobcův. Není ovšem správným názor odvolacího soudu, že 
žalobce by mohl uplatňovati z důvodu rukojemské smlouvy jen nárok 
na její splnění. I ze smlouvy rukojemské může .věřiteli vzejíti pro její 
porušení nárok na náhradu škody na př., když její splnění bylo vinou 
rukojmího zmařeno nebo pozbylo pro věřitele vinou rukojmího významu 
(§912 a zásady § 1447 a 920 obč. zák.). Odvolací soud odpírá žalobci 
nárok na náhradu škody proto, že podle žaloby byla továrna prodána 
jen M-ovi a že ze žaloby nelze usouditi, v čem spočívá zavinění žalo
vaného Josefa V-a nebo jakým způsobem dal žalovaný podnět ke škodě 
žalobce. Proto prý nelze žalohě vyhovět pro vnitřni rozpOl'y. P. ni v tom 
směru nelze s odvolacím soudem souhlasiti. Žalobce v žalobě opíral 
nárok na náhradu proti Josefu V-ovl o tÚ', že se za zaplacení kupní ceny 
i s příplatky zaručil a že M. kupoval továrnu jako obchodní podnik, 
že žalovaní smlouvu nesplnili, nechali dojíti k dražbě, v níž koupil to
várnu V. s Františkem D-cm za 80.000 Kč, že nedodrževše smlouvu 
poškodili žalobce o rozdíl mezi smluvenou kupní cenou a nejvyšším po
dáním docíleným při dražbě, že se žalovaní chlubili, jak šikovně věc 
provedli a dostali se k továrně, a že M. prohlašoval, že V. koupil továrnu 
za jeho peníze. Z toho patrno, že žalobce opíral svůj nárok- proti Josefu 
V-ovi o úmyslné nesplnění smlouvy záruční a o její zmaření, že v tom 
shledává zavinění žalovaného a také podnět, správněji řečeno příčinu 
žalobcovy škody. V tom však nelze shledati takový vnitřní rozpor, pro 
nějž by se žalobě vyhověti nedalo, jak míní soud odvolací. Ale přes to 
není žalobní nárok odůvodněn přednesem žalobcovým v žalobě, jejž 
nutno pokládati za pravdivý následkem zmeškání. Není potřebí obírati 
se tím, zda kupní smlouva žalobcova s M-em o' továrně, podle žalobních 
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údajú prodané jako obchodní lodnik i o 
zak., zda zcizení obchodního 1. d' ;est obchodem podle čl. 273 obch 
kých podmínek a pokud ráz:a~a~o~~l~st obchodel~ vůbec nebo za ja: 
~ad{, že, byla spoluprodána nemovitost (~l z~~~en~ Zhavo?U jako obchodu 

IS o, KOi11,:ntář k obch. zák. k čl. 273 .§ , oe .. zak.) (srov, Staub_ 
od~tavec). Zalobce neopírá v žalobě s ů.o a. klCI. 275 § 2, poslední 
o OUPI, nýbrž o záruku a pro o h v. J naro ( proh Josefu V-OV'I 

d
. d' P va, u zaruky . kb' 

uJe, z a Je obchodem smlou kt'" Ja o [) chodu nerozho_ 
(s~o~. Staub-Pisko, Kom, k č~a 273 cra zarukou měl~ ?ýti upevuěna 
rucnl mohl by býti ruko'" ,§ 7). Pro nesplne111 smlouvy zá
stala platně. K platno;tí JZ~~I::a~ř:b~a~radY š~ody jen, kdyby se záruka 
zaruka obchodem (§ 1345 tč ' J. p,ak plsemne formy, není-li sama 
byla obchodem, žalobce an~ n~t~~~il a aCI. 317 ob~h. zák.). Že záruka 
plyne. Dovolatel neuvedl v ~al b' " z Jeh? prednesu to také ne
učinila ta neb ona strana :á o, e, ze on nebo zalovaní jsou kupci a ŽP 

jak~ to předpokládá čl. 273 o~~~nrz~~llouvU ,~ provozu svého obchodu: 
oduvodnil 7e za' ruka blb h' ci . Rovnez zalobce nepřednesl a 11e , _ y a o c o em z "k' h .. , -
tvrzení, že koupě při nI 'z' bl' neJa e o Jrneho důvodu. Pouhé 
dl hO b ' Y o zaruceno splace 'k ' '. u, u, yla zcizením obchodního d'l nI Up11l ceny a převzetí 
1 zaruka za ni byla obchodem J'~ ,111 <ll, n:,obsahuF v sobě tvrzení, že 
nedostatek přednesu že ' k b111 tedy zaloba opodstatněna iiž p-o 
k opodstatnění žalob'ního ~~~~ka yla obchodem. Tvrzení to náležeÍo 
lobě vyhověti. u a pro Jeho nedostatek nebylo lze ža-
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Nebyla-li spornou jsoucn t ' {) určení, že pachtovni smlo~~ap~htovn~ smlo?vy, nýbrž žalováno jen 
okresní soud (§ 49 čÍs. 5 j. n.). j st ZnlSenla, jest výlučně příslušným 

(Rozh. ze dne 2. března 1929, R 1 81/29.) 

žalvobu o určení, že pachtovní smlouva Vl' • 

zadal zalobce na sborovém souď P se za,ovanym Jest zrušena 
1 i c e v lb' e. r o c e sní s o II d ' ' 

, za o u ve věci samé zamí'l Od' P rve st 0-
den y r~zslldek i s předchozím říz~~ím v dO 1 a c, I s o u d o zrušil napa-
lob kyne sama označuJ' e spr' ,. k a o mltl zalobu. D II vod Y' Ža-I avne Ja o předn'ět ž 1 b' . 
8m ouvy o usedlosti. Tvrdí že ' t ; ,a o y zrusení pachtovní 
pachtovala žalovanému SVO:I use~~o~'t smlouv~u ze 17. úr:or~ 1927 pr.o
tOVill smlouvy proto že žl' ' a domahala se zruse11l této pach-
t' ' a ovany n p spl1111 a ne I' , k ou prevzaté a že bylo u'edná ,'" , P 111 zavaz y smlouvou 
kládati smlouvu za zruš~nou, n~~:~í v lflPade .t~l~ I;,ůže žalobkyně po
sml?uvya na vrácení pachtovního ob' oe ke. zaJlste~,1 narok~ na zrušení 
senl111 ze dne 5. května 1928 Jektu,povohl JI okres11l soud usne
inventáře a správou pachtovníc:roz,atll?~l op~tření zápovědí zcizení 
k~ně do 1. června 1928 v kázat; p:av za,ova?eho s tím, že má žalob
neho nároku, jinak že bule pro " . ~e podala zalobu k vymožení tvrze-

zaUlllnt opatření zrušeno. Dovozuje, že 
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nucena smlouvu zrušiti a že má právní zájem, by bylo co nejdříve 
určeno, že smlouva pachtovní jest zrušena. Jde tedy nepochybně o spor 
ze smlouvy pachtovní. podle § 49 čís. 5 j. n. patří k výlučné příslušnosti 
soudů okresních bez ohledu na hodnotu předmětu sporu veškeré spory 
ze smluv nájemních (pachtovních), vyjímajíc spory o bytí neb nebytí 
(existenci nebo neexistenci) smlouvy a spory o zaplacení činže, při nichž 
rozhodnou jest hodnota předmětu rozepře. Předmětem tohoto sporu není 
zaplacení činže, avšak ani bytí nebo nebytí smlouvy pachtovní. Žalob-
kyně sama tvrdí, že pachtovní smlouva byla uzavřena, a opírá nárok 
právě o to, že žalovaný neplní závazky, jež smlouvou platně na sebe 
vzal. Dovolává se v odvolání § 1118 obč. zák., jenž předpokládá smlouvu 
platně uzavřenoU a dosud trvající, jež má býti předčasně zrušena. Není 
tedy ani podle vylíčení strany žalující předmětem sporu existence nebo 
neexistence pachtovní smlouvy, nýbrž jen, zda žalobkyně jest opráv
něna žádati, by existující smlouva byla předčasně zrušena. Není tu tedy 
žádné z výjimek § 49 čis. 5 j. n. a, po,něvadž předpis ten přikazuje ve
škeré jiné spory ze smlu,v pachtovních k výlučné příslušnosti soudů 
okresních, patří i tento spor před soud okresní. Ostatně jest výrazem 
»bytí« nájemní smlouvy v § 49 čís. 5 j. n. míněn jen její právoplatný 
vznik, nikoli i její další trvání. že pachtovní smlouva právoplatně vznikla. 
tvrdí sama žalobkyně; jde o zrušení smlouvy. Výjimky § 49 čís. 5 jest 
vykládati přesně a zpusobem obmezujícím, a nelze proto onO výjimečné 
ustanovení vztahovati i na spory o zrušení smlouvy platně uzavřené. 
Názoru tomu svědčí i to, že § 1 dříve platného cís. nař. ze dne 16. listo
padu 1858, čís. 213 ř. zák. o řízení ve věcech nájemních přikazoval ve
škeré spory ze smluv nájemních k věcné příslušnosti soudů okresních, a 
že podle materiálií k § 49 čís. 5 j. n. bylo úmyslem zákonodárcovým za
chovati ustanovení to pokud možno v platnosti, totiž všude tam, kde 
potřeba rychlého vyřízení zatlačuje význam větší hodnoty sporného 
předmětu. Že zákon rozeznává přesuě mezi žalobami o bytí nebo nebytí 
smlouvy a žalobami o zrušení smlouvy, vychází zejména z ustanovení 
§ 88 prvý odstavec j. n. Patří-li však žaloby o zrušení pachtovní smlou
vy výlučně před soudy okresní, nezáleží na tom, zda jde o žalobu o plněni 
či o žalobu určovací, žalobu právotvornou, konstitutivní. Nelze ani za 
to míti, že zákonodárce přikazuje spory ze smlouvy nájemní zásadně 
soudům okresním právě proto, že rozepře ty již pro svou povahu vy
žadují zjednodušeného řízení a urychleného vyřízení, chtěl upraviti věc 
tak komplikovaně, jak míní odvolatelka, by propachtovatel, jenž se chce 
podle § 1118 obč. zák .. domáhati předčasnéhO zrušení pachtovní smlou
vy, musil při vyšší hodnotě sporu domáhati se napřed u sborového 
soudu první stolice výroku, že se smlouva zrušuje, a teprve po právo
platnosti rozhodnutí toho žalovati u soudu okresního o vrácení pro
pachtované nemovitosti. Z toho, co uvedeno, plyne, že první soud jako 
sborový soud první stolice není příslušným projednávati a rozhodovati 
rozepři, o kterou tu jde. Poněvadž rozsudek byl vydán soudem, jenž 
podle § 104 j. n. ani výslovnou dohodou stran nemohl státi se přísluš-
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ný"m pro tento . 
Spor, JSOli rozsudek i řízení, J'ez' 

tečny. 111U předcházelo, ZI11a_ 

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

D ů vod y: 

Napadené usnesení vvhovuje stavu '" , 
take správně odůvodněno'. Názor ~" vec~ I ~akonu a je v podstatě 
nost pachtovní smlouvy nemá s:L~~ov~:eluv" ze Je spornou též jsouc~ 
ani ve stěžovatelově piednes~ SU ov:, 10 zakladu ani v žalobkynině 
smlouvy, pro jejichž tvrzené Ol:' P?rna, JSou Jen některá ustanovení 
zr~~ení, ale pro ně není s o~náu~~~I,se zalobkyně právě domáhá jejího 
stezovatelův, stížností přivfsti na J s.t~)soucn?s'Í smlou.vy samé. Pokus 
nutí o ú:ratách a prvého rozhodn~7 res sp!,avnost o,dvo~acího rozhod_ 
Je marny. Prvému brání před .' t 5~ neP:lpustnostr urcovací žaloby 
se odmítající rozhod>nutí odvoFlS,~ ,8 c. r. s., druhému okolno'st ž~ 
o~írá otázkou ve hmotném práv~c~o~V~~íudu nemoh!? obírati a také' ne
predpoklady určovací žaloby podle § 22~da J~ou CI neJsou uskutečněny" 

C. f. S. 
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~,?,:ěřil-Ii peněžní ústav úpisem vál '. o .. 

pen:~?l~,O ústavu, byl úředník této :c'!yct/ J)uj;ek 'pobočku jiného 
povenvsl banky a nelze ho ,po ocky ctnnym Jako zmocněnec 
lečných půjček, Přisliby 'ehoPO~la?~tt za, Pl?~ého sběratele úpisu vá
p'eněžní ústav vázán. J pn UplSU valecnych půJček jest pověř!všl 

(Rozh. ze dne 2. března J9.29, Rv I 1702/28.) 

" zalovilný upsal válečnou ů' čku za 
halky banky M. uJ'iW ' p J", 1 00.000 K, byv dirigentem li-

o. • en, ze neprepma na sebe' 'd ' . 
SVllj zava:,ek ~ím, že složíl 10.000 K vále" o~~ ne 1'1sik? ,a že,splnil 
~ ,S. o~at1'1la zalovanému válečnou o '"k cne pUI,~ky. Žalu]1cl sporitelna 
netu 90.041 K zalob '" d ,puJc II a obtlzlla ho na lombardním , , . a, liZ se omahala spo"'t I ' 
cenl teehto 95,041 Kč bll 1'1 e na na zalovaném zapla-N' , , , , y a zam tnu ta s o u d Y , h ' , 
, e] v y s S I m s o ude m z těchto v sec trl s t o I i c, 

důvodů: 

Skutková zjištění neospravedlňu'í' , 
byla, buď právně neúčínnou pOhnuik nazor, ze prohlášení dirigenta F-a 
vernlkem žalovanéhO' nebo sb' t I oU',an,;~o radou danou al' již dů-
ček Z 1 bk era e em p1'1hlasek k ,. 'I 

" ~ o yně zmocnila filiálku bank ,~?~su va ečných půj-
~alečnych p0jček za podmínek zvláštl :';I.,. by pnJ,~nalaza ní úpisy 
cmnost1. Neslo však jen o . . ~1'1znrvych. Tlm utrla její sou
pŮj?ky na lombard, neboť ji~~~y z a o o g'l'lhláŠky k nim, nýbrž i o zá
hlasek, což jest patrno z toho ' ,P~s~k el~ nedalo se tehdy dosíci při-

, ze za o yne spokojila Se krytím ve výši 
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30% a poskytovala značnější výhody co do úrokové míry. Pobočka 
banky M. byla sama peněžním ústavem, jenž jednal svými úředníky jako 
žalobkyně, a nelze již proto co do rozsahu oprávnění daného jí uvede
ným zmocněním klásti ji anebo její úředníky na roveň pouhým sběra
telům, kteří byli činni z příkazu politíckých úřadů, nebo realitní. kance
litři, jak míní dovolatelka. zalobkyně pověřila pobočku M, jednáním, jež 
prováděla sama, t. j. přijímáním přihlášek k úpisu a sjednáváním zá
půjček k tomu nutných za podmínek smlu.vených mezi stranami. Tomu 
nasvědčuje i způsob provedení, neboť filiálka M. provedla úpís pro ža
lobkyni, zatíživši ji příslušnou částkou. Pokud šlo o zmíněná právni 
jednání, byla pobočka banky činna jako zmocněnec žalobkyně, jehož 
oprávnění jest posouditi podle čl. 47 obch. zák., t. j. byla zmocněna 
k určitému druhu jednání, a plná moc jí udělená vztahovala se na všecka 
právní jednání a na právní činy, jež sebou přináší provádění takových 
jednání. Upisovatelé jednali s úředníkem pobočky, ale práva a závazky 
z jednání toho vznikly přímo žalobkyni (čís. 298 ob ch. zák.). že diri
gent F. byl při jednání se žalovilným činným jen jako poradce, nelze 
dovoditi ze skutkových zjištění, podle nichž jednal jako vedoucí úředník 
pobočky, tudíž jako její obchodní zmocněnec. Jest proto i jeho poměr 
k pobočce a důsledkem zmocneneckého poměru této i jeho poměr k ža
lobkyni posou.diti podle čl. 47 obch. zák. Neoprávněný jest pmto názor, 
že dirigent jednal jen částečně jako zmocněnec a částečně jako poradce 
žalovaného, t. j. že závazně s ním smluvil pro žalobkyni jen úpis vá
lečné půjčky a lombardní zápůjčku za určitých výhod, kdežto další 
výhody mu naznačil jen jako poradce, po případě dal mu sliby nezá
vazné pro žalobkyni. Takový výklad příčí se při nejmenším zásadě pocti
vosti a víry, neboť nebylo ani tvrzeno, že upozornil na meze svého 
oprávnění nebo že žalovaný o nich zvěděl jiným způsobem. Naopak 
mohl žalovaný právem spolehnouti na předpis čl. 47 obeh. zák. a poklá
dati veškerá prohlášení dirigentova za vážná a závazná pro žalobkyní. 
Jest proto co do právního účinku po,souditi jednání mezi žalovaným a ža
lobkyní zastoupenou dirigentem podle projevů, jež strany učínily na
vzájem, a to jako celek~ Není důvodu, proč by některé slíby zástupce 
žalobkyně měly býti posouzeny jinak než ostatní. Není opory ani pro 
názor, že jednání dirigentovo bylO jen nezávazným vybídnutím k za
slání písemné oferty přímo žalobkyni. Bylo již shora odůvodněno, proč 
nelze pobočku banky zmocněné žalobkyní pokládati za pouhého sbě
ratele nebo sprostředkovatele. Výklad takový odporoval by zásadě pocti
vosti a víry, a nemá v11bee opory ve skutkových zjištěních, neboť, zmOC
nila-li žalobkyně pobočku banky k převzetí úpisů, zmocnila jí tím 
i k sjednání zápůjček k tomu nutných, a tím k sjednání podmínek, za 
kterých byly zápůjčky ty poskytnuty. Takové oprávnění nepříslušelo 
pouhým sběratelům, kteří vybízeli jen k podání ofert, t. j. příhlášek 
k úpisu. Peněžní ústav bylo pokládati za přímého zmocněnce, nebyly-Ii 
strany výslovně upozorněny na opak. Žalovaný byl proto oprávněn po
kládati dirigenta pobočky za zástupce druhé smluvní strany, bráti jeho 
slíby vážně a sj ednati s ním smlouvu ·ústně. Dirigent pobočky nebyl třetí 
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osobou, jak míní dovolatelka Žalov 'r ' " "'V· 
hnutce, jež přiměla žalob k ~i k ř an} I:em.el pncmy uvažovati o po-
bylo vyloučení jakéhokoli ~isika ~ evz~tI/avazku "tak značného, jímž 
ome,zení. záruky na lombard ne:nči j .. ~ ~Ich platu ~:o žalovaného a 
sltmho lIs~u, ano se mu dostalo u'išt~~I. u~?du odepn!1 podpis depo_ 
htu, t. J. ze ústní přípověd' zů t' J. I Z teze strany, ze Jde o forma_ 
ani depositní list nevylučoval s ~va ~ platnostI. Ani písemná přihláška 
smlouvy o zápůj'čku ústlleo N YI' ~ s ranJ nesmluvIly další ustanovenI' 

00 . . e ze SI vysve"lltI . o o I verovatI slibům dirigento ' o ol, plOC za ovaný neměl dů-
pojaty do přihlášky a do vd;~~~~~h m~l ržadovati, by jeho sliby byly 
hou smluvní stranou N ' o IS u, an jednal s ním J'ako s dru . e111 opory pro náz o o I' -
nevyvolaném žalobkyní neboť s I or, ze za ovany byl na omylu 
posouditi podle toho lak b la ~~~,:vu. sjednanou mezi stranami jest 
Z toho plyne jedin" dů 1 y P ne sJed~an~, a to bylo prokázáno. 
neboť žalovany' nerXůzoe ~o~dtek'jt. j. neopravnenost žalobního nároku 

I 
o y I oe souzen k platu . o bl' ' 

oucen pro všecky možné ří ad N0' 'le~z. y vyslovně vy
v dovolání uvedené nebol a~' y'.: V~CI nemem nIc ani písemnosti 
kládal se za dlužníka i co do 10: ;l1C ne ze dovoditi, že žalovaný po
povinnost zaplatiti celý dluh h~~~Vlě.dlUhU nekryté zástavou a že uznal 
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. ~,?d předpis § 77, druhý odstave '. '.. . o Jetl cash pozůstalosti. c, J. n. spadal' 1 zalohy o rozděleni 

(,Rozh. ze dne 2. března 1929, R l[ 65/29.) 

o Žalobce domáhal se žalobou z . " zalovaném vydání akcií kt ' "I ~danou na ~ozustalostním soudě na 
o, I o' ,ere na ezely do pozus! I t' N" ' nepns usnosti s o udp , tl' a os 1. amltku místní 

vol a c í s o u d vyhoVěf v ~ 't o I ~ e ,zamí!1 a ožalobu zamítl. O d
mítI. D ů vod Y' NepI'a'velnam! ce mlstm nepnslusnosti a žalobu od~ 

o . 11 ma rozsudek prv' t r o 
o zalobu, týkající se rozdělení dědi t' F e soo lee za to, ze tu jde 
J. n. náležejí ovšem žaloby + 'k .. ~ VI po !anhsku C-OVI. Podle § 77 
soud, u něhož se pozůstalo~t cy r~jlCI ~e ,rozdelení dědictví výlučně před 
právoplatném odevzdání pozů~tal~d~ava; Tento výlličný soud trvá i po 
Jasně z vysvětlivek k jurisdikční n~ 1. yy(zn~m. tohoto předpisu vysvítá 
se odůvodňuje tato výjimečná řísl~~:~stma en~ha sv'. l. str. 74). Tam 
machte Ausnahme rechtler!""t P I takto. »Dle lm Absatz 2. ge
dělení pozůstalosti rozhodn~buttC I ,d~.rch slch selbst.« O způsobu roz
k~erý projednával pozůstalost. Sno~~c~ny ~oud :ak povo}án, jako soud, 
pred sebou soudní spisy, 'sou ted ozna,po~ustalostUl poměry a má 
hodnutí splněny Nikde .. jd ,y veskele predpoklady pro tato roz
Že pozůstalost byla ode~l~d:n~e~1 ~r~cesní l"átka tak důkladně sebrána. 
šena, nemění na tom' nic Tak e, e y pozustalost jest formálně skon
soud stejné způsobilosti ;ozhoJnVtt~i ~ko~č~~:m )ed!,ání nenabývá jiný 
projednal pozůstalost. Z těchto důvod" ~ Zl e em JaKO soud, jenž dříve u y a zavedena výlučná přísluš-
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nos
t 
pozůstalostního soudu pro žaloby, týkající se rozdělení pozůsta

losti. Z těchto vývodů vysvítá, že § 77 druhý odstavec se vztahuje 
pouze na žaloby, které mají za předmět rozděleni dědictví (v témže 
smyslu zní i § 27 něm. civ. soud. řádu). Jen když jde o rozdělení dě
dictví, musí si rozhodující soud opatřiti znalost pozůstalostního spisu 
(srovnej Rintelen, Mimosporné řízení strana 83). Rozdělení dědictví 
znamená tedy zrušení pozůstalostní společnosti dědiců (actio familiae 
erciscundae) (Arndt: Učebnice pandektů § 527). V tomto případě jde 
dle žalobního návrhu jen o rozdělení části pozůstalosti po Františku 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu C-ovi. 

soudu, by, nepřihlížeje k důvodu zrušení rozsudku prvého soudu, znovu 

rozhodlo odvolání. 

Důvody: 

podle nepopřených údajů žaloby rozhodných při posuzování otázky 
příslušnosti soudu (§ 41 j. n.), domáhá se žalobce jako dědic vydáni 
akcií, které náležejí do pozůstalosti, opíraje žalobní nárok o dědickou 
dohodu, podle které se žalovaný jako spoludědic zavázal vydati tyto 
akcie. Žaloba směřuje k tomu, by žalobce prosadil nárok, příslušející 
mU z úmluvy o rozdělení pozůstalosti. Má tudíž žaloba za předmět roz
dělení pO'Zůstalosti, ne sice celé, nýbrž jen její části, neboť patří do ní, 
jak z pozůstalostních spisů vysvítá, kromě akcií i značné nemovitosti. 
Jest otázkou, zda jde o žalobu podle § 77 druhý odstavec j. n. Toto usta
novení zákona má na mysli žaloby, mající za předmět rozdělení pozů
stalosti. Že by však žalobami takovými bylo rozuměti, jak míní odvo
lací soud, jen žaloby, majicí za předmět rozdělení celé pozůstalosti, a 
že by tudíž nespadaly pod pojem takových žalob i žaloby, které mají 
za předmět rozdělení jen části pozůstalosti, nelze z doslovu zákona vy
čísti. Tomuto jest rozuměti tak, že jsOU jím míněny veškeré spory o to, 
zda vůbec, co a jak má býti z pozůstalosti rozděleno. Názoru tomu ne
odporují ani důvody odvolacího soudu, čerpané z vysvětlivek k juris
dikční normě. Tyto mluví naopak pro tento názor, neboť, i když jde 
jen o rozdělení .části pozůs.talosti, bude soudu stejně nutnou znalost 
pozůstaloslního spisu, jako kdyby šlo o rozdělení celé pozůstalosti. Ná
zor ton má oporu i v judikatuře (rozh. čís. 417 sb. n. s.). Vznesl-Ii tudíž. 
žalobce žalobu, o niž jde, u pozůstalostního soudu, kterým byl soud 
prvé stolice, vznesl ji u soudu podle § 77 druhý odstavec j. n. výlučně 
příslušného a to jak místně, tak věcně (rozh. čís. 6280 sb. n. s.). 

čís. 8760. 

Kupn! cenu za zboží koupené manželem pro společnou domácnost 
nelze požadovati na manželce, i když manžel je nemajetný. 

(Rozh. ze dne 2. března 1929, Rv II 627/28.) 
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Zbo~~lj~žceJa~Ol;áh~~e~ra~a v nj~~J~el~:Cd~~~ a Marii S:ových zapl 
Pro c e sní s o udp r v é tl' pro spolecnou domácnost 
J . s o 1 c e uznal podle žalob O, . 

a c 1 s o u d ~amítl žalobu proti Marii S-ové DO· y. ( v 0-
soud zaujal pravní stanovisko že v souzen' '", u ~ od y. Procesní 
právní názor, že manžel ručí ~ na 'kup" e;nlkPnpade nelze zastávati 
hl d ' k t u manze y pro doma'cn t N e lC omu že v sOllzeném "' d<"b' os. e-
želka v žalob~ově obch < pnp~ e vu ee nen: prokázáno, že man~ 
§§ 91, 139 141 obč ?Ide nakoupll~ pOlravmy,. Jest podle ustanovení 
udržování domácnosti. J~~i :~O~~l~í~:1 hl~vy .rod~)I, by ~lfadil náklady 
domácnosti do domu dojdou jest p z,: o, ťe vecl, kteTe na udržováni 
?iny sama nakoupila bez ohledu zd~va~ova 1 za takové, jež hlava ro_ 
Cl zda je objednal některý jiný čl~n rod~J~v~ ro~l1lJ J,e objednala sama 
hlavně manželka, jelikož podle § 92 obč "k ~ J~l n<~vce jest povolána 
rovati manžela v domácnosti k < <,' :~ . jl na eZl podle sil podpo_ 
k denní potřebě v domácn~sti c~m~z nale;1 ob~taráv<ánf věcí potřebnýCh 
zích potřeby spotřebované '., o~zenem pnpade Jde o věci v me
n~ez~m potřeby. Jest proto jean ~~~~~~~ ,aJ mk~lrv o, veCl vyn)jlkaj,íCí se 
uClnené v tomto směru pro rodinu P . Y an . pov11le~ < hradlÍ1 naklady 
též na manželku která právem . ,ovmnost tato nemuze se vztahovati 
Závazek manželČin v tomto Příp~~~l1ta;a nedostatek ,pasivní legitimace, 
ze smlouvy. e ne ze vyvozovat! a111 ze zákona ani 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobce. 

Důvody: 

Žaloba jest založena na t '<, 
Zalobce zboží pro společnou ;rZe?1 , ze z~lovaní manželé odebírali ocl 
rukou společnou a nerozdflno~n~~~~fsj a ,ze m~ z !ohoto důvodu dluží 
viny) v mezích potřeby domácnosti k~~pn{ p';n~z, Sl~ o zboží (potra
majetnost tohoto ani žalobcovo d ,,<ne za ovanym S-em. Am ne
želka, nemohly založiti n . ., ~mn~lll, ,ze dluh zaplatí žalovaná man
nákupů manželových na j:jrJ~e~"ra~e zavazek.. Na dodatné schválení 
žalobcem, a to ani podle § 863 . ~; ze ,~SO~dlÍ1 z, okolnosti tvrzených 
kupní, nikoli z nákladu učiněnéhoo c, < zf' alovano bylo ze smlouvy 
by tu měla přicházeti v úvahu usta:~v~~í 0§v§an

1
0
4
u
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a n
10

eJ
4
z
2
e pochopiti, proč . 

a obč, zák. . 

čis. 8761. 

~X:l:'~:k~a Piaty (záko~ ze dne 1~. dubna 1920, čís. 314 sb. z, a fl,). 
~i zadde:lý a ž! se :fn~ lJ~~:~steJn~, zda jde, o služ~bni plat běžný 
zelmlho platu již dospělého. spOlem na svem zamestnavateli slu-

(Rozh, ze dne 7, března 1929, R 1 89/29.) 
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s o udp r v é s tol i c e povolíl k vydobyti peněžité pohledávky 
exekuci zabavením dlužníkova služného a remunerace, pokud převyšují 
ročně 6.000 Kč. Rek u r sní s o u d vyhověl rekursu dlužníkovu po
tud, že povolil exekuci zabavením služného a remunerace jen co do jedné 
třetiny s tím, že musí z nich zustati volným roční příjem 6.000 Kč. D u
vod y: Stěžovateli jest dáti za pravdu v tom, že ze služného a z remu
nerace lze hledíc Je ustanovení § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 
sb. z, a n. zabaviti toliko jednu třetinu s tím, že voln}'m zustati musí 
ročně 6.000 Kč, Jelikož navrženo a povoleno bylo zabavení bez obme
zení na jednu třetinu, nezbylo než napadené usnesení změniti. Pokud 
stěžovatel vytýká (však neosvědčuje), že jeho remunerace nečiní 
3500 Kč, nýbrž jen 2500 Kč, nemohlo býti k tomu přihlíženopmto, že 
soud exekuci povolující musí vycházeti z udání exekučního návrhu, aniž 
by konal nějaké šetření neb slyšení strany. Musí tedy vycházeti z toho, 
že remunerace činí skutečně 3500 Kč; činí-li opravdu jen 2500 Kč, muže 
samozřejmě zabavení postihnouti jen tento menší peníz, pokud se týče 
íeho třetinu (pokud přesahuje 6000 Kč ročně). Pokud jde o provisi, tV'rdí 
stěžovatel,i1,e neměla býti vůbec exekucí postižena, protože odměny 
z obratu v obchDdnich podnicích, k nimž patří podle své povahy a pod
staty provise 7. obchodů, nelze pokládati za pohledávku platovou ani za 
opětující se duchod ve smyslu § 291 ex, ř. Než v souzeném případě hle
díc ke znění návrhu jde vlastně o pohledávku již splatné provise 3500 Kč, 
tak že jest ji posuzovati jako obyčejnou pohledávku, kde exekuce bez 
obmezení jest přípustna, 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího 
věřitele. 

Důvody: 

Podle jasného doslovu § 1 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 
sb, z, a n. jest exekuce na služební platy zaměstnancu ve službách sou
kromých omezena na třetinu služebniho platu, při čemž musí dlužníku 
vždy zustati volným roční příjem 6000 Kč - nejde-li o vymáhání vý
živného (§ I (2) cit. zákona), Při tom nečiní záko,n rozdílu mezi slu
žebním platem běžným a zadrtelým a nesejde na tom, že v tomto pří
padě povinný domáhá se sporem na svém zaměstnavateli služebního 
platu již dospělého za dobu od 1. července do 31. října 1928, nýbrž 
stačí, že předmětem exekuce jest nesporně služné povinného a remune
race, náležející mu ze služebního poměru u nákupního, prodejního a vý
robního družstva, kterýžto právní důvod vymáhající věřitelka v exe
kučním návrhu ze dne 28. prosince 1928 výslovně uvedla. Kdyby byl 
-správným stěžovateluv názor, že jen služební platy běžné požívají 
ochrany zákona čís. 314 z roku 1920, mohli by zaměstnavatelé ve shodě 
-s věřiteli dlužníkasnaáno obcházeti zákon tím, že by splatné služné za
.městnanci prostě zadrželi a takto umožnili věřiteli neomezené exekuční 
zabavení služebního platu, což by se zjevně příčilo ustanovení § 1 zá
kona čís. 314/1920 i ochraně jím dlužníku zajištěné. Stěžovatel nemuže 

Civitni rozhodnutí XI. 20 
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se dovolávati pro svůj názor . , o ko~a čís. 314 z roku 1920 a~n~,zvaok~!,U platných před působností z' 
kucnímu řádu z roku 1906\ C Y ,u k?mentáře Neumannova k a-
314 z roku 1920 b I zruše emt~,z~~~num, poněvadž § 6 zákonae~~-předpisům tohoto zá~~na ny dnve]sl zákony a nařízení odpo c~s: . ' ~ICI 

čís. 8762. 

, Byla-Ii v usnesení povolujícím rozluk vyroku o vině z rozvodového rozsudku u po~le § 17 rozl. zák. převzetím 
;(:':Iovena jen vina jednoho manžela n ' Jenf byl vydán pro zmeškání 

e o manžela věcí právo I t ' a roz uce, není .otázka viny ~ 
manžel nedomáhal řešenrt~t~eo~~:~~U:;~~~~ není závady, by se onen 

(Rozh. ze dne 7. března 1929, R I 113/29.) 

Právoplatným rozsudkem - , , 1924 bylo rozvedeno m ., pr? zmeskam žalobce ze dne 17 d 
23. prosince 1927 na žal~~~~~s~v~ z Vll1y žalobcovy. Manžel po'dalu~~: 
va~e, ~ačež žalovaná navrhla dn~107: o: rozluku manželství Z· viny žalo
r~z . zak. manželství z vin ' lb' unora 1928, by ve smyslu § 17 
vel usnesením ze dne 3 ble za o ce bylo rozloučeno, čemuž soud v h . ~r~to ža~obce žalobní P~OSb~~,aa ~~;~k k!eréž nabylo ~lOci práva. O~e~ii 

a ova:oa strana vznesla námitku vč' ze n~ !Ozluce ]e vinna i žalovaná 
za to, ze usnesení o rozluce " ;'1 ~:avoplatně rozsouzené " . 
a tvrd,í, ž~ :,elze již přiPust~a~;ls;~1 ~ynzUj~ d:finitivně i otázku ~~; 
~~~:vne~mSresenda, ježto se v u~eden~n~zro~h~adnnZuetl~c!!lIY ~il:y byla v řízeni 

. o u p r v' tl' m UVl ] en o ., 
rozsouzené. D ů v o dey: S~ ~ c e ,~ev~hov,ě! námitce věci prv~~~ ~!~n:: ~~~lO~:~tně jen otázku rozluk~ n~k~I~~n: ~t ,z~dosti o rozluku roz6oduj: 
žal VZI i- z rozsudku v rozepři ~ rozvod (§ t~ u ~!!lY! výrok o vině musí 

se ~: :O~~~d~~tí~I~;~!~ýv~n~'c!e i2a r~zluce7:s; ~f:~~' t;;uV;ý %aan;že~f 
~a_~ ne~?nímá a ne~l{facuje a tent~ ~;r~~orn~ ,o žád~sti za rozluku, ni~ 

z y yh ve sporu vydán (srv ro h " o Vl11e druheho manžela může 
s 00u d vyhověl námitce věci' r' z . cls',7014 sb. n. s.). Rek u r sní 
D u vod y: Jelikož bylo usne~e~~~platne rozhodnuté a zamítl žalobu' . 
stra~ p~ávoplatně rozloučeno není P~~h d~e 3 .. bř,ezna 1928 manželstvf 
~ed!ll a ze ho tudíž nelze ani 'rozsudk y nosl!, ze manželství toho již 

~~I~~~. ~ Ž:~~b~~~~Žje~:t ~rn~r~~ n:~~~e~~f~ur~~~J~~;~~ ~ :evfn~z~:~~ 
o ,to, zda lze připustiti v Zahájené;e~l, rozhodnuté odůvodněna. Jde jen 
navrh, by bylo rozsudkem uznáno ] ,z spor, u o rozluku nový žalobcův 
~ev~~e m

9
anželovy, vinna jest také ;:~;:~~.z~ondal r§ozluce, již povolen" 

00 • prosmce 1897 Čl 's 283' 'k e 11 nar. mIn sprv flze ' ' . r. za kt ' . .. 
!ll o rozluce manželství (§ 13 I ci ' erym Jest upraveno zvláštní pos e l1I odstavec zákona ze dne 22, 
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května 1919, čís. 320 sb. z. a n.), budiž v rozsudku, kterým se manželství 
rozlučuje, po každé i o tom nalezeno, zda jeden nebo druhý manžel, zda 
každý z nich nebo nikdo z obou vinen jest rozlukou manželství. podle 
toho není otázka viny na rozluce v rozlukovém řízení samostatným ná
rokem žalobním, nýbrž otázka ta může býti řešena jen souvisle s výro
kem, že se manželství rozlučuje, a platí i pro řízení o této otázce tytéž 
zásady, jako pro sporné řízení o žalobě na rozluku manželství, totiž zá
sada oficiality. Kdyby však šlo o žalobu určovací podle § 228 c. ř. s., 
kterémuž ustanovení patrně žalobce žalobní návrh se snaží přizpůsobiti, 
uváděje, že má právní zájem na tomto výroku, nemohl by jeho návrh 
býti projednáván ve zvláštním řízení platném jen pro rozluku manželství 
a nelze takovou změnu žalobního žádání připustiti, právě jako to není 
přípustné pro změnu žalobního žádání o rozluku manželství na žádost 
o rozvod a opačně. Soud rekursní pokládá proto výrokem, že se man
želství rozlučuje z viny manželovy, převzatým podle § 17 rozl. zák. 
z právoplatného rozsudku, vydaného ve sporu o rozvod téhož manželství, 
i otázku viny na rozluce za právoplatně rozhodnutou a námitku za 
oprávněnou. Rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 26. dubna 1927 R 1 
238/27 čís. sb. 7014 prvým soudem citované nepřiléhá na případ, o nějž 
jde, protože tam rozhodováno bylO' o' tom, zda má býti řízení o žádosti 
manžela o povolení rozluky podle § 17 rozl. zák. podle obdoby § 190 
c. ř. s. přerušeno, podala-Ii manželka za tohoto řízení žalobu o roz
luku. Zde však žalobce neučinil tohoto návrhu, aniž si stěžoval do usne
sení, jímž bylo manželství rozloučeno z jeho viny, a nechal je bez obrany 

vejíti v 1110C práva. 
N e j v y Š š í s o u d obno'vil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolací rekurs jest opodstatněn. Nelze souhlasiti s právním názorem 
rekurs

ního 
soudu, že o otázce viny na rozluce manželství stran bylo ko

nečně rozhodnuto usnesením zemského civilního soudu v Praze ze dne 
3. března 1928, vydaným na žádost Anny B-ové, nynější žalované, podle 
§ 17 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n., a že nemůže se 
proto Václav B., nynější žalobce, domáhati toho, by bylo uznáno prá
vem, že na rozluce, tímto, usnesením vyslovené, je vinna též Anna B-ová. 
Manželství Anny B-ové s Václavem B-em bylo rozvedeno pravoplatným 
rozsudkem pro zmeškání podle § 398 c. ř. s. pro nepodání žalobní od
povědi, pro jehož skutkový 'podklad platí předpis § 396 c. ř. s. Soud 
rozhoduje o návrhu na rozsudek pro zmeškání musil položiti svému roz
hodnutí za základ skutkové Udaje žaloby, pokud nebyly vyvráceny před
loženými důkazy, a nemohl se proto obír"ti otázkou viny Anny B-ové 
na rozvratu manželství, ana její vína nepřišla vůbec na přetřes. Při roz
luce podle § 17 rozl. zák. nutno pak prostě převzíti výrok o vině na rOZ-
vodu do výrokU o rozluce a nelze k tomuto výroku nic přičiňovati (srov 
čís. 7837 sb. n. s.). Zcela správně uznal soud prvé stolice, odvolávaje 20" 
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se na rozhodnutí čís. 7014 sb n s ' ního soudu v Praze podle § 17 . I" z.e bylo usnesením zemského 
luce vinen jest Václav Bže v' r~z :k~akona vysloveno toliko" že na roz 
na tom nenese Anna B~~vá :: t:~í' er~~ ~ebylo též vysloveno, že vin~ 
luce manželství není věcí' ~ o az a vmy Anny B-ové na ro může Václav B. domáhati ~~~voplatne rozs?uzenou, z čehož plyne že:
zuje ~e stěžovatel na Případnoé b~ tato ~tazka ?yla řešena. Jinak' odka~ 
vodnení prvého soudu. ' s avu ve Cl a zakonu odpovídající odů_ 

čis.8763. 

Odklad exekuce vyklizením ( Ok sb. z. a n.). za on ze dne 28. března 1928, čls. 45 

. Povolení odkladu není na z o v d' . o • dl~a, bydli v podnájmu v jiné a a d~i z~ povl,nny, nIkoliv však jeho ro
lozen. ' vz a en ObCI, kamž byl služebně pře-

(Rozh. ze dne 7. března 1929, R [ 132/;29.) 

S o udp r v é s t o I i c e povolil dkl d v P. D ů vod y: Podle § 1 z'k d o a -"xekuce vyklizením bytu 
a n. n;ůže exekuční soud na ná~rh ze .ne,28. brez:la 1928, čís. 45 sb. z. 
naJatych místno,stí na dobu ne' .po~m:eho odloZIÍ1 exekuci vyklizením 
~eze své viny jiné potřebě OdPO~~~s~ J.e ~oho čtvrtletí, nemá-li povinný , 
se~ře~í ~ n~vrhu povinných na po~g[~In7ar~:,d~. Soud, vykonav potřebné 
svedcel11, ze Jest osvědčena odmínka o o.a ,u e.xekuce, dospel k pře
ustanoveni, neboť »osvědčení~< měst k .tra~,e dCltovďného zákonného 
1928, potvrzením posádkového v ., s e. o ur~,u v T. ze dne 2. října 
12

Isem 
městského úřadu v T 25eIJt.~lstvI ta,mtez ze 6. říjua 1928 pří-

R 
. . z ' r1Jna 1928 t '''t' ' 

. Jest nyní velitelem náhradn.i h Jes ZJIS eno, že Emanuel 
skutečně ucházel se svou man;ef~o~ ran. prapc;ru 'č. 1 v T.; že se v T. 
neobdrželi z příčiny kterou ne .. ~ by!y v,; trech domech, že ho však 
naprostý nedostatek bytů takžzeavlDi 1 'kze 

vubec )Cst v řečeném městě 
rodinný byt Že pak byt ~ od o~e ze manuelu S-ovi přiděliti vhodný 
pokládati z~ náhradu OdPOVPI'd .~a!mut" vb~ěmž povinní nyní bydlí nelze R k apcI po re e pov' . h . ' 
d eur sní s o u d návrh na odklad za .tl I~~C , nenI pochybnosti. ' 

ne :8. bře~na 1928, čís. 45 sb. z. a n. mlml o . u,V o, d y: §. I ~ák. ze 
hrade naJatych neb užívaných místnost' ~\? b?trebe odpovldaJící ná
v .§ 1 cit. zák. znamená v od t ". 1., ~ re e ;,dpovídající náhrada 
ml,slnosti, které se srOVnáV;jí SS :~~b~~~~atecn~\nahr~du, t. j. náhradní 
blsta str. 127 a Zelinka II str 233 B u P~}~ ou ,naJemníkovou (Ku
v T., lhostejno zda v nájmu či'v oJ~á' ylo zp~te~o:. ze vYPMídaní bydlí 
bydlení jest dostatečně kryta a ~'h ámu

, a hm JejIch nezbytná potřeba 
op~třiti jinde. Že by nemohli v a;a u. z,: skla.dlště nábytku si mohou 
nez zrovna ve svém bJrtu v P YPovldhal?1 nekde pnde uskladniti nábytek 

'h . a nemo 1 nalézť ťt "' 
na rady, v prvé stolici netvrdili a lze za t I't

e ~ potrebe odpovídající o mll, ze, kdyby se o to vy-
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nasnažili, účelu toho by dosáhli, ovšem lze předvídati, že by je to snad 
stálo více než činí nynější činže z bytu vP., to však nemůže býti na újmu 
vypovídající, která pro zdraví svého dítěte bytu vypovídaných k bydlení 

nezbytně potřebuje. 
N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Rekursní soud síce správně vykládá ustanovení § 1 zákona ze dne 
28. března 1928, Č. 45 sb. z. a n., pokud ustanovení to mluví o potřebě 
odpovídající náhradě najatých nebo užívaných místností, že totiž ta
ková potřebě odpovídající náhrada znamená v podstatě dostatečnou ná
hradu, to jest náhradní místnosti, které se srovnávají s nezbytnou po
třebou nájemníkovou, ale správného tohoto výkladu nesprávně používá 
na tento případ. Míní, že, ani povinní bydli v T. - při ,čemž jest mu lho
stejno, zda v nájmu, či podnájmu, je tím jejich nezbytná potřeba dosta
tečně ukojena, že jejich byt v P. jest nyní pouhým skladištěm jejich ná
bytku a že si náhradu za skladíště nábytku mohou opatřiti jinde. Nedbá 
toho, že podle vyšetření soudu prvé stolice jen povinný Emanuel Ř. 
bydlí v T. v podnájmu v bytě o jednom 3 m X 4 m pokojí, že s ním ro
dina nebydlí, a že k němu jeho manželka, spolu povinná Emilie Ř-ová, 
dojíždí jen na návštěvu. Tento byt Emanuela Ř-a nepovažuje dovolací 
soud za dostatečnou náhradu, vyhovující nezbytné potřebě vypověze
ných nájemníků, a poněvadž bylo vyšetřeno, že povinní přiměřenou ná
hradu nenašli beze své viny, usuzuje dovolací soud, že splněny jsou 
všechny předpoklady uvedeného ustanovení a proto sdílí a schvaluje 
správné věci í zákonu vyhovující odůvodnění usnesení soudu prvé sto
lice, jež na důvodný dovolací rekurs povínných změnoU napadeného 

usnesení zase obnovuje. 

čís. 8764. 

Obecní zaměstnanci. Předpisu § 19 zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 sb. z. a n., 
o stÚžení služebnícb požitků a právních nároků zaměstnanců samospráv
ných úřadů nelze použíti na zaměstnance, jenž byl dán před účinnosti 
zákona na trvalý odpočinek. Lbostejno, zda šlo o smluvníbo či o trvale 

ustanoveného zaměstnance. 

(Rozh. ze dne 7. března 1929, Rv II 154/28.) 

žalobce byl ve službě žalované obce H. v poslední době jako poli
cejní strážmístr. V zasedání výboru obce H. dne 29. listopadu 1918 byl 
změněn § 43 "Služební pragmatiky pro úředníky a sluhy obce H.«, která 
byla usnesena v zasedání obecního výbOru dne 25. ledna 1905, ustano-
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voval v novém znění že za mě . případy označené v § 33 s!nancI, který bude dán do v' slu' . 
disciplinárního řízeni _ ~,iž Jb mll~o případy propuštění ~e sf~lbnll~no k svemu pensionování b ] ,sam o to zažádal nebo d I Y ez 
se má započítati pro ~ý ~~:t pocIŤ ano ?eset let do služební d~b souhla~ 
set služebních let V (,p, pens~, mel-ll zaměstnanec již .~, ~tera 
§ 6 »Pensi'ních', el!'ze zasedaní usnesl se obecní v' neJmene de
a sirotky«, J kter/~edplsu P!? úředníky a sluhy obce H Yab~r. na změně 
~agr~f pensijnich J7ct~~~n~ěfs:n~s:ny 25., ledna 1905,' tak~~l~:nt~dovy 
~~~~l pragm,atikr To bylo žalobu~ ~~ě~!i~~:~ě~í s paragrafem 43 ~~= 

ra a ~oucasne s dekretem doručena m re cm ze dne 15. prosince t ~m~Í!ky a pensijních předpisů, výslo ' ,u ~yla vyhotovení služeb ni 
te;nze za~edání obecniho v'boru vne ]a o podstatná část dekretu. 

za',;'estnancum dvě válečná lha d byl,o usn,eseno započítati mužským 
co:. bylo žalobci rovněž dekretem vo]nasobne do postupu a do pense 
fOZltky služební byly mu dle toho ze dne ,1,3; prosi-nce 1918 sděleno ~ 
et ~praveny. Usnesením správní tO zapocltam dalších dvou válečných 
z~m:st~ancům obce H. započítána ~mlse ze dne 16. května 1919 b la ~~\e~na d,:ojnásobně, žalobci bylo to °s~?tupu ,~ do pense další dvě l~ta 

, ,~ ~aroveň mu byla služební lé ,ee,no pr~plS:m ze dne 23. května 
f~~~o~lta~a. Výměrem správní komiset~ VZ 

s ~npoctením let válečných 
,yl zalobce uvědoměn že se ' ,za ovane obce ze dne 7. listo adu ~~~j~n~~i~ důsled!<u n~le;u discigl~~~r~f~~m\~~ros!nce 1921 na t;valý , 

I o na zaklade 85'6% ". o a ze se mu pense vy 
obou, o niž tu jde domáhal se ,0 t~IJmu do pense započítatelných ža- . 

pensí od 1. ledna' 1925 mu v zf o 'ce na obci H. zaplacení rozdílu'mezl 
kladny a plnou pensí, na kter~: ~rc,eno~ n,a zákl~dě 83'2% pensi'ní zá-~Ole?:l~z~y. ~odle § 43 služeb1ní

Y ~~:O':::':~~; J~!' po ,PřiPočítáni 10 let· 
p r v é se~nYlc a mkoli pouze 2Yz let "válečny.'cťmpvlce po z~počítání 

o 1 c e uznal podle ' lb' 1 o c e snl s o u d 
usnesení žalované obce cl za o Y', D II vod y: Jde o to d t . ' ze ne 15 b' 1 ' z a se 
gen mm ustanovením § 3 zák ze' rezna 924 stalo v rozporu s ko-
z. a n., pokud se tý'če § 19 ,'k d~e 21. prosInce 1921, čís. 495 sb 
z. a ?, podle nichž musel o~~e' ze, ne 20. yrosince 1922, čís. 394 sb' 
z~l~estnanců, uvésti na nJru pož~:~~ebm. pozltky a právní nároky svých 
~IC P?dle techto zákonů. Tuto ot· k prav a na roku zaměstnanců stát
J;o, zak~ny netýkají se vůbec poži~~ůuobst ~o~pOVěděti záporně, neboť' 

yz za ony ty nabyly platnost"" ecmc zaměstnanců kteří byli 
foob~~kYktk~ivbních ?becních zam~~{~~n:f~'~~ nýhbrž cit. §§ ~pr~vlljí je~ . 

, ery yl dan do výslužb 'iž ' m~ ou se proto týkati ža-
~: ~ne 22

2
1. prosince 1921 nabyf JČin~~~t1. :rosmce 1921, kdežto zákon 

nelz~~ cit~v~~Ot~~~~;t~7 ~It~~~~~:;nt~' j~dn~~~9d~.I~~~fe II;á2z~r~ :~~~~ 
n~bot by to mělo v zápětí že by se o~c~to I za,konu extensivně vyložiti 
u vrzena mu jak rozsudk ' e ra a zal obci jeho nab tá " břez,na 1924 J'iž za Item, !ak usnesením správní komise y d prava 
jasná t p a nosÍ! techto' zákonů vd . . ze ne 15. 

endence zákona omeziti úpra vY oanyml. Ostatně jest také vu pozltku Jen na obecní zaměst-
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nencť v činné službě z doslovného znem cit. §§, které se zmmup jen 
o požitcích stanovených služebními řády obecními, nikoli však o po
žitcích upravených pensijními předpisy a rovněž ze znění § 1 zákona 
ze dne 21. prosince 1921 a § 17 zák. ze dne 22. prosince 1922, které zdů
razňují, že úprava týká se nejen zaměstnanců v činné službě, nýbrž 
i zaměstnanců ve výslužbě, což však při úpravě požitků obecních za
městnanců výslovně podotknuto nenÍ. Soud proto došel k přesvědčení, 
že žalovaná strana neprávem se dovolává § 19 zák. ze dne 20. prosince 
1922, čís. 394 sb. z. a n. a zadržuje bezprávně žalobci rozdíl mezi plnou 
1000/o

ní 
pensí a 83.2% a to od 1. ledna 1925 do 1. srpna 1927. O d v o-

l a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: žalobce byl ve 
službě žalované obce v poslední době jako policejní strážmistr, mezi 
ním a obcí H. jako zaměstnavatelkou byl smluvní služební poměr ryze 
soukromoprávní. Řádnými usnesenímí obecního zastupitelstva ze dne 
29. listopadu 1918 a ze dne 15. května 1919, o kterých mu byly doručeny 
dekrety, které přijal a které nabyly právní moci, n<>byl žalobce práv 
v dekretech mu přiznaných, totiž druhým usnesením a dekretem o za
počítání čtyř válečných let dvojnásobně do postupu a do výslužby, 
prvým usnesením a doručením prvéhO' dekretu' o připočítání deseti let 
do výslužby, když potom, maje více než deset let skutečné služby, byl 
dán do výslužby, aniž o to sám žádal a aniž dal souhlas k tomu, aby 
byl dán do výslužby. Těchto práv nemohl býti zbaven jednostranným 
opatřením zaměstnavatelky, což se zdůrazňuje i ve článku IV. služební 
pragmatiky. Ale žalov<ťná se nemůže odvolávati s účinkem ani na velící 
předpisy § 3 zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 495 sb. z. a n. a 
§ 19 zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 sb. z. a n. Onen zákon 
upravuje pro státní zaměstnance další výplatu mimořádných měsíčních 
výpomocí a měsíčních nouzových pomocí, druhým zákonem pak se 
státním zaměstnancům zvyšuje plat o 750/0 (§ 1), upravuje se místní 
přídavek (§ 2), upravují se přídavky na děti (§§ 4 a 10), drahotní 
přídavky, mimořádné výpomoci a nouzové výpomoci (§§ 5, 6, 11, 12), 
upravuje se placení daně z příjmll a pensijních příspěvků (§§ 8 a 9) 
a předpisuje se konečně v § 17, že v důsledku tohoto zákona musí býti poměry a požitky všech činných i pensionovaných státních zaměstnanců 
a jejich pozůstalých upraveny podle zásad, na kterých ten zákon jest 
zbudován. I když tento zákon velí v § 19, že zaměstnancům samospráv
ných korporací, fondů a ústavů jimi spravovaných služební požitky a 
právní nároky, které byly stanoveny služebními řády a usneseními těchto 
korporací, musí býti, pokud převyšují míru jednotlivých požitků, práv 
a nároků státních úředníků a zřízenců stejné nebo rovnocenné kategorie 
a stejných rodinných poměrů z tohoto zákona vyplývajících, uvedeny 
na miru požitků, práva nároků státních zaměstnanců z tohoto zákona, 
musely, ale také směly s učinkem samosprávné korporace, tedy i obce, 
jen ty požitky, práva a nároky svých zaměstnancŮ snížiti na míru po
žitků; práv a nároků státních zaměstnanců, které právě tímto zákonem 
byly upraveny, nikoli též jiné požitky a nároky a jiná práva. Zákon jasně předpisuje (na dvou místech praví: »služební požitky a právní 

'L, 
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nároky zaměstnanců samosprávných korporaci, pokud převyšují míru 
jedno-tlivých druhů požitků, práv a nároků státních zaměstnanců vy_ 
plývajícich z tohoto zákona« a dále »musí býti uvedeny na míru poŽitků 
pr~~ .a náro~ů státních zaměstnanců podle tohoto zákona«), že jen ty 
pozltky a naroky a ta práva, které byly v zákoně ze dne 20. prosince 
1922,Čís. 394 sb. z. a n. upraveny pro státní zaměstnance, musí býti 
uvedeny na tutéž míru i pro zaměstnance samosprávných korporací. 
Nelze proto rozšiřovati předpis § 19 cit. zákona na jiné služebni požitky 
a na právni nároky, které v tomtéž zákoně pro státní zaměstnance ne
jsou upraveny. A zákon nemá předpisu o tom, že a v jaké miře válečná 
léta mají býti státním zaměstnancům započítávána do postupu nebo 
do výslužby, zejména nemá ustanovení, že se jen polovice válečných let 
z.apočitává dvojnásobně státním zaměstnancům do výslužby, takže se 
Pl;' ,k době služební skutečně odsloužené připočitávají do výslužby jen 
Jeste 2 Yzroky. Dále nemá zákon předpisu o připočítání let do výslužby 
k době služební skutečně odsloužené pro případ, že by byl státnímu 
zaměstnanci, ať již z jakéhokoli důvodu přiznán nárok na přípoatání 
do· výslužby i roků skutečně neodsloužených. An žalobce usneseními 
obecního, zastupitelstva a správní komise žalované obce a doručením 
a pravomocí dekretů nabyl práv v dekretech mu přiznaných na zapo
čítání čtyř let válečných dvojnásobně do postupu a do pense a na pří
počítání desetí let do pense pro případ, že by byl mimo případ ozna
čený v § 33 služební pragmatíky dán do pense bez svého souhlasu a aníž 
o to sám žádal, nemůže těchto nabytých práv býti zbaven žalo,vanou 
obcí s odvoláním ,na velící předpísy §§ 3 a 1 9 cit. zákonů, které o těchto 
nárocích nemají pražádných ustanovení. Ostatně ustanovení §§ 3 a 19 
cit. zákonů vztahují se podle jasného znění a podle srovnání s §§ 1 a 19 
týchž zákonů pouze na služební požítky a na právní nároky zaměst
nanců samosprávných korpo'rací, pokud jsou v činné službě. Dodává 
se jen, že správnost tohoto názoru prvého soudu vyplývá i z toho, že 
§ 17 zákona čís. 394 z roku 1922 mluví o poměrech a požitcích státních 
zaměstnanců v činné službě i pensionovaných, jakož i o jejich pozů
stalých, kdežto § 1 9 jedná jen o služebních požitcích a o právních 
nárocích zaměstnanců a nemá ani zmínky o zaměstnancích pensiono
vaných a o pozůstalých po zaměstnancích. 

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

o ů vod y: 

Napadený rozsudek zcela správně vystihl, že rozhodnutí souzené 
věci závisí na zodpovědění právní otázky, zda předpisu § I 9 zákona ze 
dne 20. prosince 19'22, čís. 394 sb. z. a n. o snížení služebních požitků 
a právních nároků zaměstnanců samosprávných úřadů lze použíti na 
žalobce, který dávno před účinností zákona, dne 1. prosince 1921, byl 
Jako policejní strážmistr žalované obce dán na trvalý odpočinek. Zá
k.onem čís. 394/11922 sb. z. a n. byly upraveny toliko služební, .odpo
Č!vné a zaopatřovací požitky (§ 10 zák.) státních zaměstnanců civil-
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" db' účinnosti zákona, dne 1. ledna 19-2?, 
ních a vojenských, kte~l ". . o ,e. ., z ustanovení §§ 1, 4, 8, 9 za
byli v činné službě, coz zreJ~~2v~svlt.a toupili (§ 7 a 12 zák.), kdežto 
kona, "nebo po 31. prosl~CI 11 t " O. ,111 p~~d účinnosti zákona odešli na 
těm státním zaměstnanc~m, ,er~ J1~atné mimořádné a nouzové vt?O~ 
odp.očinek, b~ly ponecha~y ddo~U tnlch přídavcích bylo se i u nich r,ldlÍ! 
moci (§ 14 zak.) a Jen pn ra o. § 15 ák) To vyplývá i z uvah 
obdoboU předpisu § 6 ~akon~ (v~ I'dní~u ;,'\vrhu zákona (tisk čís. 
na stránce 16. důvodove zpravy, t v a ci odešedší na odpočinek před 
3922 posl. sněm. 1922), že z~mes nlkan :ch požitcích na tom lépe než 

1923 hl" by by'h v ce ovy . ' h d 
1. lednem ,mo I '1 Č 1'1 lep'sl' úpravou Jednotny. c ra-. ., 'ávrh za <ona e lot I' novopenslste, cemuz n , d't' o novopensisty a jich pozus a e. 

. ~'d k' 'rl'davku na e I pr o' . h hot11lch pn av u ap". "' í služebních požitku a prav11lc 
V § 19 zákon výslovně nanzUJe s11lzen t ' h v něm vyjmenovaných ve
nároků zaměstnanců okresů, ~bcí ~ os~a 11IC e" ch služebními řády neb 
řejných korporací, fondů a. usta;ud s ,ano~~l míru služebních požitků 
usneseními těchto korporacI, po ,u pre~a t 'né skupiny z tohoto zá
a právních nároků státních zadmte.stntanc~kosne~m dostalo ;e státnim za-

I ' .. , h t J poku un o za , . t h t kona vyp yva]1clc, .' . '''tkové úpravy v ramcI 0.0 o 
městnancům té ~které kategon~ n?ve p~ZI U ravu'ících odpočivné a za-:: 
zákona. Ježto vsak zak.on , nema pr,edplsu, o Pkteří J před jeho účinnosh 
opatřovací požitky stat~l::h :~r-estna~;u~činek, nebyla žalovaná obec 
(před 1. lednem 1923) J1Z o es! na o 'kona ro snížení odpočivných 
vůbec oprávněnapou~íti ?ředPIS~\~t 1.9 za 'hod~mi o započítání váleč
požitků žalobce, ktere Zl skal z~ fS ,~Im~av~ákladě pravoplatných usne
ných let a připočítáni let do vys u~, Y 'h d byly mu i doručenými 
sení obecního zastup;telstva, kterezto ~y o l byl v obecní službě jen 
dekrety zajištěny a zustaly mu za,choV~ny, tem (srv § 25 (2) zákona 
smluvním "nebo. trvale ust~~o,v~~y~n r~~~e~92a) a n~třeba se pTDt~ ani 
ze dne 17. prosl~ce 19,19, ClS. , ' ovaze žalobcovy služby. za!?
zaby'vati dovolaclml vyvody oprav~1 p stanovení § 19 zákona CIS. 

d I,' tudíž nepravem u , . 
vaná obec ovo,~va, S,e 'k o , lobcových při stanove11l Jeho pe~-' 
394/1922 pro s11lzenr ~echt~ naro u z~ . 'kon tento neupravuje a11l na
síjní zákla;1ny, ne?ledlc a;m k tor:iít~~í z:álečných let do služe?ní dobr' 
roky státmch zamestnancu ~a z,aJ '10 by ani v tomto smeru o na:· 
anebo připočítání let do vysl~z y a ne,s . 'vě § 19 zák. předpokláda 
roky, vyplývající z tohoto zakona, Jez pra 
(srv. sb. n. s. čís. 7451.) 

čis.8765. 

• .~ tské bce Jihlavské a jejich pozůsta
Nároky úřednik~ a sluhu. ~e:' . pl~tnýCh v té které dObě prO' státni 

lých jest posuzovatt podle pr plSU 
zaměstnance. 20 rosince 1922 čís. 394 sb. z. 

Předpis § 6 (4) zákon~,ze dn;d ~ěstn!U1ce měl t1á~()k na vke' 
a n., vztahuje se j;D na

l 
P!~l?adtátni e nikoliv však na drahotoi přidavky' 

drahotních p,řidavku ve s uz es, 
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,od více právních podmětů. V ří ad· • .". 
zákona za platné pro své zam~st~an~~ ze ?!,ec pnJala pre~pisy tohoto 
§ 6 (4) zákona jen teM •. , r .' muze se dovolavah ustanoveni 
dra1totnich přídavků protI' o~~~- I zamestnanec nárok na dva nebo více 

Předpis § 17 (2) 'k, I. do . 
a n. týká se 'en snli za, ona, ze , e 22. prostnce 1924, čís. 286 sb z. 
1od1e § ~7 zákona jesf~y~:~~:OI !~tn~~~;~r~~p[.íd~VkU. Opatřeni. 

Ol'j)oracl), i když šlo o osob '. i t'. •. o IV I Samosprávné 
řejnoprávním korporacím VYJ'';;~souc, ez v pOZltkovém ipoměru k ve. 

, . ovanym v § 28 zák. 

(Rozh. ze dne 7. března 1929, Rv II 164/28.) 

Žalobkyně, vdova po městsk' t'· 
městské obci Jihlavské za la ~I~ ~ razník~, dO~áhala se na žalované 
po strážníku města Jihlav/ná~e~1 'J09

h 
Kc: t~:dlc, že má jako vdova 

se čtyřmi dětmi a to za dobu o d ~a I ~a atm pndavky, a to jako vdOva 
~ýši 4.632 Kč obmezené na 4 ~84 'K~ na 1923?? 31. srpna 1923 a Ve 
jako vdově se třemi dětmi d;ahotn'C, ?~ L kzan 1923 prý jí přináleží 
5,025 Kč, Dále požaduje drahotní P.l~ pr~ ave 7,808 Kc obmezený na 
1925 do 30 června 19'27 ' •. 4r av y pro sebe za dobu od 1. ledna 

' ve VVSI 800 Kč ' d' 
od 1. ledna 1925 do 30, červná 1926 1 100' n.a sVe Itky a to na Annu 
1. ledna 1925 do 31. srpna 1926 1500 K. Kc, na Hernllnu za dobu od 
1927 2.500 Kč tedy celkem 19 _ O' • c a na TereZll do 30. června 

.
byly žalovanou' obci placen ,;) k9 Ke. Tyto dr~hotní přídavky jí ne-

t b 'k' . Y s pou azem k tomu ze p' "k' d·1 ' 
v a a Ove továrně v Jihlavě nárok d. h ' '., ry ma ]a o e mce 
a že jí podle § 6 (4) zák. 39422 bna la ot~~ pr;d~vky 7,898 Kč 60 h 
jen jednou a to drahotní pr·I'd/a ek

s '~t'C~ n: Plnsluse]l drahotní přídavky 
k ' v ve Sl. Za obkyně t dí • t ' onne ustanovení se vztahuje 'en k'.' vr, ze oto za-
nanec státní od státu saméh ] ,na ta o~e pnpady, kde by zaměst-
poukazuje žalobkyně k usta~o~~~:r~ 1~O]1 drah~tní přídavek, Ostatně 
dne 22, prosince 1924 čís 286 b posled11l odstavec zakona ze 
ních odpočivny' ch neb'o za' op tVS . z; ah n" pOd!e kterého snížením stát-
·'tk o a rovaclc pozltku nes "h • 
Zl U neztenčených a zkráce ' h kl . ml u rn vsech po-
žalovaná neuznává, tvrdíc ž~y~oto esnouÍ! P?d 12.000 Kč, což strana 
nevztahuje, Žalobkyně do;tává ,u,stanove11l s,e na zaměstnance obce 
svobodné 2.400 Kč od tab 'k ~ynl Jen ]ednotny drahotní přídavek pro' 
ce s 'n í s o udp rve' ta Ol ve továrny, od města Jihlavy nic. P r o-

s o I c e uznal podle • I b d ' 
s o u d napadený rozsudek otvrdil D o z~ o y'. o vol a c I 
rozděliti na dvě části prvouP část . d u,v,odd y: Naroky zalobkyně lze 
ze dne 20, prosince 1922 čís, 394s~~ a]lcI o doby působnosti zákona 
.31. prosince 1924 duh' č' :, z; a n, t ], od L ledna 1923 do 
(1. lednu 1925) 'PO~ěv~dž ~~k~pada]I~1 d0

22
doby p? 31. prosinci 1924 

sb. z, a n nab i ,.n ze . ne ,prosH1ce 1924, čís, 286 
'k . Y ,podle § 30 UCl11noshdnem 1. ledna 1925 Ob d 

za ony se vztahuJI na sporn' .' d P " . . a va 
a prováděcí nařízení k něm/z~rdn~ i5 r~~ z.akon ČíS'.,394 z roku 1922 

:upravuje v § 6 (4) výši drahotnfh .:d °kla 192.~, CIS. 34 sb, z, a n, 
o pn av u v pnpadech, kde opráv-
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něná osoba zakládá své nároky na dva nebo více drahotních přídavků 
z různých titulů státní služby, tedy více nároků proti státu, t j, proti 
témuž právnímu podmětu, poněvadž zákon o jiných drahotních přídav
cích vůbec nemluví. Právem poukazuje žalobkyně na rozhodnutí nej
vyššího správního soudu čis. 3049 a 5045 sb, n, správ. soudu, jež zá
sadně vyslovují totéž, žalobkyně uplatňuje proti státu (tabákové režii) 
jen jeden nárok na drahotní přídavek z jediného titulu státní služby, 
t j, jako dělnice tabákové továrny, a jest pro stát nerozhodným, zda 
si činí nárok na drahotní příspěvek i proti jinému právnímu podmětu, 
než proti státu. Nárok na jediný drahotní příspěvek proti státu jí tedy 
bezpodmínečně přísluší a právem jí ho tabáková továrna přiznává jako 
jednotný drahotní přídavek pro svobodné podle čL V, (5) provoz, nař. 
čís, 34/1923 sb, z, a n, Zákon 394/22 a prováděcí nařízení platí i pro 
vyměření drahotních požitků zaměstnanců města Jihlavy, poněvadž 
městský statut (zákon ze dne 24, listopadu 1874, čís, 64 z, zák) tak 
v § 117 nařizuje a podobně ustanovuje i služební pragmatika města 
Jihlavy v §§ 61 a 115 a 4 písm, I). žalobkyně to ostatně v odvolaCÍm 
sdělení sama připouští, pravíc, že podle oněch ustanovení měla býti 
upravena jen výše služebních požitků státních zaměstnanců, Tím jest 
vyslovena zásada, že veškeré předpisy o požitcích státních zaměstnanců 
platí i pro stanovení výše požitků obecních zaměstnanci'!; mezi požitky 
jako nejširší pojem musí býti tudíž počítány i drahotní přídavky a nelze 
některé předpisy o státních zaměstnancích vylučovati, jiné nikoliv, Je-li 
tomu tak, nutno zákon 394/22 vykládati pm obec týmž způsobem jako 
pro stát, t: j, ustanovení § 6 (4) zákona přichází k platnosti proti obci 
jen tehdy, činí-li si oprávněná osoba nárok na více drahotních přídavků 
z titulu obecní služby, tedy proti obci, proti témuž právnímu podmětu, 
Drahotní přídavek, jejž vyplácí žalobkyni stát, jest pro žalovanou obec 
bez významu a musí i ona vypláceti žalobkyni drahotní přídavek, ať od 
státu drahotní přídavek pobírá nebo ne a je proto nerozhodným, který 
z drahotních přídavki'! jest větší. Pro druhé období od L ledna 19'25 při
chází k platnosti i zákon čís. 286/24, Tento zákon se týká ovšem i ne
státních požitků veřejných, poněvadž v § 17 (2), § 20 (2) a § 21 se 
o nich pojednává a v § 28 se výslovně mluví i o zaměstnancích obce, 
V tomtéž § byly obce zmocněny, by provedly úsporná opatření ohledn:; 
svých zaměstnancu, Obec město Jihlava neučinila takového zvláštního 
opatřenI. Statut a služební pragmatiku nelze pokládati za takové zvláštní 
opatření, jelikož nebyly vydány na základě tohoto zmocnění a jelikož 
zákon 286/'1924 pojednává i o státních i o obecních zaměstnancích. 
Tímto zákonem nebyl sice derogován zákon čís. 394/22, poněvadž po
jednává jen o dvou neb i více nárocích z titulů státní služby, kdežto' zá
kon čís. 286/24 upravuje výši celkových požitků plynoucích jak z titulu 
státní služby tak z ti(ulu nestátní veřejné služby a rozeznává (§ 17): 
L stálé aktivní požitky, mezi něž počítá podle § 24 služné, denní plat, 
přídavek, jednotný drahotní přídavek, přídavky na děti a osobní pří
davky; 2, odpočivné a zaopatřovací požitky, pod nimiž v § 21 rozumí 
se požitky, které náležejí podle příslušných pensijních, zaopatřovacích 
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předpisů nebo smluv, po případě podle rozhodnutí neb usnesení op 
něných činitelů státním nebo nestátním veřej.ným zaměstnancům a 
vdovám; 3. státní požitky aktivní, odpočivné a zaopatřovací [§ 20 ( 
4. nestátní požitky aktivní, odpočivné a zaopatřovací [§ 20 (2) J. 
lobkyně má proti obci městu Jihlavě jako vdova po obecním strážníku 
nárok na nestátní zaopatřovací požitky uvedené pod 2 a 4 a proti státu 
jako dělnice státní odpočivné požitky uvedené pod 2 a 3. Střetnuly-Ii Se 
v její osobě nároky na státní odpočivné s nárokem na nestátní ·veřejný 
zaopatřovací požitek nastal případ § 17 (2) čís. 2, podle něhož se sni
žuje výplata státního odpočivného požitku na polovici a, je-Ii státní od
počivný požitek vyšší, o polovici nižšího požitku. Toto střetnutí se má 
tudíž vliv jen na státní požitky žalobkyně, nikoliv na její zaopatřovací 
požitky proti obci městu Jihlavy, jež neučinila zvláštního opatření podle 
§ 28. Jest proto i žalovaná obec Jihlavská povinna platiti žalobkyni ne
ztenčené zaopatřovací požitky, které jí podle předpisů patří, bez ohledu 
na to, jaké požitky jí vyplácí stát. 

Ne j vy Š š i s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Odvolací soud dolíčil z předpisů § 117 statutu města Jihlavy a z §§ 61 
a 155 služ. pragmatiky správně i v souhlasu s tvrzením žalované obce, 
že neměla zvláštních ustanovení, upravujících odpočivné a zaopatřovací 
požitky městských zaměstnanců, nýbrž že se svými oprávněnými zá
stupci platně usnesla, by pro její zaměstnance platily stejné předpisy 
jako pro státní úředníky a sluhy správních úřadů (§ 117 statutu) a že 
i nároky úředníků a sluhů a jejich pozůstalých jest posuzovati podle 
předpisů platných v té které době pro státní zaměstnance. Jest proto 
i nároky žalobkyně posuzovati obdobně podle předpisů platných pro 
státní zaměstnance, ana žalobkyně jest nesporně vdovou po členu stráže 
bezpeĎnosti žalované obce. Napadený rozsudek správně rozlišuje, že až 
do 31. prosince 1924 jest právní nárok žalobkyně posuzovati podle zá
kona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 sb. z. a n. a od 1. ledna 1925 po
dle zákona ze dne 22. prosince 1924, čís. 286 sb. z. a n. Stanovil-Ii § 6 
zákona čís. 394/,1922 v odstavci (4) pro obor státních zaměstnanců, že 
při hromadění drahotních přídavků přísluší zaměstnanci nárok pouze na . 
jeden drahotní přídavek, a to vyšší, platil předpis tento nepochybně jen 
pro služební poměr zaměstn<lnce ke státu a jen s tohoto hlediska bylo 
hromadění drahotních přídavků řešeno, totiž za předpokladu, že by 
státní zaměstnanec měl nárok na více drahotních přídavků ve službě 
státní, ježto jinaký poměr zaměstnanců než ke státu, zákonem čís. 394/ 
1922 nebyl upraven. Přijala-Ii tedy žalovaná obec i předpisy tohoto zá
kona za platné pro své zaměstnance, mohla by se ustanovení odst. (4) 
li 6 zákona čís. 394/1922 dovolávati jen, kdyby žalobkyně činila nároky 
na dva nebo více drahotních přídavků proti obci. Takové nároky však 
žalobkyně neuplatňuje a souběh drahotních přídavků od různých práv
ních podmětů zákon tento nevylučuje, neboť v něm odpírá stát jen sám 

_ čís. 8766- 317 

• . d r t ' h přídavků tedy ze státní 
·ako zaměstnavatel placení nek?IIka d rao\~t~;~ že za pl~tnosti § 6 (4) 
Jpokladny. Mylným jest prot~1 nazo! I;;kyně v~dle sebe obstáti drahotní 
zákona čís. 394/192~ nemo y, u;a důvodu ·e·ího zaměstnání v tabá
přícl~vek" pl~ceny ~at~m ~. f~~m:odrahotní JříJdavek nestátní. proti ža~ 
kove tovarne, v po ,nt II oS a .' , ,. o zaměstnanCl obecmm, nebnť 
10vané obci z pravmho~ d,:v~dU vdO~~~~1 ~žíti pro sebe v širším rozsahu, 

~~~dťai~~;~~~too::~~~::a~~;~n~hO:;e v~~e~e~ik~~~ ~~ij~~~ ~2edg;~~i~~~ 
hoto zákonal pro sve zamestnance. 7 . P ě řešena otázka hromadění po-
1924, čís. 286 sb. z. a 12· ~y'la.~ § 1 .n~v I řed is § 6 (.4) zákona čís. 
··tkíl na podkladu znacne SlfSlm, nez Y p Pd t . (2) § 17 zákona Zl b 10 stanoveno vos avcI 
394 z roku 1922 sb.}. a n .• a y, I tátní odpočivné nebo zaopa-
čís. 286/,1924, že pn sou~ehu naro ~u ~~o~a ze dne 22. prosince 1924, 
Hovací po·žítky - k Ul~Z podle §. ~'~avkY _ s nárokem na nestátní 
čís. 287 sb. z. a n. patn I drah?tm ~n o.itek snižuje se toliko výplata 
veřejný odpočivný nebo zaopatro~~cl p ,~o p~žitku. Tento předpis zá
státního odpočivného nebo zaopa rova;1 'm a nemůže se jeho účin-

. kona jest tudíž i pro ž~lov~no~ o.~~c ~~va~~Xé rávo k jejím zřízencům 
nosU vymknouti tvrzemm, ze JI pnslusl, st J ';ákon čís 286/'1924 tuto 
jako státu v poměru k jeho z~~,ě~tna,~cumis~~' ·em~ž s~ žalovaná pod
otázku upravil i pro .obce zvlastmm predp. ne fí~nivým. Do.volání mylně 
robiti musí, třebas predpls !ent~ byl d.~o n~zi ~o'8UzoVáním zaměstnance 
doličuje, že prý ,tu nelze. CI~~I roz I e n~kutečnosti při hromadění dra
státního a obecUlho, kdyz za ~? .Je v ~ lobkvne jde _ jak již vzpo
hotních přídavků od sebe rozlISUje. Ut. za cI'ch' požitků z nichž jeden, 

h d' ' dvou zaopa rova , , , 
menuto - o roma eUl ,. d·k· ako bývalá dělnice v taba-
draho·tní přídavek, má od, statn)lho l~2n(II), 1ákona čís. 286/24) a druhý 
kové továrně (§ 20 (2) plsm. c, a., a řídávek na děti) požaduje 
zaopatřovací požitel~ (drahOrl PJldave~ mlstském strážníku (§ 17 (2) 
od žalované městskeobc~ J~.o ~ ~v~ Přípise městské účtárny v Jihlavě 
čís. 2 a 3 cit. zák.), Jehoz vyse y a ~h nem na 19.509 Kč a jest ne
ze dne 14. listopadu 1927 vypo~tekna ,ub rc oprávněna o své újmě řešiti 

, • I ' obec nebyla vsa vu e ... , , 
sporna. Za ovana, ' "d k ·alobkyni náleží a zastavItI JI vy-
otázku, zda a kter~. drabotm pn l~v~ák~na čís. 286/1924, poněvadž po
platu takového pozIlku podle § .10 tu o hromadění zaopatřovacích po
dle doslovu § 29 to~ot? zakona s 2) a § 22 zákona) a v takovén: 
žilků státních a nestatnIch (§ 2

1
°7 (:)k a ( na·sl vyhraženo státní správe 

t• ' dle § za ona a . •. 
případě bylo op~ re?1 po .). kd ž šlo o osoby, jsoucí též v poz~t-
(nikoli samospravne ~o:pora~1 'í'~ k,;'rporacím vyjmenovaným v § 28 
kovém poměru k vereJnopravn,. 
zákona. 

čís. 8766. 

Pojišťovací smlouva., ' • rávnl následky prodlení v pla
Stanovily-Ii pojišťovacl pOdl::rky§§, ~~ Pa 29 poj. zák. a prvni premie 

ceni premie jest posuzovati po . e lL 
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nehy!a ve lhůtě zažalována, nastal tún sám od sebe z' 'k !?O~~ru, ~hostejno, že pojišťovna nezažalovala . I ant pOiišť,,')V"('ilh~' 
ze Jl chtela započisti na některou pohled' k sP,~tn?U premtt proto, 
s nim v tom směru jednáni. av u POJ,stlllkovu, navázavši 

(Rozh. ze dne 7, března 1929, Rv II 464/;28.) 

Žalující pojišťovna domáhala se na žalovan' k v··, 
placení premie z police čís 600 III žl' em , rome Jlneho též za
premii včas nezažalovala P . . ~ ovany namltl, že žalobkyně tu'to 
podle žaloby D ů v d·' r o c e s ~vl S o udp r v é s t o I i c e uznal 
2490 Kč neb '1 o /. ~o se tyce námitky žalovaného, že premi 
dne 24. červ~aa 1~~;S :alztl~vana, pou

1
k
9
a
2
zuje se na dopisy žalovaného z: 

.. , . ervence 7 podle nichž vy' sl v t 
pOJIstne smlouvě z police čís 600 III (Ch . ovne rval na 

~re;Zj~Šř;j;:c;a1~~~~~;:~e~~~i es.t ~ovi~en P~~ftY,e~~~~I~~~~~~~~a a s~~~~, 
náhrady škody. Ježto však ž~I~~í ? sučtoval1l k dobru při propočítán! 
sama zaplatila, následkem čehož J nC~ shara op;avu h~varovaného, auta 
ztratIla žalobkyně nárok na premii ~~~l~ pro o ::alov,aneho, dobropIs, ne
plsem, nýbrž hotově na za' kl d" Ira nemuze bylI zaplacena dobro-

I 
,a e sm ouvy o placení u v , . 

srn ouvu pojišťovací O d vol' v ,zavrene mImo 
Odvolacím S d . . a c I s o u d zalobu zamítl. D ů vod Y' 
mínkách sml~~v;~kt~~~ ~~o;.ekd,en ~ůraz P?jistkou čís, 600.111 o pOd~ 
kazem je zjištěno, že 'de o ~ a ."az~ ovana p;e~me 2490 Kč. Tímto dů
placena celoročně vždy 10 p. emll vu?ecv ~rvl1l, ze tato premie měla býti 
nek, smlouvě připojených' uno:a f z: clanek 12, pojišťovaCÍch podmí
má v odstavci 3. ustanove~í v že o~r~~n~ st;'lfU~y (pojistky) citovaných, 
§ 28, 0 29 z<ikona o pOjišťova~ích smlouv ~a; ~~y ro:dlení říd~ se podle 
za duvodné. Žalovaná strana n m' ac, ~o a~I soud ma odvolání 
čl. 7 smlouvy místo správně na č~ i~ala, d o~volav,a]lc se. nesprávně na 
byla VČ!ls zažalo'vána a žalovaná 'str ~o lllmek, ze,"premle 2~90 Kč ne

. jest zrusena. Nebylo by závady kd b a v~ musela ~;'I" za to, ze smlouva 
neboť následkem § 29 po'''ť' .l y s o o p'remll další, nikoliv o první, 
652/.1919 sb, z a n ) d JIS. za ?l;a, Jehoz po zákonu (nařize·ní čís, 
čl. 12 podmínek, na~táv~sue~ ~~h~alIcI ?~sah strany ujedn,aly smluvně ve 
kova odvoditi důsledky z;ušením y, ~mI-h pOJ.lslItel z prodlení pojistní
datečnou lhůtu s pou.c'e.nl'nl I'n ksm ~uvy av da-h proto pojistníkovi do- . , .. J a ma se vsak p" dl' 
prvm premie. Tu § 28 poj"šť 'k' .' n pro em s placením 
uplatní-li pojistitel nárok nla pr~~i~n:O st~~no~I ,v,odstavci třetím, že, ne
má se za to, že smlouva byla zrušena P n I;,eslcu po splatnosti u soudu, 
nou 10. února 1927, zažalována bla' remle, o kt;;?u tu Jde, byla splat
platnost zmíněné domněnky B 10\ tepr~eI2~. ,zan 1927 I nastala tedy 
se ,strany po splatnosti preI~i/dOhÓ~I~a za U!~CI stran,ě, b~ do~á~ala, že 
ovsem poukazuje k tomu že 'I . . ~a necem ]lnem, Zalu]lcI strana 
července 1927 svůj záva;ek u~~~~anž~ t O~lSy ze dvne 24. červ,na a 16. 
Ale nehledíc k tomu že přeruše" ,e ~ pro,mlcelll bylo prerušeno. 
jde promlčecí lhůta' kdežto t ll! promlc,en.l mUSI nastati, než ještě pro-

, vrzene llznam stalo se později než za tři 

_ éís.8766- 319' 

měsíce po dospělosti premie, tedy už po uplynutí tak zvané promlčecí 
lhůty, sluší podotknouti, že lu vůbec nejde o Ihůlu promlčeci, nýbrž 
o lhůtu zákonem stanovenou, jejímž uplynutím nastává právní domněnka 
zrušení smlouvy, o lhůtu propadnou. V této lhůtě nárok na premii nebyl 
soudně uplatněn. I prvá stolice spatřuje v dopisech ze dne 24. června a 
16. července 1927 uznání závazku stranou žalovanou; činí tak výkladem 
těchto listin, tedy právním posouzením věci, odvolací soud toto právní 
posouzení věci nesdílí. V dopisu ze dne 24. června 1927 žalovaná strana, 
učinivši _ v rozporu s vyúčtováním pojišťovnou jí dodaném - vyúčto
vání sobě příznivé, píše na konci, by 1104 Kč, které si žalovaná strana 
vypočetla jako svou konečnou pohledávku, pojišťovna bud' jí zaslala 
nebo »súčtovala se splatnými premiemk Jaké premie to jsou, O tom se 
nezmiňuje, ze žaloby pak iest patrno, že tu bylo více pojišťovacích 
smluv, i není zřejmo, že byla tím míněna i premie z pojistky čís. 
600.111; tento dopis sám O sobě neobsahuje nepochybného uznání 
sporné premie. Pojistka čís. 600.111 jest, byť i toto slovo tam nepři
cházelo, tak zv, pojištěním »Chomage« (pojištěním proti škodám ze za
stavení provozu), v dopisu ze dne 16, července 1927, ve kterém žalo
vaná strana odpírá souhlas s vyúčtováním, jak je provedla pojišťovna, 
a provádí své vlastni odchylné vyúčtování, píše žalovaná strana, že 
dluží pojišťovně za »Chomageversicherung« a účtuje to jako dluh po
jišťovně, číslo pojistky neuvádí. Tu bylo by sice lze míti za to, že vý
razem »Chomageversicherung« byla míněna pojistka čís. 600.111, že 
tedy žalovaná strana po obdržení dopisu pojišťovny ze dne 4. července 
1927, ve kterém jest upomínána o zaplacení premie za »Chomageversi
cherung«, uznala další trvání právního poměru, onou smlouvou založe
ného, že tedy zaniklý už (podle § 28) právní poměr zase obživl. Ale dopis 
ze dne 16. července 1927 mluví O 1.124 Kč 30 h jako o dlužném pojist
ném a týž peníz uvádí i dopis pojišťovny ze dneA. července 1927, ve 
kterém jako den splatnosti jest uveden 7. duben 1927. Zbytkem premie 
to býti nemůže, vždyť je zažalována celá premie 2.490 Kč, podle žaloby 
i podle pojistky byla premie splatnou 10. února 1927 v celora-ční výši 
2490 Kč; tyto rozpory činí pochybným, zda jde ve skutečnosti o premii 
z pojistky čís. 600.111, při nejmenším však nelze říci, že tu bylo, jak je 
žádouono, zřejmé a nepochybné uwání závazku právě žalobou uplatňo
vaného a že tedy domněnka § 28 zákona o po'lišť. smlouvách pozbyla 

podkladu, či stala se bezúčinnou. 
N e j v y Š š í s o u d nevybověl dovolání. 

D ů vod y: 

částka 2.490 Kč, o niž jde, jest první premíí z pojistky čís. 600.111 
proti zastavení provozu následkem požáru, a jest nesporno, že podle 
článku 12 čís. 3 všeobecných pojišťovacích podmínek určují se právní ná
sledky prodlení v placení premie podle § 28 a 29 zákona o poj. sml. a že 
řečená premie nebyla do tří měsíců od dne dospělosti soudně zažalována. 
Tím byla pojišťovad smlouva zrušena a pojišťovna nezabránila zrušení 
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smlouvy tím, že dala snad jíným způsobem najevo, že nepomýšlí na rOze 
vázání smlouvy, neboť nejde tu jen o právní domněnku, nýbrž o zánik 
pojišťovacího poměru, jenž nastane sám od sebe tím, že premie ve lhůtě 
podmínkami stanovené nebyla zažalována (sb. n. s. 8276). Na věci nic 
nemění okolnost, že žalobkyně premii nezažalovala snad proto, že ji 
chtěla započísti na některou pohledávku žalované firmy a že v této pří
čině pokoušela se jednati se žalovanou, což ovšem, jak patrno z dopisu 
ze dne 16. července 1927 a z další okolno,sti, že byla zažalována celá 
částka, nevedlo k cíli. Nemůže proto žalobkyně žalovati z pojišťovací 
smlouvy, poněvadž tato zanikla odstupem. Ale odvolací soud právem 
neshledal žalobní nárok na zaplacení 2.490 Kč opodstatněným, ani po
kud jej žalobkyně opírá o právní důvod uznání, to již proto, že se uznání, 
i kdyby se týkalo pojistky čís. 600.111 pokud se týče premie 2.490 Kč, 
stalo jen jednostranně, ano nebylo ani tvrzeno, že žalobkyní bylo při
jato, a ano z toho" že se strany ;neshodly, jest spíše souditi na opak. 
Jednostranné uznání není samostatným důvodem zavazujícím a ne
zůstalo tudíž odvolací řízení kusým proto, že jím nebyly odstraněny 
pochybnosti, které odvolací soud v této příčině vyslovil po stránce skut
kové. 

čís. 8767. 

Zrušil-Ii rekursuí soud usnesení prvého soudu, nevyhradiv pravo
moc, načež první soud rozhoďl podle právního názoru rekursního soudu 
a rekursní soud pak usneseni prvého soudu potvrdil, jest do usneseni 
rekursního soudu přípustným dovolací rekurs. 

živnostenské soudy. 
Pro žalobu zaměstnance proti bývalému zaměstnavateli o náhradu 

škody, způsobené prý mu nesprávným potvrzením jeho někdejšího za
městnavatele o způsobu ukončení pracovního poměru za účelem dosa,
žení podpory v nezaměstnanosti, nejsou příslušné žívnostenské soudy. 

(Rozh. ze dne 8. března 1929, R I 78/99.) 

žalobce, bývalý zaměstnanec žalovwné firmy, domáhal se na ní ná- ' 
hrady škody tvrdě, že žalo,vaná na přihlášce k odborové organísaci za
městnanců prý proti pravdě potvrdila, že byl žalobce propuštěn z práce 
pro odepření práce. Proti žalobě, zadané na okresním soudě, namítla 
žalovaná věcnou nepřislušnost, ježto prý jest příslušným živnostenský 
soud. Soud prvé stolice námitku věcné nepříslušnosti zamítl. Rekursní 
soud zrušil napadené usnesení a vrátil věc prvému soudu, by ji znova 
rozhodl. S o udp r v é s t o I i ce po té námitce vyhověl a žalobu od
mítl. D ů vod y: Mezi stranami jest nesporným, že žalobce byl v ná
mezdním poměru u strany žalované. Soud má za zjištěno, že v době po
dání žaloby na okresní soud pro věci obchodní i na okresní soud pro 
vnitřní Prahu, byla provozovna žalované strany v činnosti, a že tedy 
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k' .. d Obě tyto okolnosti jsou 
v této době podléhala živ.nos,~e~:š:~~i ~~ud~ živnostenského. Jelikož 
směrodatné pro pOSOUZ~~l P~;~bce nesprávně prý vyplněná žalovanoU 
skutkova okolnost, po e z. . ci o kterouž se nárok opírá, vy
stranou přihláška k ?dbO~OV.~ organ:s~ k~ straně žalované tak, že zůstává 
plývá ze žalobcova namez m o pomel, dní' de o rozepři z poměru 
prvotním právním ,d~vodem sm~?u~~ ~~I~~:ná ~t~ana ztrátu jeho nárokU 
námezdního. I kdy z zalobce .lvr 1, z, d' na přihlášce odborové organi
na vyplacení,po?pory Z~lr1 a, P?;ee;o~uštěn, ježto odepřel pracovati, 
sace udala, ze zal?bce y.' pra . , . mlouva neboť, kdyby ne
zůstává právním zakladem zaloby namezdm Sbyl by'žalobce mohl býti 
bylo námezdního poměru ,;neZl. :tranam1, n~ oudu v Ú. a vzhledem 
propuštěn. Vzhledem na znzem zl~no~1e;~k~rsO ~18 ř. z. jest tudíž pro 
na § 3 záko~a :e, dn:; 2~. hs:opa u sk" soud v Ú. a bylo žalobu pro 
tento spor vylucne pnslusny Zlv~oste~ ~ k u r sní s o u d napadené 
věcnou nepřísluš~ost s~udu ~dm1t~ou d' re:ursní poukazuje na správné 
usnesení po tvrdlI. D u v o _ y.. o~ . "štěnému stavu věci i zá
odůvod'nění. prvoého s?,udu,. Idere vd' t~~~let~~: P~o otázku příslušnosti 
konu. K vyvodum strz~o,sh se po .o l~ír 'ednání žalované, z něhož se 
soudu lest t~ rozhodu]1C1m, d~ l~~e škod'y,l souvísí s jejími závaz~y ze 
vyvozule l~ll pov1.nnost k na

t 
r~'l že žalovaná jako bývalá zamestna~ 

smlouvy namezdm. Zalob,ce . ~r 1, odborové organisací zaměstnancu 
valelka žalobcova na pnh~~sce ~ kl' řského průmyslu a obchodu 
zvané Svaz úřednictva a znzenec ~a s útelem dosažení podpory v ne
v československé r~pubhce: poda~e, za že rý žalobce byl z práce pro
zaměstnanosti, t:ro~l pr,avde pO!V; ha,. ného otvrzení o způsobu ukon-

Puštěn pro odeprem. prace. Vydan
k
1 spra~ . tePm l'e'z má zaměstnavatel 

, . . 'áleží pov1l1nos , 
cem pracovn~ho po;neru n , římé souvíslostí s ním; a proto re-
důsledkem namezdm,ho pom~ru a v!l 'e tu jde o výlučnou příslušnost 
kursní soud uznal nazor prvSho ~o~ t~h~to s oru, správným. 
ži'vnostenského soudu k prOle?tnl an,l itku vě?né nepříslušnosti. 

N e i v y š š í s o u d zaml nam c 

D ů vod y: 

. . , d Jací rekurs jest přípnstný, poněvadž 
Předem nutno uvestr, ze o,vo., hověl námitce věcné nepřísluš-

soud prvé stolice vydal ,usne~e111, J1mz v~ oudu rekursního ze dne 29, 
nosti, na podkl,:dě zruso~~c1ho :~nl~s:~l ř~zení, předpokládající jednáni 
února 1928, ]lmZ bylo nar~el~? P, byla vyhrazena zrušovacímu usne
.se stranami, a nové rozho n~ 1, a~lZ é stolice vázán právním názorem 
sení právní moc. Při tom by. sou prv, vacím nsnesení (§ 499 druhý 
rekursního soudu, vysloveny;n ve zrus~ noukázal rekursní soud k odú-

d ') V napadenem usnesem , " o stavec c. r. s. . ..: .. o prohlásil vázaným svym zruso-
vodnění prvého soudu, cm1Z se nkePtn~1 o tl' VYJ' ádřen v obou nsneseních 

, . Byl tedy ve s u ecn s . 'I d 
vaC1m us'nese111~", d k sního jehož přezkouma111 ze 0-
jediný právní, nazor, nazor sou II re ur , 
dliti dovolac1m rekursem. Zl 

Civilní rozhodnuti Xl. 
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Ve věci samé třeba míti n 't r ' , škody, způsobené prý žalobci ~e:re ,e I,. ze zaloba směřuje k náhradě 
zaměstnavatele o způsobu uko ' p,ravnym ~otvrzením někdejšího jeho 
s~žení podpory v nezaměstna~:~~~1 traCo,vmho pomě,~u, z~ ú.čelem do
kasl souvislost s bývalým slu'eb " kdy: nelze popntI, ze Jest tu ja 
nou společností, přece nelz: tv~~m .po~en:m me~i ž,alobcem a žalova= . 
z onoho poměru. Nahodilá okolnosťti ze zal?bn! narok vyvěrá přímo 
~ano~ti třeba potvrzeni bývalého ~ : ť dosa~em po~pory v nezaměst
zebmho poměru nemůže míti ~ ~~s n,avate e o zpusobu zrušení slu
ných svého čas~ poměrem zar::ě:tPe I O~IV'lllltí p~ímých vztahů založe
~osti soudu živnostenského na zř~~~lec§kYT' k)tere má, v otázce přísluš
hstopadu 1896 čís. 218' 'k I a -g) zakona ze dne 27. 
řádný soud, d~volací rek;;s zJ'~si ~~sciv~~d~ pro btul

to rozepři příslušným 
stalo. nen a y o rozhodnouti, jak se 

čís. 8768. 

Dvorský dekret ze dne 21 srpna 1838 " 
pohledávek, příslušejíclch dl~ " ClS. 2.91 sb. z. s. týká se jen 
woliv pohledávek proti eráru 'ako dl':n;arem Jako po~~~u~íkem, ni
exekuce na dlužníkovu pohleaávkU ,u. Do ~snesem, Juoz povolena 
d~kretu ze dne 21. srpna 1838 č' z2~;rarem, ac by~~ podle ~vorského 
mk oprávněn k rekursu. ,IS. sb. Z. s. nepnpustna, lest dluž-

(Rozh. ze dne 8. března 1929, R I 97/29,) 

Soud prvé stolice povorI k db' "., 
exekuci zabavením a přik' " k I ~y, o yh peneZlte pohledávky 
ministerstvem národní ob/za,nmk kvybram, pohledávky dlužníka za 
zamítl. Důvody: Podle ~nJ' k'~ udrsnl soud exekuční návrh 
čís, 291 sb z ,vors, e o ekretu ze dne 21. srpna 1838 
z~k. k ex. f., jeS;t z:ec;ř~~~~~:?mV~~~:;: : plat~osti čl. I~, čís. 5 uvoz: 
davek, které nejsou ještě lik~dním' ~u?n! zabavem co do pohle
sud ještě poukázány k v' leT I a u, vereJnych pokladen nebyly do
exekuce proti eráru jakt~l~~' 'k en!o p~edpls neroze~nává, zda se vede 
kromé osoby za erárem jak:m o~;llcI, z 'ka se zabaVUje pohledávka sou
ex. ř. má vymáhající strana v ~ádos~zm ~~: P,:dle ,§ 54. třetí odstavec 
povahy případu jsou důležité ro I uV,es ~ v~s,kere udaje, které podle 
neb exekuční soud v záJ'm Pd ?patren,l, Jez ma,' vydati povolující 

. tv. u ve em exekuce Ježto v 'h'" 
am ne rdIla že zabavená pohl d' k' '.. yma aJlcl strana 
:ána k výplatě, měl prvý soud ji: za~o~o{~sJ o hk~ldní ~. že. byb pouká
ze v exekuční žádosti nebyl uvede' . ~v~ o u, ne ledlc am k tomu, 
měla býti zabavena, návrh exekučn~ I:~~;I tuv(g, pohledávky, která 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl do,volac~~ ~ekul:;u7277 sb. n. s.). 

D ů vod y: 

, D~volací rekurs vymáhající strany jest opřen 
ze pry rekursU! soud neprávem přiznal o jediný důvod, totiž, povinné straně oprávnění k re-
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kursu, aČ prý oprávnění v tomto případě přísluší výlučně státu jako 
poddlužníku. Nutno se tedy obírati jen tímto rekursním důvodem, při 
čemž jest vhodné jen opraviti názor rekursního soudu, že prý dekrel 
dvorské kanceláře ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. s. nerozeznává, 
zda se vede exekuce proti eráru jako dlužníku, či jako poddlužníku, 
neboť vpravdě tento předpis se týká jen zabavení pohledávek, které 
příslušejí povinnému za erárem jako poddluŽoníkem, což bylo nejvyšším 
soudem již opětovně vyloženo (srv. na př. rozh. čís. 7277 a 5180 sb. 
n. s.). Názor stěžovatelky ve příčině nedostatku oprávnění povinné 
strany k rekursu do usnese,ní povolujícího exekuci nemůže obstáti. 
Dlužník jest již podle §65 ex. ř. vždy oprávněn k rekursu do usneseni 
povolujícího exekuci na jeho majetek, neboť povolení exekuce dotýká 
se citelně jeho zájmů a zákon neprohbšuje povolující usnesení za ne
odporovatelné, ani neodpírá samostatný opravný prostředek proti němu. 
Neprávem se stěžovatelka odvolává na rozhodnutí čís. 4467 sb. n. s., 
neboť tam šlo o případ podstatně jiný, totiž o návrh státu jako poddluž
níka na zrušení exekuce podle § 39 odstavec prvý čís. 2 a odstavec 
druhý věta druhá ex. ř. Stěžovatelka směsuje tu návrh eráru jako pod

. dlužníka na zrušení již povolené exekuce a rekurs dlužníkův do usnesení 

exekuci teprve povolujícího. 

čís. 8769. 

Při postoupeni žaloby neposlušným soudem na soud příslušný (§ 261, 
šestý odstavec, c. ř. s.) jest co do zachováni promlčecí lhůty hleděti 
k žalobě tak, jakoby byla 'bývala podána hned z původu u soudu přl-
slušného. 

(Rozh. ze dne 8. března 1929, R I 109/29.) 

Pro c e sní s o' udp r v é s t o I i c e (okresní soud v poděbra
dech) zamítl žalobu o zaplacení pohledávky za zboží. O d vol a c í 
s o u d zrušil napadený wzsudek a vrátil věc prvému soudu, by ji, vy
čkaje pravomoci, znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Žalobkyně 
domáhá se na žalovaném zaplacení pohledávky 1.066 Kč 9'7 h za zbo·Ží, 
které prý mu v roce 1911 ze své obchodní (živnostenské) provozovny 
dodala. Jde tedy o pohledávku, která se promlčuje ve třech letech podle 
zákona ze dne,26. března 1925, čís. 47 sb. z. ano dnem 1. dubna 1928, 
ježto dospěla do 1. dubna 1925. Z procesních spisů jest patrno, že ža
lující firma podala žalobu dne 9. března 1928 u okresního soudu civilního 
pro vnitřní Prahu, který ji podle § 261 šestý odstavec c. ř. S. postoupil 
okresnímu soudu v Chrudimi, kamž došla 27. března 1928. K návrhu ža
lobkyně postoupil tento soud žalobu okresnímu soudu v Pelhřimově, 
který ji z moc! úřední postoupil hned okresnímu soudu v Po'čátkách, 
ježto obec B., kterou žalující firma v podání označila za bydliště žalo
vaného, jest v obvodu posléze jmenovaného soudu. Okresní soud v Po-

"" 
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čátkách postoupil pak žalobu op"tně dl § 26' . 
nímu soudu v Poděbradech k ně;;' ,~O 'I e d 1 sesty odstavec okres_ 
soud v Poděbradech jako 'obecný u:ou~s ,a 1 ne ~. května 1928. Okresní 
~ěvdadbž prý jest pokládati zažalovadou po~~e~~~~euh~a zap~ítI lialohud' po-

. u na 1928 ana žaloba došl k "' 1 ' . m enou nem 
května 1928 t~d . a. pns usnemu soudu teprve dne 9 
v~ak tento právn1 tá~o~Plr~s~Ť!ji~~~tYžt1~I;ecíb ~OUd o?vol~~J nesdílí 
brezna 1928 u soudu 'ic ..,'. ,:' o ,a ya podana jlZ dne 9. 
d~.lšín: ~ýše uvedenýl~ seo~~~~~~l~~n~~~'lazed~!a~ n:v~~ pon~upena byla 
P;lslusnemu, k okresnímu soudu v Poděbradech 'Jd t nda 8. k soudu 
pn postoupení žalob d "'" . e e y o otaZ'ku, zda 
kládatí co do promlč~c~~~ů ~;z~7n:lus,n~mb n~ soud příslušný jest po
ného soudu byla podána Otázku o; ze za o a ~ed z původu u přísluš
jest zodpověděti kladně P dl tuto P?dle na:oru. odvolacího soudu 

. které zde jedině v úvah~ ~. e .u~ anov:?1 § 261 sesty odstavec c. ř. s., 
nepříslušný soud žalobu ~~c~~~~ ne,~u~l,se. Za~jení sporu, postoupil-li 

~~~~ěe~:t; by o,dmítnutim žaloby pr:~I:p~~s~~šnostČ~l:~I~oz~~~~/ř~~K,i~U 
práv!, jim~~~~~c~Yn~~~~YJ~s~~t~C~~~e~]ůty p:oc~sního nebo mat:rielníh~ 
se včasně dovolati omoci sou ' : Sl ~aro zachovatI, nebo chce-Ii 
loby o spravení zá!namu a p )d~ (nt pr.}hu.ty propadné, promlčecí, ža
[eni ro~epře nezrušuje se po~t~u;~nfn;~~1~6e z,:'kon vy~lovně, že zahá

:~k~ťu:!f~'0U nedotknuty, což má za násled~k,z~ete:~ě~~1~7~d~ s~37a~' 
Ježto ~alob~~~l:e~o~~::~~d~h~rr bývaJa pod~~a ~ J;říslušného soudu: 
přetržitými postupy dostala se na s~:~u ,~ t,:pr.lSlusneho, ?d něhož ne
~~, co právě uvedeno, miti za to že I~r}~ u~n~, jest se ~retelem k to
tyce že žaloba b la d' ." ' , u a y a zachovana pokud se 
něv~dž důsledkeni' Od~~Ylanne·ahojest~ p:ehd uplJ;'n.utím doby promlčecí. Po-
b I ' . pravTI! o nazlranl na věc t r . 

y.a. n.a pretřes vzata další námitka žalovaného' s o ICe prve ~e
IUjlcl hrmynic neobjednal a neobdržel zu.stal ,; ze.v roce 1911 od za-
t 1, . k ' , o nzenl kusy' m a ne' I . a {ze na za lade posavadních vy' 1" 'I o.. • up nym 

Ne' " v , ez {U nzem spornou včc řešiti nelze 
J v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. . 

Důvody: 

Rekurs není oprávněn. Nejvyšši s d hl' " 
soudu druhé stolice a odkazu'e st" oU

t 
I sou aSI s pravmm názorem 

'11 . J. ezova e e na správné dllvod d 
ne, o usnesení, jež se shodují s obsahem Z(je"'h h d 'y,?apa' e
sb. n. s. a nebyly nijak v vráce JSI ° roz o nul! CIS. 5072 
názoru nasvědčuje Zejmén! i úva~~ 1VOd~1 rek.ursu: SP:áv.nosti tohoto 
§ 232 c. ř. s. (čl II čí 4'k ,e po e predplsu trehho odstavce 

) . . s. za ona ze dne 19 ledna 1928 č' 23 b 
a n. zachovávají se soukromoprávní účink' s '. . ' IS.. . S ~ z. 
loby, dokonce i v případě byla-l' v lb' y, rOJe!,e s podamm za
nuta, jen když byla žalob~ I za ~. a pro ~.epr:sl~S!10st soudu odmi!
dnů od právní moci usnese~~'0VU po ana u pnslusneho soudu do třicel! 
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čís. 8770. 

Pro pohledávky za úpadcem z doby před vyhlášením úpadku ne
přísluší úpadkovým věřitelům právo k exekuci na služební plat, jenž byl 
úpadci podle § 5 úp. řádu ponechán na jeho výživu a na výživu těch, 
jimž jest ze zákona k ní povinen. Lhostejno, že vymáhajicímu věřiteli 
příslušelo oddělné právo. 

(Rozh. ze dne 8. března 1929, R I 110/29.) 

s o udp r v é s to [ i c epovolil československému eráru proti dluž
niku, na jehož jmění byl dne 21. ledna 1926 vyhlášen úpadek, exekuci 
k vydobytí nedoplatků dlužných daní na základě platebních příkazů ze 
dne 6. května 1924, 12. listopadu )924, 4. května 1925, 14. března 1927 
a 1. listopadu 1927 exekuci zabavením a přikázáním důchodů dlužníko
vých u firmyV. Rek u r sní s o u d vyho'věl rekursu dlužníkovu po
tud, že povolil exekuci jen na základě platebních přikazů ze dne 14. 
března 1927 a 1. listopadu 1927, jinak exekuční návrh zamill. Dů vod y: 
Podle § 1 (1) konk. ř. odnímá se vo,[nému nakládání úpadcovu veškeré 
jmění podrobené exekuci, které mu náleží v době úpadku nebo kterého 
nabude za úpadku. Podle § 10 (I) konk. ř. neml lže býti po prohlásení 
úpadku pro pohledávku za úpadcem na věcech, nálCžejlcích do úpadkové 
podstaty, nabyto soudcovského práva zástavniho neb uspokojovacího. 
Na jmění stěžovatele vyhlášen byl dne 21. ledna 1926 úpadek, jenž do
sud není skončen. § 5 (1) konk. ř. pravi: čeho nabude úpadce vlastní 
činností ..... bud' mu ponecháno potud, pokud je toho zapotřebi k vý
živě jeho nebo osob, jež jest podle zákona živiti povinen. Dopisem firmy 
V. jest zjištěno, že stěžovatel nastoupil od 15. října 1926 vj,dělečné za
městnání u této firmy. Ze spisu není patrno, že správce úpadkové pod
staty vznesl nárok na příjmy stěžovatele z tohoto zaměstnáni pro p0d
statu, jest tudíž za to míti, že jde o jmění, které podle § 5 (1) konk. ř. 
do úpadkové podstaty nenáleži, podle § 1 (1) konk. ř. volné disposici 
úpadce je ponecháno a tudíž podle § 10 konk. ř. může býti předmětem 
exekuce. Soud prvé stolice povolil exekuci zabavením a přikázáním k vy
bráni služebních příjmů stěžovatele u firmy V. pro nedoplatky dlužných 
daní 954 Kč 50 na základě platebních rozkazů ze dne 6. května 1924, 
ze dne 12. listopadu 19'24, ze dne 4. května 1925, ze dne 14. března 1927 
a ze dne 1. listopadu 1927. Pohledávky vymáhající strany z platebních 
rozkazů 2e dne 14. března 1927 a ze dne 1. listopadu 1927 38 Kč 40 h 
a 2 Kč 50 h vznikly po vyhlášeni úpadku na stěžovatele, exekuce pro ně 
na příjmy povinné strany ze služebního poměru s firmou V. jako na jmění, 
podle toho, co výše bylo uvedeno, do podstaty nenáležejici - právem 
soudem prvé s.tolice byla povolena a bylo proto v tomto rozsahu usne
sení prvého soudu potvrditi. Naproti tomu pohledávky vymáhající strany 
z platebních rozkazů ze dne 5. května 1924, ze dne 12. listopadu 1924 a 
ze dne 4. května 1925 úhrnem 913 Kč 60 h vZi1ikly před vyhlášením 
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úpadku najmění povinné strany, iSOll roto ' . 
blly tak,é, Jak dopisem berního úiad p d pohledav~aml za podstatou 
ten o, k upadku přihlášeny a ma'íř:d~~ší ne 17. pros!nce 1928 jest Zjiš: 
PO,nevadz nelze dosud zjistiti J z~a . I: z P?dsta,y býti USpokojeny 
v up,a~ku ~udou uspokojeny, ~eml1žea bJ'~i ou ča~tkou pohledávky tyt~ 
~o:ne Jměll1 povi!}né strany, získané ze ~lule~ í~e povo:eJ1a exekuce na 

y o pr?to v tomto směru návrh na k' n ? pon:eru k flfmě V. a 
Ne J vy Š š í s o u d nevyhověl d~:ol~CCl, zamltknouh jako předčasný. 

_ c:. lmu re llrsu. 

Důvody: 

Rekursni soud zjistil podle ú ad kov ' h . o. , 

podstaty nezabral exekucí post)'e ' ?~ b spsu, ze spravce úpadkové 
vinné) pro podstatu úpadkovou a

Z 
.ny s uze ni plat úpadce (strany po

plat ponechal na výživu jeho a v ,:t m~v tedY.P?dle § 5 konk. řádu tento 
Vinen, a odůvodni! podle zákonaY' vud.kech, 11mz lest ze zákona k ní po-
• b ' 1 JU 1 atury sp' • • ze ni plat úpadkovým věřitelů . ravne, ze na. tento slu-
to~oto názoru omezil vším prá:~o:~~h e,,:e~ucí nepříslušÍ.. V důsledku 
er~:u, ,kt,eré podle předložených úřední:Cl 

):n ~a ony dluzné poplatky 
hlasem llpadku a zrušil e k . vy azu vzmkly teprve po vy
zadrželé z doby před vyhl~~e:í~ fO~~ byl~ zave.dena i pro poplatky 
§§ 1 a 52 konk. řádu odká' p~ . u, lezto s temlto lest erár podle 
staty v druhé třídě úpadko~Ý~h n~o~~r~šu ~e sp?lečné úpadkové pod
nemu usnesení právní vadnost o e ave . S~ízno~t vytýká napade
proto, že ony poplatkovénedopíatk kud Iz~ z vyvodu postihnouti, jen 
ZOr tento jest mylný, ostatně b al~ JSou. za,rove? právy oddělnými. Ná
by pro tyto poplatkové nedoPll'tky v od.~~ln: ~ravo ~~opravňovalo erár, 
dal za jeho trvání úhradu exeku' zespre vyhlasením úpadku hle
staty zabrána nebyla. Cl na majetnost, která do úpadkové pod-

čís. 8771. 

, Nelze vykonati exekuci po.1I'0le ' aJ< ' 
fiaroku, jenž podle tuzemsk' h uJiou• r ouským soudem J, vydobytí 
slovenských státních soudů r~ 80 .:on~ SjXI~a1 pod příslušnost ěesko
rové smlouvy St. Gennaínsk:é II . Cts.. ex. r.). čl. 256b)od8t. 2. mí
kouských soudů, aniž byly v PIX:a o;prosto vylou~ena příslušnost ra
slušnosti rakouských soudů podle §O~J4~~~chany ll1l11uvy stran o pří-

(Rozh. ze dne 8. března 1929, R I 112/29.) 

Exekuční soud v Praze d ( , 
usnesením vrchního zemske'h '. d ' o m.tl vykon exek. uce IJOvolené t . o sou u ve Víd' D o 

s ran a v žádosti o povolení exekuce se n,!., u vod y: Vymáhající 
zemského SOUdu ve Vídni ze dne 5 , •. 0Id;0Iav~ na rozhodnutí vrchního 
Vzhledem k' tornu musil sé exekuč' :,an d 27" tedy S?udu cizozemského, 

Ul sou oblraÍ! otazkou, zda exekuce 
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byla povolena na základě exekučního titulu, jenž múže býti také v území 
československé republiky uznán. Toho bylo nutně zapotřebí, ježto zde 
není případu zmíněného ve vládním nařízení ze dne 19. března 1919, čís. 
145 sb. Z. a n. (exekuční titul vznikl dne 5. září 1927, tedy po 28. říjnu 
(918). Soud uznal, že výkon této exekuce by byl i; rozporu sustanove
ním § 80 čís. I ex. ř., rozsudek vídeňského vrchního zemského· soudu ne
může býti v tomto případě považován za zde platný exekuční titul pro 
místní nepříslušnost. Smlouva Saint-Oermainská ze dne 20. září 1919 
(čís. 507/21 sb. z. a n.) ustanovuje v části X, oddfI III § 16 v případě 
kompetenčních konfliktů mezi úřady obou států nástupních, 1. řízení 
rozhodčí, 2. smíšený soud rozhodčí, konečně 3. řádný soud v bydlišti 
dlužníka. Kompetenční konflikt zde již byl, avšak žalující, nyní vymáha
jící strana se nesnažila jej odstraniti v mezích mezinárodní smlouvy. Ne
obrátila se na rozhodčí soud, aniž se dožadovala věcně příslušného soudu 
v místě dlužníkova bydliště. Ježto dlužník má trvalé bydliště na Král. 
Vinohradech a nemovitý majetek má v tomto státu, byl vídeňský soud 
k zahájení- a vedení sporu místně nepříslušný, Tato nepříslušnost byla 
ve sporu namítána a přes jasné znění mírové smlouvy žalující strana ne
předložila spor k rozhodnutí jedině příslušným československým soudům. 
Nemůže tedy nyní spravedlivě požadovati, by právě tyto opomenuté 
soudy jako exekuční titul uznaly rozhodnutí nepříslušného rakouského 
soudu. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: 
Nařízením vlády repbliky československé ze dne 19. března 1919, čís. 
145 sb. z. a n. a ze dne 18. června 1925, čís. 141 sb. z. a n. jest zaručena 
mezi republikou československou a republikou Rakouskou vzájemnost 
v příčině exekucí podle spisů a listin zřízených v republice Rakouské 
a není podle názoru soudu rekursního vzájemnost ta se zřetelem na 
ustanovení § 3 vl. nař. čís. 141/25 obmezena na exekuční tituly vzniklé 
po 28. říjnu 19'18. Avšak i při tomto hledisku zůstalo v platnosti usta
novení § 80 ex. ř., zejména § 80 čís. 1 ex. ř., podle něhož přísluší zdej
ším soudům právo před povolením exekuce, pokud se týče výkonem 
exekuce povolené v republice Rakouské zkoumati, zda právní věc podle 
ustanovení o příslušnosti v tuzemsku platných mohla býti zahájena ve 
státě cizím, republice Rakouské; to plyne z celého obsahu vládního nař. 
ČÍs. 145/19, které ve svém odstavci čtvrtém mluví sice, v jakém směru 
neplatí i na tituly exekuční republiky Rakouské ustanovení § 81 čís. r 
a 4. a § 83 ex. ř., použíti však ustanovení § 80 eX.ř. i .na takové tituly 
exekuční nevylučuje a tudíž ustanovení to v platnosti zachovává. Při 
zkoumání přípustnosti exekuce povolené v republice Rakouské na zdej
ším území správně vyslovil prvý soud, že výkon povolené exekuce, opí
rající se o rozhodnutí vrchního zemského soudu ve Vídni ze dne 5. září 
1927 byl by v rozporu s ustanovením § 80 čís. I ex. ř. Soud rekurs!1)í 
sice nesouhlasí s důvody, které v té příčině v napadeném usnesení uvedl 
prvý soud s odvoláním se na ustanovení smlouvy Saint Germainské 
ze dne 10. září 1919, čís. 507/21 sb. z. a ll. část X. oddílUI. § 16, proto 
že v souzeném případě nejde o pohledávku ve smyslu čl. 248 cítované 
smlouvy. Že výkon povolené exekuce byl by v rozporu s ustanovením 
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§ 80 čís. 1 ex. ř., vyplývá však z článku 256 čtvrtý odstavec citované 
smlouvy, podle něhož spory toho druhu, jakým jest také spor, exekuč_ 
nímu titulu shora uvedenému za podklad sloužící, vzniklý mezi přísluš
níkem československým a mezi příslušníkem republiky Rakouské, od
ňaty jsou rozhodování soudů rakouských a přikázány výslovně k rozho_ 
dování zdejším řádným soudům. Tímto ustanovením upravena jest ze
jména otázka kompetence k projednání sporů druhu naznačeného a po
zbyla tím také všeho významu prorogační doložka v trhové smlouvě 
ze dne 2. ledna 1915. Smlouva Saínt-Germainská jest ve státě česko
slovenském platným zákonem ve sbírce zákonů a nařízení uveřejněným 
a doznaly jím proto předpisy o soudní příslušnosti změny, pokud by 
se nesrovnávaly se smlouvou. Jest tudíž rekursní soud shodného názoru 
s prvým soudem, že an dlužník bydlí trvale v Král. Vinohradech a rovněž 
nemovitý majetek má v území toho,(o státu, byl vídeňský soud k zahá
jení a k provedení sporu mistně nepříslušným. Správně poukázal v tom 
směru prvý soud k tomu, že nepříslušnost byla ve SpoTU namítána, že 
k ní nehleděno a spor nevznesen na zdejší soudy a že tudíž nemůže 
vymáhající strana spravedlivě požadovati, by právě tuzemské opome
nuté soudy jako exekuční titul uznaly rozhodnutí nepříslušného soudu 
cizozemského. Při tom je proto nerozhodno, zda vymáhaná suma zní 
na šilinky. 

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

Důvody: 

Tvrzením, že mírová smlouva není zákonem, přichází reku rent 'do 
rozporu nejen s rekursem, v němž hovoří O' ustanoveních této smlouvy 
jako o závazných zákonných předpisech, nýbrž i s exekučním titulem, 
neboť v tomto dovozuje se přípustnost poladu práva z ustanovení téže 
smlouvy mírové i dalších smluv mezistátních. Není pro-to třeba zabý_ 
vati se blíže touto námitkou, o jejíž odůvodnění se reku rent ani pe
pokusil. Podobného rázu jsou i ostatní vývody dovolacího rekursu. Exe
kuční titul zní ovšem na rakouské šilinky, neboť týče se útrat mezisporu 
provedeného u rakouského soudu, ale útraty sporu jest jako příslu
šenství hlavní pohledávky posouditi co do vykonatelnosti exekučního 
titulu jako tuto. Hlavní pohledávka spočívá na smlouvě z roku 1915 
a není třeba dovoditi, že nemůže zníti na šilinky, nýbrž že mohla býti 
smluvena jen ve starých korunách rakousko-uherských. Nezáleží ani na 
tom, že pohledávka ta jest splatná po 1. lednu 1925, byvši vypovězena 
k tomuto dni, nýbrž mzhodné jest, že spor vedený u rakouského soudu, 
v němž vyšel exekuční titul, týká se zminěné smlouvy uzavřené dříve, 
než nabyla působnosti mírová smlouva St, Germainská (sr. čl. 256 b) 
odst. 2 této smlouvy na str. 2175 sb. z. a n. z roku 1921). Ježto žalo
vaný (povinný) má bydliště v území Čsl. republiky a jde o hypote
kární pohledávku zajištěnou na nemovitosti ležící v témže území, jde 
Q spor, jenž podle zákonů Čsl. republiky spadá pod příslušnost česko-
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" ' . t v- loučena i účinnost doložky,kte.-
slovenských státních soudu. Tl1~irs str~ny příslušnosti soudu '!.e ".ídOl, 
roU se podle § 104 J. n. pOdr,o . y la '1a rosto vyloučena pnslusno,~t 
·ežto článkem 25? sho:a zmmenym ~ti . o~echány úmluvy stran ~ p:~
~akouských soudu, amz byly v P\~tn§ 104 j. n. Nelze proto uznalI pn
slušnosti rakousk,Ych soudu ?O~ v dal exekuční titul, ani podle § 1.04 
slušnost rakouskeho soudu, Jen . ~ č ·ho titulu v území čsl. republIky 
. a není pro vykonatelnost exe ~ nI 

J~pf~'ěna náležitost § SOČís. 1 ex. r. 

čís. 8772. 

, .atiteli domu pořadem práva 
Kominík jest oprávněn domahah ~e ona m I 

úplaty (části jej!) za vymetáni kommu. 

(Rozh. ze dne 8. března 1929, RII 421/28.) 

.. . . ' I s olumajitele domu o ces,~ovné, 
žalující, komInIcky I11lstr" z~lol va Ph žalovaní namítli nepnpust-

I k . Y v dome za ovanyc . ,o k - už 
ježto vymeta .umIll _. o latek za vymetání kon;InU, nem. 
no st pořadu prava, Jezt? )d~ op. do podle trestního zakona povmn~ 
jsoU kominící podle pozaml~h. ra U,.~'leném a nezakládá se žalovany 
z úřeďního rozkazu v ra~on~ JIm p~lrue S o ~ d P r v é . s t o I i c e vy
poplatek na soukromoprav11lm pom ,., a a odmítl žalobu. D ů vod y: 
hověl námitce nepřípuostno~ti pořadu, pravprávní jejž dlužno proto upla!
Soud považuje žalobcuv narok za ŽvelreJno, 'alobce nevolali, nezjednalI, 

, d "d politicky· ml a ovam z . t· í 
ňovati pre ura y ,. ... k nebo.ť J. de o pravidelne vymean.' 
S nl·m smlouvu neuzavreh, aOl mlč y, Ol· ··telu" domů Nelze tvrdIlI, . .. rolI vu I maJl· . 
které kominík vykonatI m~sl I P lastního popudu se dostavivšímu ve 
že žaiovaní tím, že kO:n!l1IkU z v o bem veškerou pochybnost vylu
vymetání komínů nebra11l1I, dalI zPbuSO k . Y vymetal a za tím účelem 

. ,. ř·í by žalo ce om1l1 .. ť 
čujícím na Jevo, ze SI p eJ , "d'!" ·ako každý že kom1111k ocas 
cesty k nim konal. Vždyť žalovam ve e d·l· 'e ža10v~ní v tomto ohledu 
přicházívá, nets~ v?lán. ~:o:o nU\~I~ ~uu~;~!ení s~louvy mlčky (§ 863 
žádné vůle a zadneho pram .nem .. . tu však smlouvy buď výslovne, 
obč. zá~.) nelze, pr.oto m~uvIŤ1i ~~;i;slušeti z důvodu veřejnéh? práva. 
buď mIcky uzavrene, musI pop ,a"tk nepřípustnosti pořadu prava. 
Rek u r sní s o u d zamIll naml u 

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

D ů vod y: 

, . . metání komínů, tedy za určitý výk~n. 
Žalobce se domaha uplaty za vy t" kominů výslovně objeclnan, 

Jest lho'stejno, že žalobce r;ebyl k ,vyn:u a~~vodU (§ 42 živn. ř.) v domě 
stačí, že provedl výkon ~. pnkaza~e~ ť eriodické vymetání komínů 
žalovaných, byť i be~. JeJIch ~~z~am, n~~~ní~i řády a musí tudíž každý 
jest předepsáno v .',aJmu ,vereJ,~em /~istrů kominických, oprávněných 
majitel domu povenlI nekt~r~ o komínů ať již výslovně nebo tím, že 
pro příslušný obvod, vymetamm , 
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ho připustí k tomuto výkonu bez námitky, čimž právě vzniká mezi Ob';m,r' 
smluvní poměr soukromoprávni. Mistr kominický, jemuž byl příslu!šn:ým 
úřadem přikázán určitý obvod, nepřestává býti soukromým 
telem . koncesované živnosti kominické ve smyslu § 15 živn. ř. a nepo
zbývají jeho nároky na odměn.u rázu soukromoprávního, třebaže byly 
ve smyslu § 51 živn. ř. politickým úřadem za jeho výkony předepsány 
určité sazby. Nárok žalobcův jest tedy posuzovati podle předpisů práva 
občanského (§ 1151 a násl. obč. zák.) a jest o něm rozhodnouti řádným 
soudům (§ 1 j. n.). Při tom jest nerozhodno, že p!edmětem sporu podle 
obmezené žaloby jest len součást celkové úplaty (cestovné). Zda zaža
lova:ný nárok co do· výše odpovídá úřední sazbě, jest otázkou před
určující, která nemá nic společného s otázkou, zda jest žalobce opráv
něn žádati na žalovaných úplatu za vymetání komínů vůbec, která jest, 
jak již uvedeno, rázu soukromoprávního, 

čís. 8773. 

Řízení o zájemném popsáni vnesených svršků jest řízením- .o proza
tímním .opatřeni. 

Zrušil-li rekursm s.oud usnesení prv.ého soudu, jímž bylo povolen.o 
prozatímní opatření, a nařídil mu, by o návrhu dále jedlllll, nevyhradiv 
pravomoc, jest rekurs na dovolací soud přípustným, šlo-Ii podle obsahu 
zrušovacíh.o usnesení jen o t.o, by ohrmená strana podala potřebná 
osvědčeni. 

Jen tehdy, navrhuje-Ii se zájemné p.opsáni se žalob.ou o dlužné 
splatné nájemné nebo po ní, není p.otřeb! osvědčem p.ožadovaných exe
kučním řádem, jest však třeba .osvědčení jak pohledávky, tak i nebez
pečí, navrhuje-li se zájemné Jl<lpsáni před p.odáním žaloby. 

(RQzh, ze dne 9, března 1929, R I 79/29.) 

s o udp r v é s tol i c e po-volil prozatímné opatření zájemním 
popsáním vnesených svršků, Rek u r s n f s o u d k rekursu odpůrců 
napadené usnesení zrušil a prvému soudu ulo-žil, by po zákonu dále 
jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: Stížnosti- nelze upříti oprávnění. 
Podle čl. XlII, čís, 6 uvoz. zák. k ex, ř, zachovány byly v platnosti pl-ed
pisy dvorního dekretu ze dne 5, listopadu 1819, čís, 1621 sb, z. s, o.zá
jemném popsání svršků k zajištění nájemného a pachtovného s ome
zením, .že se zákonné zástavní právo nevztahuje na svršky, které jsou 
vyňaty ze zabavení. Podle § 1101 obč, zák. má pronajímatel zákonné prá
vo zástavní pro dlužné nájemné na svršky nájemníkem do najatého bytu 
vnesené., pokud nejsou vyloučeny ze zabavení, pokud se v době žaloby 
o dlužné nájemné v bytě nalézají. Podmínkou pro povolení zájernného 
popsání svršků jest tedy zpravidla žaloba o nájemné, lze však je po
voliti i bez žaloby jako zatímní opatření po rozumu § 379 a násl. ex. ř, 
(viz Neumannův eJ(' řád str. 103). V souzeném případě zvolila strana 
navrhující formu žádosti o povolení prozatímního opatření, a bylo proto 
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. . řed oklady § 379 a násl. ex. ř., 
soudu prvé stolice zkoumatl',zda ]S?~čtťa]Jed:ak svůj nárok, jednal i jeho 
zejména, zda strana navr~u]~c~ ~sve z;ch~val nýbrž povolil zájemné po
ohroženÍ. Prvý soud se vsa a n~, žal~ba o zaplacení nájemného, 
psání ihned, jako kdyby byl~. po~naoPsání svršků k podané žalobě, 
Ježto však neiednalo se o zaJemt~e Pho opatření a poněvadž k návrhu 

, 'h' olení proza Hum 'h ' , nýbrz o navr na rov. 'd" o dlužném nájemnem a o o rezeD!, 
nebyla připOJen.", hstl.nna ,os,:!e ce~I rozumu § 389 ex. ř. _ jak v navrhu 
n1e'l prvy'soud zadatI osvedce. ní p t' dle § 390 ex ř a v usne.. d' postupova 1 po. ".. , 
byla nabídnuta - ~? pnpa e 391 ex. ř. uvésti jednak čas, na ,kte;y 
sení návrhu vyhoVuJlclm podle §, d k částku jejimž soudním slozemm 
se prozatímní opatření pov?lnje, Je ,na] .. z toh~to dúvodu bylo. stížnosti 
se výkon povoleného opatrem ~tav~ ~ora uvedeno aniž by bylo třeba 
odpůrců vy.hověti a rozhodnoUtI, ]<I! • s . ' 
ostatním obsabem stížnostI se zabyvatJ, 

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

DI1vody: 

.. 'ého soudu, nařídiv, aby o n~vrhu 
Rekursní soud zrusII u~nes,elll P;ř:ní dále jednal a rozhodl. NeJ]lfVe 

ohrožené stra,~y na prozatJmlll opa oto usnesenÍ. podle § 527 c; r., s., 

J'est uvážiti pnpustnost rekursu d? t.oh.. I' o prozatímních opatremch, 
, dl §§ 78 a 402 ex r 1 v nzen 'h udu jenž platJ po e . ' " "címu usnesení rekurslll o so , 

není přípustným ,rekurs prot; zru~uII v slechna strany, učinil nov~ roz~ 
bylo-Ii soudu prve stohce u!oze~o, YhO YsoudU bylo ustanoveno, ze, m~ 
hodnutí leč by v usnesenI re ~rsnI , by usnesení nabylo pravnI 
příkaz prvou stolicí býti vykon.a~ t:t:.rv~~ua~ k zajištění nájemného, jest 
moci. Řízení o zájemném po~sa~I, Jez s t do'slovu § 1101 obč. zák. 
řízením o prozatím,ním opatre~l. \1n~ub~: 1826, čís, 194, 'podl,~ ~i~hž 
a z dekretu dvorske kanc, ze, d~e .. ~t' ' ná' emného a lepŠI za]lstenI a 
jest účelem zájemnéh~ pops,am zaJ!~aenI ron~'ímatelova, nabytého vne~ 
ochrana zákonného zastavm,ho pra " p ch~val v platnosti ustanovenI 
sením svršků, čL ,X!IL uv~ za~, kdex. rd::retu ze dne 5. Iistopad~ 1819, 
o záJ' emném pop sanI obsazena v vor. 'k k ex. ř, je vyslovne 

v 'čl XXVII. uv, za ' , ., ' 
čís, 1621 sb. z, s., a .. d' 'kony a nařízení pro hlaSUJ!, ze se 
ustanoveno, že tam, kde do~ava m .. z'~vacích opatření, má býti šetřeno 

. připouští povolení jednotltvych tZaJIS,ť h opatřeních Zákon tedy podro-
o k ' 'ho řádu o za ImlllC . t' ím předpisu exe ucm ".. řízení také řízení o proza Imn , 

buje předpisům exekUCn,Ih? r~~\ot d i v tomto řízení o přípustn?stt 
opatření zájemným, popsamm., a ke~Jrsní soud nařídil ovšem prvemu 
rekursu ustanovenI § 527 c. ;. s: "emného popsání dále Jednal, a to 
soudu by o návrhu na povo em zhaJ , é osvědčení žádaná zákonem. 

, , .. dal od strany o rozen , bla 
. proto, by Sl vyza " o usnesení předpokládá, ze ne'y no-
Přípustnost rekursu do ~r.uso,vaclhně nebo zřejmým poukazem tím zpu
řízen výslech stran ,ať JIZ vyslr . edení příkazu rekursního soudu 
sobem, že se bez neho za uč~ em d~f:d pro rozha<:lnutl sjednán nebo 
obejíti nelze, by byl skutkovy po 

ll' 
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doplněn. V případě sporném nenařídil však rekursní soud výslech stran, 
třebaže příkázal, by prvý soud dále o návrhu jednal, protože podle ob
sahu rozhodnutí šlo jenom o to, by ohrožená strana podala potřebná 
osvědčenÍ. K tomu není potřebí ani jejího výslechu ani výslechu druhé 
strany a proto tu není podmínek § 527 c. ř. s., za nichž se další opravný 
prostředek proti zrušovacímu usnesení nepřipouští (srov. nál. 7536 sb. 
n. s.). Ve věcí samé nelze sdíleti stěžovatelčin názor, že nepotřebovala 
osvědčiti pohledávku nájemného a ohrožení jejího dobytí ve smyslu 
§§ 389 a 379 ex. ř., když_n"vrhlazájemné popsáni bez sQučasného_ 

"podání žaloby o nájemné. Jest sice správný její názor, že zájemným po
psáním se zástavní právo na vnesených svršcích nezřizuje, že jde jen 
o to, by zákonné zástavní právo nabyté vnesením bylo ochráněno a za
bezpečeno před vynesením z najaté místnosti, jak praví dekret dvorské 
kanceláře ze dne 13. dubna 1826, ČÍs. 194 sb. z. s. Proto zákon dává 
v § 1101 obč. zák. ve znční třetí dílčí novely pronajímateli právo tak zv. 
prekluse, by si zabezpečíl právo zástavní před vynesením svršků až do 
zájemného popsání. Zákonné zástavní právo postihuje však jen ty 
svršky, které v době zájemného popsání v místnosti ještě byly a tedy 
nebyly ještě vyneseny. Občanský zákonník neustanovuje formální po
stup a za jakých formálních podmínek lze zájemné popsání povoliti. 
V motivech zákona (zpráva jus!. kom. str. 197) výslovně se odkazuje 
na to, že zájemné popsání jako prozatímní opatření lze vymoci i před 
žalobou, ovšem za podmínek pro ně stanovených exekučním řádem. 
Ježto podle čl. XXVII. uv. zák. k ex. ř. při řízení o prozatímních opa
třeních nutno použíti předpisů exekučního řádu, li:.otno žádati i pro pro
zatímní opatření zájemním popsáním, žá.dá_li_se o.ně.před ža.!obourtedy 
ne podle § 1101 obč. zák., splnění všeobecných podmínek, za nichž jest 
přípustno zajištění pohledávky. Proto jest správným názor rekursního 
soudu, že jen tehdy, když se zájemné popsání navrhuje se žalobou 
o dlužné spiatné nájemné nebo po ní a pro toto nájemné, není potřebí 
osvědčení požadovaných exekučním řádem, že však osvědčení jak po
hledávky, tak i nebezpečí jest potřebí, navrhuje-li se zájemné popsání 
před podáním žaloby. 

čís. 8774. 

Pouhá oprava jména neb označení strany beze změny podmětu jest 
vždy přípustná. 

Vstup nového podmětu do sporu nelze zásadně povoliti pouhou změ
nou žaloby. Změna jest však ·přípustná, byl-Ii původně žalován právní 
podmět již zaniklý, nyní jest pak žalován právní podmět jiný, jenž se 
již sporu súčastni1, přijal žalobu jako právní nástupce právního podmětu 
již zaniklého, jednal ve sporu a vznesl námitky a jeho vstup do sporu 
byl také opodstatněn jeho právním poměrem k původně žalovanému 
právnímu podmětu. 

(Rozh. ze dne 9. března 1929,R 1 116/29.) 
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. . - L K akciov á společnost automo-
Za řízení o žalobě proti hr~,eb . a, ·~na na firmu »dříve š-ovv zá

bí!ů, navrhl žalobce, by byla ža Ol . a z111,;n rh zamítl rek u r sní s ~o u d 
P s o d p r v é s tOl c e nav, d 1 -vody v .«. U J k ' soud bezvadně zjistil po a za-

změnu připustil. D u vod y: a prvy
l , st továrna automobilů v M. 

f L & K akcIOVOU spo ecno , d ' lobce ,na ,lr!,lU. ., , 1 794 Kč. Platehní rozkaz byl orucer, 
upommacI zalohu na. zaplace~ll . . d v P automobilka L. & K. 
»Akciové s~~leč,:'ost:, dnve ~~~:~ní~~o r~zkazu·' podala odpor, o němž 
v M.«, kteraz vcasne proh P, 1928 k němuž se za žalovanou 
ústní jednání. us~anoveno na ~O. ,cerv~:čnos·ti' dříve š-ovy závody vP., 
firmu do~tavII zastupce »AkCIO~~1 ~~~ítnutí Žaloby, ježto žalov<l!né Iirmy 
automohIlka L. & K. v M .. a nav .' s olečnost dříve š-ovy zavody 
není, ana fusí splynula s f!fmO~ ):AkCI~V~yÍa z obchodního rejstříku vy
v P., automobIlka L., & K. v: .', a ',nou žalob okud jde o žalovanou; 
mazána, a nesouhlasI s navrzen,ou zn;eCkem a ~!sti1 že podle usnesem 
Soud připustil dukaz obchodmm reJ s n 1925 žalov~ná firma následkem 
krajského soudu v M. ze dne ~9. pros:~ce - "vod vP. automohí!ka 
fuse s firmou »Akciové spo~ecnoJst\d;I~':, S~~~~c~ybn:' že jde o fusi bý
L. & K. v M.« byla vymazana. es u. IZ Ak ·ové s olečnosti dříve 
valé akciové společnosti \).fk KL s &ft~n~u tl« vc~ smysfu čl. 247 a 215 
š-ovy závody vP., automo 1 a ., ,.. ten smysl že ztrácí 
obch. zák., kterou nas~ává u111versal1:1 s~~~~~~:n~i společno~t původní 
původní akciová spolecnost svou k' prav~ společnost s níž splynula. Dů-

... J·eJ·í místo nastupuje a clOva, 0_ 

pomlJl a na , t 1 b"· dřívější firma právním podmětem a nemuze 
sledkem toho pres a a yH,. , 'brž roti firmě s níž splynula. 
přirozeně proti ní žaloba byh ~od~n~, l;Y dPo~ladu bylo 'návrh žalobcuv, 
Než jde o to, zda za shora, u~~,enyc d::Z jako žalovaná označena firma, 
by byla na místo;irm\ v za ~tneo~~e Soud rekursní dochází k závěru, že 
s níž žalovaná, sp ynu~, zaml., neboť ·ak ·iž shora uvedeno, jde 
nepráve~,1 prvy sfu~ln~~~h t~~h~a;,:~tl'přenes~ 1mé~í původní společn?sÍl 
o fUSl, lIZ se pod e. o , t t nejde vlastne o zmenu 
a její dluhy na novou akciovou spčole?n,Oa~~v~::ofi~my která převzala zá-
, 1 b ·brž J·en o opravu ozna e111 z " h ď za o y, ny ., l' os!" bylo tudíž podle procesm ospo ar-
vazky původní akc!O~e spo eC,n \ti navrženou opravu žalované osoby, 
nosb vhodnym a s,rrav,nym pnpust

t 
' 'alované nýbrž toliko o opravu 

neboť nejde o zmenu zaloby na s rane z , 
jména strany žalované. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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vlastní oprávněni k žalobě ob h' . . , 
m,ace a soud nemůže pOdaÚ po~oa~:~~ na~'ttu nedostávající se legiti_ 
namltku svolením ke změně žaloby P ~u bU, tomu, by znemožnil onu 
kte~ý se sporu vůbec nesúčastnii pou~ o ne)e to?,u, když žalovaný, 
vtazen,do sporu se svolením soud~ o?zmenou ,z~loby měl by býti 
all! oduvodněna poměrem nového Ža~o:~~~~ v os~be, z,~lova:,ého nebyla 
(Srov. Neumann kom. k § 235 a n 'I " 20~ k dnveJslmu zalovanému, 
Sb. n, s.) Potud tedy má ravdu a, ~IS" ~, 2825, 3857, 4468, 7751 
do sporu nelze povoliti pO!hou prvy ~oul db' ze vstup nového podmětu 
m't f' ,. zmenou za o y pokud o 's " e se Izem Ještě nesúčastriil . h 'č " ,v em novy pod-
mhem k původnímu podmětu a J~lz~ up;.st:~S!~~ nekm opodstatněno po-
v tom, že nejde o' změnu od~" " }~ve Cl 1 re ursnímu soudu ani ' 
vané strany. Taková opr~va etu, nlbr~ Jen o opravu v označení žalo
sporu jiná osoba, nespadá vůb: oznda e~, strany, pokud nenastupuje do 
stran i v zájmu veře'ném b c po us an?ve~, § 235 c, f. s, Jeť v zájmu 
zbytečně projednávin a ~ y, ~por s nespravne označenou stranou nebyl 
Proto pouhá oprava 'mé:an,:::n rozs~de~, který by nebyl vykonatelný. 
jest vždycky přípustn~ stejně j~k~znac~! strany beze změny podmětu 
ve smyslu § 235 c r' s V ,pou a oprava skutkového přednesu 
. ' '. SOuzenem případě 'd 'k 
Jména, nýbrž o skutečnou zrn' d' neJ e vsa o pouhou opravu 
byla žalována akciová společ;~s~ ~~h:etu ~a s~~~ně ž,al~vané, Původně 
lová:na akciová společnost jiná Avšak y 0yse~ JIZ ":~mkla,, a nyní je ža
nova akciová spole'čnost s oru' .. , ,ý zmena Jest pnpustna proto, že se 
nástupkyně společnosti za~klé !1Zd sUfastnila, přijala žalobu jako právní 
vstup do Sporu je také o o ' je, na a,ve Sp?ru a vznesla námitky a její 
žalované akciové společ!os~t~tne!, .J:'Jlm ~rayníl11 P?~,ěrel11 k původně 
kJ;'~ě, Stěžovatelka ani netvrdí !enb JIZ z!,mkle Jako Jej' právní nástup
shzen, proto jsou odmínk' ! z~:n?u v !lsobe zalované byl spor 
c. t, s. splněny R Pk ,y pro ~npustem zmeny žaloby podle § 235 

, e ursm soud zmenu tedy l'l' 
se neprávem dovolává rozhodnut' , "'hoVO I pravem, Stěžovatelka 
čís, 4379 sb, n. s" ježto skutkovy! pn~~8s~ o shoUdU uveřejněného pod 

a ono o rozhodnutí Jest jiný, 

čís. 8775. 

Žalobu o zrušelliÍ spolu I tn· t ' '" 
se domálufí zrušeni ' .v as . 1e ,VI mUSl vSlchni spoluvlastnící, kteří 
kteří můn~oUdně pr~~~ť s~~~:a:S:~ z~~~= SPOluvlastníkům, i těm, 

(Rozh, ze dne g, března 1929, Rv I 1078/28,) 

, Spoluvlastníkem to.várních nemovitostí bl' , ' 
R,chard P. a Emil p, po< jedné čtvrtině t. I ? aR!~rezle P-ova polovicí, 
P-ovi o zrušení spoluvlastnictví nemo~it~s~í ~ l'c arbd~ Pca pr?t! :=:~ilu' 
s ° u d Y vyhověno, yo o e man I z s 1 m i 

Ne j v y Š š í s o u d. žalobu zamítL 
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Důvody: 

Jde o žalobu o zrušení spoluvlastnictví, proti níž se žalovaný Již 
v prvé sto líci hájil námitkou, že není pasivně legitimován, protože žaloba 
nebyla podána též proti třetí spoluvlastnici nemovitostí, byť i tato se 
zrušením spoluvlastnictví mimosoudně souhlasila. Nižší soudy nepova
žovaly tuto námitku za opodstatněnou,soudivše, že žalobu o zrušení 
spoluvlastnictví podle § 830 obč, zák, nutno podati jen proti podílníkům, 
zrušení odporujícím, že však jest zbytečné žalovati podílníky, kteří se 
zrušením souhlasili, S tímto názorem nelze souhlasiti. Ustanovení § 830 
obč. zák. sice praví, že každý podílník může žádati zrušení spoluvlast
nictvÍ, nestanoví však pro případ, domáhá-li se někdo zrušení žalobou, 
proti komu má žaloba a její návrh čeliti. Proto jest tuto otázku řešiti 
z povahy právního poměru, řečení'm ustanovením upraveného, Právní 
povaha spoluvlastnictví záleží v tom, že jedna a táž věc patří několika 
osobám tak, že každá má právní moc nad celou věcí i nad každou sebe 
menší 'částí její, jenže právo to nepřísluší výhradně jednomu spoluvlast
níku, nýbrž zároveň též všem ostatním podílníkům, Jednotlivý podílník 
není tedy vlastníkem hmotné částí věci, nýbrž pomyslné (ideální) části 
vlastnického práva k celé hmotně nedělené věci, může tedy jen tímto 
podílem volně n"kládati, kdežto věcí samou mohou nakládati jen všichni 
podílníci společně jako jednotný celek, tvořící jako takový podmět práva 
vlastnického k celé hmotně nedělené věcí, Není tedy jednotlivý podílník 
ve zvláštním právním poměru ke každému z ostatních podílníků, nýbrž 
všichni podílnící vespolek jsou k sobě jen v jediném právním poměru, 
který lze proto zrušiti toliko jednotně bud' dohodou podílníků, při níž 
nesmí býti nikdo přehlasován, poněvadž by se to příčilo neobmezenosti 
vlastnického práva přehlasovaného podílníka k jeho podílu, jímž ostatní 
podílníci nemohou nakládati, nebo, nelze-li docíliti souhlasu všech podíl
níků, soudním výrokem, vyneseným po konan,ém šetření podle § 830 
obč, zák, na základě žaloby, zahrnující všechny podílníky, ať si ty které 
jako žalobce a ty které jako žalované, ale všechny, Ze tomu tak, jest ob
zvláště patrno tehdy, když se žaloba zrušením společenství domáhá 
hmotného rozdělení společných věcí, neboť právní povaha dělení záleží 
pak v tom, že každý podílník postoupí ostatním společnlkům svůj vlast
nický podíl na věcech, jim (dohodou neb exekučně) přikázaných, za to, 
že mu tito postoupí zase svůj podíl na věcech jemu přikázaných, nebylo 
by však možno, by rozsudkem, který podle své povahy jest oboustranný 
(judicium duplex), tak že každá strana jest zároveň žalobcem i žalova
ným, bylo žalovanému uloženo, by řečeným způsobem postoupil svůj 
podíl na určitých věcech podílníkům sporu vůbec se nesúčastnivším, 
tím méně pak, by takové plnění bylo uloženo těmto sporu se nes účast
nivším společníkům proti žalovaným. Z těchto úvah plyne, že účasl 
všech podílníku nemůže býti nahrazena u jednotlivého společníka ani 
tím, že vyslovil souhlas se zrušením společenství mimosoudně, nehledíc 
ani k tomu, že, kdyby byl správným opačný názor odvolacího soudu, 
,nohla by nastati nutnost, by i s tímto spoluvlastníkem byl dodatečně ve-
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den nový spor O zrušení s oleče' , . . 
se vyhnouti dražbě čímž b b t stVI, ~dyby zmeml své smýšlení a 
podmíněná nezbyt~ě po hY y a .zm~rena Jednotná úprava této otazkv, ; 
"". va ou pravmho pom' V pnc! se al1l ustanovení § 45 c' ., ;ru, yslovený názor 

podIlník, souhlasící ]'inak . r,' s., Jak mim odvolací soud 

]
'ak I ' se zrusením společe t' ' o spo uzalobce ač byl k t " ns VI, vstoupiti do 
vla~tnictví proti ;poluvlastník~mu vyzvan ,a, ač žaloba o zrušení 
mku Jest, jediným prostředkem ~es~uhl,':SICI~u z~ ~časti všech podíl_ 
rozdelem společné věci bl' y, ,amyslene zrusel1l spoluvlastníctv' 
se ,,' y o umozneno rovná t d ' 1 a zrusemm společenství a nemu' ' se o o eprení souhlasu 
~~vněž žalován, dovolávati usta~~::nfr§t~5doty~ný podílník, byl-li pak 
u ra~. Je tedy při svědčiti dovolateli ,', c. r. s. a žádati náhradu 
musI podílníci, kteří se domáhají ,::e ~alobu o zrušení společenství 
podílníkům tak, by ve sporu b 10 ~rusel1l, podati ,proti všem ostatním 
ten byl názorem již bývalého vrdeňs~~~Oupeno ~:!e společenství. Názor 
01. U. n, ř. Č. 3297 3313) h'" h "ne]vysslho soudu (rozhodnutí 
Schuldverhiiltnisse st;, 75,3 Neu~a o tez nau~,a (Ehrenzweig System 
b?da, Miteigentumsrecht st'r 38 nn, ~omentar k ex, ř.k § 351 Swo~ zas~dně j,iž v rozhodnutí čí;. 1122 a s~ke tentBi) nej,":yšší soud vysl~vil jej 
zenem pnpadě podána . en rol' ' . n. s. ~la-h proto žaloba v sou
vlastnici Terezii P-OVé,] na~íta! ~~I~~l:~~h, a, mkoli též proti třetí spolu
g,ltrm, ace, a posoudily proto ni'" d ,y}ravem nedostatek pasivní le-

(§ 
503" 4 ZSI sou y vec po pr' 't' CIS. c. ř, s.), považov' " aVlll s rance nesprávně avse namltku tu za n'eopodstatněnu. 

čís. 8776. 

Dopravni řád železniční. 

Nárok na doplacení dovozného ' ano ~á;;ilky nebylo použito zpil ~ na zapla~~ní,'p~irážky k dovoznému 
!arifm sazby, není nárokem ani so d~m pO~mU.lIClm použití výjÍ1ltečné 
zel. dopr. ř., může však b,ýti Odu'pvoo~:J t70 

'lze,}' dopr. ř. ani podle § 60 

K 
' ",..en an ntm p' d . 

tarifnímu před;>isu J'ch' ' re ptsem. 
nebyl 'd ," , oz se strany ve snor d pre metem sporného jedn',' . I y~ u ne ovolávají a jenž 

Dráha nemůže požadovati ~1: ,ne ze soudu přihližetí. 
smluvena nebo kde zvla's'tn" pdn~azku k dovoznému tam kde ncb I tarifn .. 'I pre plS žele '. fu ' Y a ~I ne?pravňuje k jejÍ1ltu vybráni. . zmcn o dopravního řádu nebo 

Dráha Jest oprávněna žádati do I s~ dodat~~ně, že podlninky slev n~:tek na vybrané dovozné, ukáže-Ii 
~~~:í. tanlu a skutečného použiií zbtiJ !~~Z:~~ a žel' podle vyhláše-y zal' aceno dovozné 

, Podmíukou použití v"Í1It ' , ' 
listu,bylO udáno, že se JJví ~:~~b~~!U 20 ?ení, by již v nákladním 
publtce, nýbrž by se na jejím lr.em' I~akte? eahvo 

v československé re-
, I s' cne spotřebovalo. 

(Rozh. ze dne 9. března 1929, RvI 1088/128. ) 

žalobu státní železniční správy proti žalovanému o zaplacení dovoz
ného a přirážky k dovoznému pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e 
zamítl, o d vol a c í s o u d uz'nal podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola.
címu soudu by po případném dalším jednání o odvolání znova rozhodl. 

Důvody: 

Státní železniční správa požaduje na žalovaném doplatek na dovozné 
a zaplacení přirážky k dovoznému s odůvodněním, že vypočítala dovozné 
za dva vagony dříví, které došly v červenci a srpnu 1926 na jeho adresu 
a byly určeny podle obsahu nákladních listu ke spotřebování jako pa
livo, podle vyjímečného tarifu 20, žalovaný však prý použil dříví částečně 
k výrobě hudebních nástrojů, částečně je prodal za hranice republiky, 
Poněvadž žalovaný upotřebil dříví částečně jinak, než jest podmínkou 
pro použití výjimečné sazby 20, totiž že se dříví spotřebuje v republice 
československé jako palivo a nepoužije se z něho nic k jiným účelum, 
stal prý se žalovaný povinným zaplatiti nejen wzdíl mezi do,vozným po-
dle výjimečného tarifu a dovozným podle pravidelné sazby třída C, ný
brž také ještě přirážku ve výši dvojnásobného tohoto rozdílu. Takto 
odůvodněn není žalobní nárok nárokem ani podle § 70 ani podle § 60 
tehdy plativšího železničního dopravního řádu ze dne 13. května 1921, 
čís. 203 sb. z. a n, Nárok na doplatek dovozného podle § 70 žel. dopr. ř. 
předpokládá, že bylo na dovozném méně vybráno, než se mělo vybrati, 
proto, že se stala chyba v počítání nebo při použití tarifu, kdežto v sou
zeném případě bylO počítáno i tarifu použito správně, ale příjemce po
užil zboží jinak, než bylo při počítání dovozného podle obsahu náklad
ního listu předpokládáno. Nárok na doplatek dovozného a zaplacení při
rážky podle § 60 žel. dopr. ř. odst. (I) písm. b) a e) předpokládá, by 
odesílatel udal v nákladním listu nesprávně obsah zásilky. přirážce k do
voznému propadá tu zásadně jenom odesílatel, příjemce ručí za ni podle 
odst. (5) vedle odesílatele jen tehdy, když přirážka byla zřejmá již z ná
věsti a z nákladního listu. V souzeném případě nepožaduje žalující strana 
doplatek a přirážku proto, že odesílatel udal v nákladním listu obsah zá
silky nesprávně, ani netvrdí, že žalovaný příjemce zboží zvědělo poža
dovaném doplatku a o přirážce již z návěstí a z nákladního listu, nýbrž 
opírá žalobní nárok o to, že žalovaný jednal jako příjemce zboží po při
jetí a vyplacení zásilky proti podmínkám použitého výjimečného tarifu. 
žalující strana mohla žalobní nárok odůvodniti všeobecnymi ustanove
ními o výjimečných tarifech otištěnými v nákladním taritu díl lL sešil 1, 
podle nichž jest dráha při použití výjimečných tarifů, které poskytuje 
pro zásilky k určitým účelům, oprávněna dodatečně zkoumati, zda bylo 
zásilky skutečně použito k udanému účelu, a, zjistí-li, že se tak nestalo, 
žádati na příjemci kromě rozdílu mezi dovozným podle vyjímečného a 
pravidelného tarifu také ještě přirážku ve výši dvojnásobku tohoto roz
dílu. (Srovnej rozhodnutí čís. 7660 sb. n. s,) Ale o tento tarifní předpis 22 

_Civilní rozhodnutí Xl. 
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žalující strana žalobní nárok neopřela, tento předpis nebyl předmětem 
sporného jednání a nemůže proto býtí k němu přihlíženo pří rozhodnutí 
sporu. Tarifní předpisy obsahují podle § 6 žel. dOpL ř. podmínky ná
kladní smlouvy, každý odesílatel podrobuje se jim podle poznámky oti
štěnéna každém nákladním listu ujednáním smlouvy a každý příjemce 
vstupuje uplatněním svých práv do smlouvy mezi drahou a odesílatelem 
podle tarifních předpisů, jsou tedy i pro něho podmínkami smlouvy. Na 
rozdíl od železničního dopravního řádu, jenž byl vydán na základě zmoc
ňovacího zákona ze dne 27. října 1892, čís. 187 ř. zák. (nyní ze dne 14. 
července 1927, čís. 110 sb.z. a n.), uveřejněn ve sbírce zákonů a naří
zení a má moc zákona, mají tarifní předpisy význam jen jako, stranami 
ujednané podmínky smlouvy, nejsou proto uveřejňovány ve sbírce zá
konů a nařízení, a soudy mohou k nim jako k jiným skutečnostem při
hlížeti jen tehdy, když se jich strany dovolaly a když se staly předmětem 
sporného jednání. To platí í tehdy, když spor rozhodující tarifní před
písy jsou soudu náhodou odjínud známy, cO'ž arcí nemohla žalující strana 
u dovolaného procesního soudu ve V. očekávati. Nelze-Ii žalobní nárok 
přiznati ani podle tarifních předpisů, poněvadž jej žalující strana z nich 
neodvozuje, ani podle §§ 70 a 60 žel. dOpL ř., poněvadž se na něj ne
hodí, nutno zkoumati, zda není oprávněn podle jiných předpisů želez
nkního dopravního práva, po připadě podle všeobecných právních pra
videl. Oprávněnost tako'vou jest, pokud jde O' přirážku k dovDznému, po
příti. Přirážka k dovoznému jest ve své podstatě konvencionální poku
tou, pokutou smluvenou předem stranami pro případ porušení smlouvy 
místo nebo vedle nároku na náhradu škody. Na této její právní povaze 
nemění nic, že v případech § 60 žel. dOpL ř. jest smluvní vůle stran na
hražena samým zákonem, v jiných případech předem vyhlášeným tari
fem. Z této právní povahy přirážek k do,voznému plyne, že dráha je ne
může požadovati tam, kde nebyly smluveny, po případě, kde zvláštní 
předpis železničního dopravního řádu nebo tarifu ji k jejich vybrání ne~ 
opravňuje. Jelíkož ke zmíněnému již tarifnímu předpísu nelze přihlížeti, 
§ 60 žel. dOpL ř. na souzený případ nedopadá a jiného ustanovení, z ně
hož by se nárok na požadovanou přirážku dal dovoditi, ani v železničním 
dopravním řádu ani v jiných zákonných předpisech o smlouvě nákladní 
není, nemůže býti tento nárok přisouzen. Za to jest oprávněn nárok na 
doplatek dovozného ve výši rozdílu mezi vybraným dovozným podle 
výjimečné sazby a dovozným podle sazby, jíž by byla dráha směla po
užíti, kdyby hyla věděla, jak bude dříví skutečně použito. Nárok ten 
plyne ze všeobecných právních zásad o dovozném, o závaznosti smluv 
a o následcích omylu. Železnici, jež jest podle § 6 žel. dopr. ř. nejen 
oprávněna, nýbrž i po,vinna užívati tarifů stejným způsobem proti ko
mukoliv, nemůže býti upřeno právo žádati doplatek na vyhrané dovozné" 
ukáže-Ii se dodatečně, že podmínky slevy nebyly dodrženy a že podle' 
vyhlášených tarifů a skutečného použití zboží mělo býti zaplaceno do
vozné vyšší. Lichá jest námitka, že doplatek nemůže býti požadován od 
žalovaného proto, že byl příjemcem a jest podle § 76 (4) žel.dopr. L 
povinen platiti jen podle obsahu nákladního listu. Vedle povinnosti, za-

~ čís.' tnI! 

, . . čtováno jest příjemce vstupem do 
platiti vše, co jest v nákl,adnl~ l:~t~a~é ostat;í závazky z ní vyplý;ajíc~ 
nákladní smlouvy zav",zan sp m '" adě že b 10 dovozné, poukaza~~ 
(§ 76 (2) žel. dopr. r.), t:,dy v P~ldle v~'imeč~ého tarifu, také splmÍ1 
k placení příjemcem, vypOCltan~,p . uloiené Poruší-Ii tyto podmínky, 
podmínky výjimeč~ým tanfe;l\ Pl~em~ezpodst~tnou jest také další ná
musí sám nést! vsechn~ n~sl~ ~ 10 na nákladním listu udáno, že se 
mitka, že jen,om U dru.he za~1 kosřovenské republice a že mu p:oto ~e: 
dříví upotrebl Jaka pahvo v ces d I r do ciziny dříví z první zasllky, lez 
může býti přičítáno z~ VlilU? pro "~-: k' spotřebovati úplně jako palivo, 
se podle nákladního hstu sIce m; ~ ~ ~ u použitého výjimečného tarifu 
ale bez ob meze ní na tuzen;sko. o mlil °dáno že se dříví upotřebí jako 
20 není, by jíž v nákla~ll1m hstu byl,~ ~ by ~e na jejím území skutečně 
paliva v československe repubhce, .ny :z" zlevněné dovozné, ručí žalo
spotřebovalo. Přijav" z,ásllku ~a ;Yl~~~~~~o tarifu a bez ohledu na sv~ 
vaný dráze za spInem. pO"dmln~. PI ím použitím dříví propadl. Kdyz 
zavínění za doplatek, lepz pro lsmduvn .. ny že žalovaný nespotřeboval 
tedy žalující strana tvrdl a o~a SO\Y Zll\l, ' publice a že ho použil čá
všechno dřívi jako pahv? v c;sko~o ove~sv ~v~~u do Německa, jest nárok 
stečně k výrobě hudebmch nastrfl~ a Ve; to nemohlo býti rozhodnuto 
na doplatek dov0z.néh~ ~podsta,neťr'an: právem vytkla již v odvolání a 
ve věcí samé, pone~a~~ zalovana ~, í že nebylo aní prvým ani odvo
uplatňuje i v dovolan,l l,ako vad.u ~~ena' zásilkami a nebylo zjištěno, ~d.a 
lacím soudem rozezn~vano r;'ez,l O e!:"mečného tarifu dříví z obou zaSl
žalovaný použil. pro~l p,o~mmkam ~? é Za účelem napravení této vady 
lek, či jenom z ledne zasllky a/e k ere' stalo při čemž musí býti zusta
bylo podle § 510 c. ř. s. u~na I, Jr,~ oudu zda bude třeba nového 
veno uvážení a rozhodn,ut,l odvo,a~l o t sse nddotýká že žalující strana 
odvolacího ústního le~nan1. Pro up ~?S 'í zdejšiho :ozhoclnutí č. 6097 
i odvolací soud neprave:" s~l ~o~o:~~\yl jiný. Příjemce zásilky byl 
sb. n. s., neboť skutkovy po {a d~sílatel a namítal, že ve skutečnos!1 
na nákladním hs.tu zapsan la~obo I da ručí dráze jako odesílatel. 
odesílatelem nenl. Rozhodnou!1 Y o, z 

čís. 8777. 

Ručení za škodu z provozu silostrojů (zákon ze ooe 9. srpna 1908, 

. čís. 162 ř. zák.), . "ť' "'d'če povinnosti, by 
Ani naprostá neopatmo~! ChOddC\~,es':~~d:;e :Ok~d lze nedospělci 

učinil a zařidi\ vše, co muze o. '?'a. I I '. • 
( devitiletému) přičítati spoluzavmeru na urazu. 

(Rozh. ze dne 9. března 1929, Rv I 1227/28.) 

" "echáze'íc ulici zachycena automobilem 
Devítiletá žalob kyne byla, p~ 'kl a'h' radu škody uznal p r 0-

"I a Žalobn! naro na ni' 
žalovaného a porano1.. I' důvodem po právu, o d v o a c 1 
cesní soud prve sto lce 
s o u d napadený ro'zsudek potvrdIl. 
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N e j V Y š š í S O U d zrušil rozsudky obou nižšich soudů 
věc soudu prvé stolice, by o ní znovu jednal a rozhodl. 

Důvody: 

Podle § 1 aut. zák. nastává ručební povinnost, byl-li provozováním 
jízdního silostroje na veřejných silnicích a cestách někdo poraněn neb 
usmrcen, aniž třeba důkazu zavinění řídiče silostroje. Kdo podle usta
novení § 1 aut. zák. ručí za škodu, bude osvobozen od povinnosti k ná
hradě jen, dokáže-li jeden z vyviňovacích důvodů uvedených v § 2 aut. 
zák. Tento důkaz se žalovanému ovšem nepodařil, neboť se mohl podle 
nenapadených skutkových zjištění nižších soudů uvarovati úrazu, kdyby 
nebyl popojel z levé strany silnice tak blízko k pravému chodníku, jak 
učinil, nýbrž zůstal v prostředku silnice, nebo kdyby byl, postřehnuv 
na obou stranách silnice děti, na okamžik zastavil. Řídiči silostroje jest 
vynaložiti nejen obyčejnou píli a pozornost ve smyslu § 1297 obč. zák., 
nýbrž opatrnmt zkušeného odbornika podle § 1299 obč. zák. Provo
zování silostroje vyžaduje zvláštní znalosti a neobyčejnou pili a kdo 
se zabývá provozováním silo'stroje, ručí nejen za to, že učiní případná 
a vhodná opatření, nýbrž i za nedostatek zkušenosti, nutné duchapří-

tomnosti a zostřené vnímavosti k náhle se vyskytnuvším příhodám. Ani 
naprostá neopatrnost chodce nesprošťuje řidiče povinnosti, by vše učinil 
a zařídil, co může nehodu odvrátiti. Dovolatel nemůže tedy právem 
tvrditi, že škodná událost nemohla býti odvrácena ani při předepsaných 
a věoných opatrnostech ve vedení jízdního silostroje a zacházení s ním, 
anebo že způsobena byla jen zaviněním žalobkyně. Leč zbývá tu ještě 
otázka, zda škoda nepochází částečně ze zavinční žalobkyně a zda se 
nemá s uvážením všech okolností uznati jen na část nároků ve smyslu 
posledního odstavce § 2 aut. zák. Tuto otázku vyřídil prvý soud po
známkou, že nelze mluviti o zavinění žalobkyně proto, že nelze poža
dovati od dítěte opatrnost dospělé osoby, aniž aby se orientovalo, zda 
se na straně ulice, kde se toho nedomnívá, neblíží auto. Odvolací soud 
se touto otázkou vůbec nezabýval, jsa toho názoru, že jakékoliv zavi
nění žalobkyně jest vyloučeno již proto, že žalovaný zavinil úraz. Vzhle
dem k ustanovení § 1310 obč. zák. může i jednání nedospělých míti vliv 
na určení náhradních nároků. A to tehdy, dosáhl-Ii nedospělý vzhledem 
k věku, k tělesné a duševni vyspělosti a vnimavosti takového stupně dů
vtipu a obezřetnosti, jež ho činí způsobilým poznati nebezpečí a se mu 
vyhýbati. Takovou způsobilost lze zpravidla předpokládati u devíti
letého děvčete, jež navštěvuje již po delší dobu školu, a lze o něm, je-li 
duševně normálně vyvinuto, předpokládati, že v případě, kde jde o. jeho 
tělesné bezpečí, bude dbáti nutné opatrnosti. Lze žádati na něm, chce-li 
překročiti silnici vedoucí městem a sloužící veřejné dopravě, silnici frek~ 
ventovanou, by se napřed přesvědčilo, zda tak může bezpečně učiniti. 
Otázku, zda u žalobkyně vzhledem k její osobnosti a k místni situaCÍ 
lze předpokládati, že vynaloží tolik píle a pozornosti, nelze však na 
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. " k tkov "ch zjištění zodpověděti ani 
základě proveden~ho led~at1l a s u t s~ěru vzíti na přetřes a zjistiti 
kladně ani záporne. Jest treba v;:>m ~a šlo o městskou frekventovanou 
další skutkové okolnosh, lmendovl e, z, ch na kterou vzdálenost dával 

k ·t· k' d be byl oplavm ru , '1 '" ulici zda v nIc e o o b takovy' m že l' e mUSI a pn , , , ", ' a zda zpuso em , 
žalovany vystrazna znan;em ., 'ě na . akou vzdálenost bylo lze 
obyčejné pozornosti slyset~ I ZaIOb;(n" se 1 žalobkyně nalézala, a na 
auto postřehnouti z chodmku'dn~ erempost'rehnul na pravém chodníku 

" t 'I any' pře urazem , 'k jakou vzdalenos za o~ , . bou sice nedospělou, avsak s 0-
žalobkyni, dále, zda zal?bky~e le oso 
lačkou duševně normálne vyvinutou. 

čis.8778. 

,. o '. d 28. března 1928, čís. 44 sb. z, a tl,). 
Ochrana n~j~u (~~on ~e ,n~ 1 d bnem 1928 najatý třípokojový 
Tím, že nájemnik, jen~ m~},prek .' tI~zbyl nájemní poměr ochrany 

byt, přinajaJ. po tomto dm da Sl po Oj, 
zákona. 

(Rozh. ze d~e 9. března 1929, Rv I 192/29.) 

" . o . 1 ,,. a 1927 najatý byt o třech 
Žalovaný měl v dome zalob:u od . nl~ina'al si ještě jeden pokoj. 

pokojích. Smírem ze dne 22. kvetn~tll ~~~o~aný 1 že se na byt vztahuje 
Proti soudní výpovědi z bytu n,am, . zd p r; é s t o I i c e výpověď 

,. Ů Procesnl sou 
ochrana nalemc., d apadený rozsudek potvrdil. 
zrušil o d vol a c I s o u ni" 

N'· , s' I' S o u d nevvhověl dovo anI. e 1 v Y s . 

D ů vod y: 

. h Y v § 31 čís. 4 byty čtyř a 
Zákon čís. 44 z L 1928 vylllčule ~~~ ~~~emníku po 1. květnu 1924, 

více pOk?jové, byly-II ~ronalaty ~~;šení záklona (31. března 1928). pro: 
a dále vubec, byty, ,ktere, se p~ ,';!on neklade důraz na to, zd,a se ul~dna 
nalmou novemu nalemmku. a . 'me byt nájemmku novemu. 
nová smlouva, nýbrž na to, zda se pr~nal rn' b t podléhá ochraně 
Jest schváliti, názor odvolacíh~1 so~du4 §e 3~P~'ák~n/o ochr. náj. čís. ~4 
nájemníků a ze nelde o bytlo e, \s. aný stal novým nájemníkem čtyr
z r. 1928. Záleží na tom, z a s~l: 0\ novým nájemníkem bytu vůbec 
pokojového bytu p? 1. kyě\nu 1 . /heo °podle zjištění nižších soudů mě! 
Po. vyhlášení řečeneho zako~a n

d
al

1
a ~,.' 19'27 byt třípokojový a teprve 

, . t' d ža'obcu o . r!Jna . d t u žalovany nala Y o , . ,"' I . ještě jeden pokol po eraso· 
smírem ze dne 22. květn~ 1928 ,?n~la S\ bytu najatého po 1. květnu 
Byl tedy novým ,~áj~m~lkem tr!po4~1~Vre ~928 a nebyl novým nájemní-
1924 až do vyhlasem zakona o~s~ o vyhlášení tohoto zákona. Jak pro 
kem, který najal te:;t~.?,Yt vU :~c p 'ov' b I žalovaný nájemníkem st~
žalobce tak i pro dnve]sl by! tnpokOl 1 Iákona Zákonodárce nechte! 

. m nikoli nájemníkem novym ve smys u . ry, . . 
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zbaviti ochrany před libovolnou výpovědí všechny čtyřpokojové byty, 
které byly najaty po 1. květnu 1924, nýbrž jenom nájemníky nové, kteří 
ochrany proti pronajímateli nepožívali a s ní při pronájmu ani počítati 
nemohli. Že zákon chtěl připustiti výpověď pro nájemníky, kteří si byt 
zvětší přinajmutím, pro to nic nesvědčí. Účelem zákona čís. 48 z. r. 1925 
i zákona čís. 44 z r. 1928 bylo, by se uvolnila ochrana těch nájemniků 
čtyřpokojových a větších bytů, kteři proti pronajímateli jí nepožívali a 
jsou proto pro něho novými nájemníky. Účelem uvolnění ochrany všech 
bytů pronajatých po účinnosti zákona čís. 44 z r. 1928 bylo, by nový ná
jemník nepožíval ochrany proti pronajímateli, když ji dříve neměl, a pro
najímatel byl proto ochoten byt vůbec pronajmouti, když bude moci 
svobodně vypověděti a nevolil raději z toho důvodu ponechání bytu ne
pronajatého (srov. Tisky pasl. sněm. čís. 1475, 1485 a senátu 609, 612 
z r. 1928). Nebylo tedy účelem zákona, by byli zbaveni ochrany ná
jemníci, kteří zůstanou ve svých chráněných bytech, třebas ohJedně nich 
ujednali novou smlouvu, nebo byl-Ii rozmnožen počet místností, jež byly 
do nájmu přibrány k místnostem chráněným novou smlouvou. 

čís. 8779. 

Ustanovení § 20 j. n. vztahuje se též na notáře jako soudn! komisaře. 
Kdyby notář, podle § 20 j. n. vyloučený, prováděl úkony nesporného říf. 
zení, svěřené mu jako soudnímu komisaři, bylo by řízeni zmatečným 
podle § 477 čís. 1 c. t.s. 

Pro dodatečné pozůsta!ostní řízení (§ 179 nesp. říz.) jest použíti 
zásad, kterými se řídilo dřívější pozůstalostní řízeni, při čemž ovšem 
není zapotřebí nové dědické přihlášky. Učinili-li dědici v dřívějšim po
zůstalostním řílJení podle § 114 nesp. říz. místopřís'emé seznání jmění, 
může se dodatečné řízení podle § 179 nesp. řlz. projeviti opět ve formě 
místopřisežného seznání jmění, ovšem souhlasného seznáni všech dě
diců. Nebylo-Ii tu takového sonhlasu ohledně jměni prý nově na jevo 
vyšlého, nebyl pozůsta:lostní soud oprávněn, by dědice, tvrdlci, že nej~ 
o jmění nově na jevo vyšlé, vyzval, by vydali počet z tohoto prý nově 
nll jevů vyšlého jmění a po případě stvrdili přísahou, kOJe tmo jmění jest. 
Dlužno tu postupovati podle čl. XLII uv. zák. k c. ř. s. a teprve, sk,ončl-li 
tento zákrok úspěšně, bude lze vyhověti l1ávrhu podle § 179 nesp. říz. 

(Rozh. ze dne 9. března 1929, R II 326/.28.) 

P o z ů s t a los t n í s o u d nevyhověl návrhu dědiců, by byla pro
jednána pozůstalost ohledně nově objeveného jmění, a poukázal navrho
vatele na pořad práva ohčanského. Rek u r sní s o u d napadené 
usnesení potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, avšak znění vý
roku prvého soudu, že se stěžovatelé poukazují případně na pořad práva 
občanského, opravil tak, že se stěžovatelům vyhrazuje pořad práva po
dle § 18 nesp. říz. 

,_ Čís. 8779 -

D ů vod y: 

. k 'ho soudu s hlediska § 16 nesp. 
Stěžovatelé napadají usr;esem re. ursm.s a pro zmatečnost; leč ne-

říz. pro zřejmý rozpor s~ za.konem
d 

I s.e ~P~!nesení jakž učinili i ve stíž
právem. Stěžovat~lé v~tyka]1 n;pa e~~::;;nost podl~ § 477 čís. I c. ř. s. 
nosti do usnesem prveh~ S?U u,.!m E rrena N-a jemuž první soud po
z toho důvodu, že povazu]1 !,ota;e. u" ůsta\ostl o jmění nově najevo 
stoupil jejich návrh na projednall1 vpoz4' n z vykonávání úkonu svě
vyšlém, za vyloučeného podle § 20 CI~. vl~eni ježto prý byl po projed
řeného m,u prvním s?u~em ~ nesporn:\~tních' spoludědiců a jeji:h jmé
nání pozustalosy pravn.!!,: zastu~cem I Rekursní soud neshledal, ze tu Je 
nem stěžovatelum do clzmy. doplsov~ . Ve ustanovení § 20 j. n. nelze 
vytýkaná zmatečn?st, vychvazeJe.z na:~~u:e~t ovšem mylný. Byl-li notář 
rozšířiti na SOUdlll kOlTI1Sare. Nazor .. I oudním komisařem, má podle 
ustanoven soudem podle § 29 nv~sp'd~\ s při úkonech které koná jako 
§ 186 not. řádu a, § 30 nesp. r;z. a d při takovy' chto úkonech. 

. v v dpisu platnych pro sou y . v d . 
soudní komlsar, ~re . ' .v' ko soudního komisaře plaŤ! pre plS 
Z toho vyplývá, ze v I pvr~ notare la určitých předpokladů vyloučen 
§ 20 j. n., podle nehoz.lest.vsoudce ~~ansk'ch věcech právních. Kdyby 
z vykonávání soudcovskeho uradu v o ~ Y • děl úkony nesporného ří
tudíž notář, podle.§ 20 j. n . ."ylo~čen.y, ~rot~~ěIO by řízení zmatečností 
zení, svěřené n;u pko ~oudn(~~t ~~~:sfilrsorgeverfahren str.. 215 p~
podle § 477 ČIS. 1 c. r. s. L v ves to není tu vytýkane zmatec
známka 7 a Neumann str. 107). ec pr . zmatečností notářův do
ností. Stěžovatelé předložili na d~kla.d .~vrzenzeastoupení dědičky Aurelie 
pis ze dne 8. listopadu 1927, ~as an~i~~ '~kO právnímu zástupci stěžo
P-ové Dr. Arturu F-OV1, advokatu ~ k J'ádření notáře vyplývá, od'po
vatele Adolfa H-a. Dopis. ten ?yl,.~a ~ ~JJce stěžovatelova ze dne 4. li
vědí této dědičky na dopIS pra~m. ? z:-sv ovatelů vyzváni, by do pěti dnů 
stopadu 1927, jímž byli spolu?edlcl s ~z patřivší do pozůstalosti, nebo 
podali vyúčtování za prodane poze; y, v loba 'Ii odpovědi sděluje no
zaslali 25.000 Kč, jinak že bude.po a~as:ě~ovatele jak se má věc podle 
táťjménem ;Jědičky právní~? zastuehcI dohody dědiců. Za tohoto stavu 
obsahu pozustalostmch SpISU a po e ého odle § 20 čís. 4 j. n., nec 
věci nelze považovati not.ář~ ::a vylo~~~fř ve Yěcech, o které tu jde, totiž 
boť ze stavu toho n~vyply:,a, ze ?yl dl § 179 nesp. říz., zřízen některou 
v řízení, navrhova':,em stezovatelt po e 
ze stran za zmocnence. . v' • z or se zákonem a se spisy, 

Ve věci uplatňují stěžovatele zreJm~ ro .Pv. soudy neprovedly vůbec 
• d .. v tom ze mzsl 

spatřujíce onen duv~.v :;el.n:enva . v'·. evo v šlého, neboť prý teprve 
potřebné řízení ke ~]1stem Jme?l

b 
~~ve n~~dnut: o tom, zda věc patří na 

podle jeho výsle~ku bud:e.mocl Y I rot Jde o návrh na projednání po
pořad práva. Stězovatele JSou na ?t'Y ui-Hvrh takový nemá vzápětí za
zústalosti o jmění nově naJ~vo ~ys e~. ýbrž řízení se jen přimyká jako 
hájení nového pozůstal?stm~? n~e~i ~končenému. Pro toto doda;;čn~ 
dodatek k pozustalostmmu n,;en. J v. d'l dřívější pozůstalostní nzem 
řízení jest použíti zásad, kteryml se n 10 
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(Rintelen str. 84), pn eemž není ovšem zapotřebí nové dědické při
hlášky. V dřívějším řízení pozůstalostním učinili dědici podle § 114 nesp. 
říz. místopřísežné seznání jmění, podavše bezvýminečnou dědíckou při
hlášku. Místopřísežné seznání jmění bylo vzato· za podklad projednání 
místo soupisu (§ 114 druhý odstavec nesp. říz.). Po té stránce byl mezi 
dědici souhlas. Vyskytlo-li se nyní podle udání stěžovatelů nové' jmění, 
dříve neznámé, mohlo se dodatečné řízení, podle § 179 nesp. říz. na
vrhované, projeviti zase jen v,e formě místopřísežného seznání jmění, 

ovšem souhlasného seznání všech dědiců. Leč spoludědíci stěžovatelů, 
byvše slyšeni o návrhu stěžovatelů, prohlásilí, že místopřísežné seznání 
jmění, učiněné jimi již v ukončeném pozůstalostním řízení, jest úplné a 
že nelze o 62.850 Kč, utržených za prodané pozemky, říci, že vyšlo na
jevo no'vé jmění pozůstalostní, ježto byl zůstavitel oprávněn polovicí 
částky té volně nakládati a mohl ji tudiž také spotřebovati a co do druhé 
polovice částky té že jde o nárok dědiců, tedy dluh pozůstalos,tnL Podle 
tohoto vyjádření spoludědiců byl vyloučen souhlas všech dědiců' v otázce 
místopřísežného seznání jmění ve přičině jmění, které podle návrhu stě
žovatelů vyšlo no,vě najevo. Bylo otázkou, zda byl soud pozůstalostní 
oprávněn, by spoludědice stěžovatelů, jak tito navrhovali vyzval, aby 
vydali počet z tohoto nově na jevo vyšlého jmění a po případě stvrdili 
přísahou, kde toto jmění jest. Odpověď zní záporně, zejména již proto, 
že nejde o nezletilce pod zvláštní ochranou zákona (§ 21 obč. zák.). Ne
boť není zákonného předpisu, jenž by nespornému (pozůstalostnímu) 
soudci propůjčoval takové oprávnění, zejména, mají-li stěžovatelé, jak 
jest jim rozuměti, na mysli, by nesporný soudce přiměl vzpírající se dě
dice k vykonání vyjevovací přísahy. Vyšetřování a určování vyjevovací 
povinnosti není upraveno v patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. 
zák., proto soudce nesmí o návrhu na vyšetření a určení vyjevovací po
vinnosti a vykonáni přísahy zavésti úřední jednání (judikát býv. vídeň
ského nejvyššího soudu čís. 243 ze dne 14. prosince 1915 pres. 299/15, 
Právník 262/1916). Proto stěžovatelům, chtějí-li prosaditi svůj nárok, 
nezbývá, než by proti spoludědicům postupovali podle ustanovení čláhku 
XLII uvozovaciho zákona k c. ř. s. Teprve skončí-li tento jejich zákrok 
úspěšně, bude lze vyhověti jejich návrhu podle § 179 nesp. pat. Posou
dily proto nižší soudy správně věc s hlediska právního, vyhradivše stě
žovatelům pořad práva podle § 18 nesp. říz., v kterémžto smyslu bylo 
opraviti jejich výrok, že se stěžo,vatelé poukazují na pořad práva. 

čís. 8780. 

Částečno/ rozsudek může býti i rozsudkem pro l1ZI1ání, třebas soud 
neuvedl výslovně,že vyhověl návrhu žalobcovu na základě uznáni ža
lovaněho. 

(Rozh. ze dne 9. března 1929, R II 78/29.) 
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_ •• I ' ·alobni nárok částečně uznal, ., I 31 000 Ke Za ovany z , ., tk 
žalobce zaloV a ° '.. . dk ro uznání do výše uznane cas J' 

načež žalobce navrhl vydam :ozsu ~ P·l O d vol a c í s o u d odmlll 
čemuž s o udp .r v é s t o II C e. ~y ~v~ ~ od: Jde o rozsudek na ~á
odvolánížalovaneho J~ko opozdene~v' to rozs:dek počne proti stranam 
kladě uznání žalovane strany. T~k Y 'k stalo se dne 23. listopadu 

d dání Vydám rozSUU u I tak 
účinkovati nem vy . .' d' o do 7 prosince 1928, sta o se 
1928. Odvolání mělo tedy byl! P~8 a~ 10 tedy podáno po uplynutí odvo
však teprve dne 21; p.rosmce 19 §§. ,J;4 471 čís. 2,474 druhý odstavec 
laci lhůty (§ 416 treh odstavec, ' 
c. ř. s.). 

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

D ů vod y: 

.. ' . . ázor odvolacího soudu, že roZ-
Stěžovatel se snaží vyvrahl! pravm n'kladě uznání ve smyslu § 395 

sudek první stolice jes,t. roz~udkemh l':n~~1i an rozsudek uvádí, že Fr<l!n
c. ř. s. Než o tom nemuze byh P?c y 061 K· 978 Kč a že tato navrhla 
lišek V. uznává, že firmě B. dluzl 23. , h 2~ ~40 Kč. Nevadí, že neuvádí 
vydání částečného rozsudku na. UZ~~'YC. . základě uznání žalovaného 
výslovně, že vyhověl návrhu :a~o yne u~~em odle § 391 c. ř. s. čá
a uvádí, že mu vyhověl č~stecny,;,. ro;\ zárov~ň rozsudkem pro uznání 
stečný rozsudek (§ ~91 c. r. ~) m~z~ t!nto rozsudek účinnosti proti stra-, 
(§ 395 c. ř. s.). Je-ll tomu t~ " na Y • s) a tím počíná odvolacl 

.• . (§ 416 trel! odstavec c. r. . d . 
nám prohlasemm o 'b 1 d d • ena odmítl odvolací sou pravem 
lhůta. Pro,to'že tato Ih,ut,a ne J a o rzuka~uje na správné důvody na~a~ 
odvoláni jako opozdene. V lom sel po d 'n rozsudek na základě uznam 
deného usnesení. Otázku, zda by •vY

k 
aumávati jen >na zitkladě přípust

právem, či neprávem, byl? by lze re:b~obí sporu nikoli. Proto se nelze 
ného a včasného odvo,lam. V tom o· t h " 
obírati vývody rekursu, které se k tomu vz a uJ!. 

čís. 8781. 

, říz ím zástavnlho práva na nemovi-
O povoleni exekuce vnucenym z , en Vlastník nemovitosti, jem není 

tosti jest vyrozuměti i j~jíhO vl~tn~k rekursu do usnesení povolují
tot~ s dlužníkem, Jest (lpr vnen 
cího exekuci. 

(Rozh. ze dne 14. března 1929, R I 115j;!9.) 

. , k Josefem č-em mladším navrhl 
K vydobytí peněžité ~ohleda~ y ~:' ením zástavního práva na domě 

vymáhající věřitel exeku~l nUtce~~m :n:xekuci povoliL K rekursu pozů
č. p. 250. S o udp rve s o 1 C 
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stalosti po Josefu Čov' t " 
slavem Čcem rek ~ r ~ ~ r~I~'UzdastouPkenvé .universálním dědicem Jaro-
V k v . ' exe UCTIl návrh zamítl D' exe ncmm návrhu tvrdila vym'h .. . v . U vod Y' 
majitelem domu č. p. 250, a navrhfa aJlc~ strana,. ze povinná strana jest 
stalostních spisů vyplývá že ma "t ~xe UCl na tuto nemovitost Z pozů_ 
strany Josef Č. starší 'e~v .Jl e em tO:lOto domu byl otec povinné 
exekuoního návrhu a 'j~ho~ ~~~:~~á~~imk~e.!~~ 1928, již p!ed podáním' 
sb~ ~., syn strany povinné Josefa Č-a ml"d:.~ce~ Jes.! stezov.at~1 Jaro~ 
haJlcl strana v návrhll na zruV' . - Sl O. ovse doznava vymá
listopadu 1928. Nezb' 10 ťelll :,xekuce, předloženém soudu dne 27. 
kuční návrh zamítnouB pYo~~>o nez. napa~ené usnesení změniti a exe
tožnosti strany povinné' se str:~o~em a/e ]10 hned zprvu podmínky to-
·ex. ř.). ' plO I mz exekuce byla navržena (§ 9 

Nejvyšší so d h . u nevy ověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Stěžovatelé napadají usnese' k . 
posouzení z dŮVOdu že bylo .. m re ~rs~lho. soudu pro nesprávné právní 
sefu Č-ovi staršímu, 'ač 'í ne řl~l~š?v.oveno re.kur~u. pozůstalosti po Jo
stranou v exekučním ří~ení Pn 'brž ub;c op!a~nen~ k rekursu, ana není 
'Usnesením prvého soudu jím~ b 10SO ou I tre!L Nazor ten jest mylný. 
věřitelů exekuce vnucen' ~ v. .ya povo ~na k návrhu vymáhajících 
náležejícím podle údal· l .znhzelllm práva zastavního na domě čís 250 
b '1 u navr u a podle knihovnfh I t " yo zahájeno od okamžiku kd v. d t ..' . o us ra povinnému, 
ního soudu (§ 33 ex V) , . y za os. o vykon exekuce došla exekuč-
ným) nesporně exek~č:;í ;~~~í s~a~,a;m (vymáh~jící~i věřiteli a povin~ 
podle § 87 ex. ř. jest samostatdýn:' ~. vnbllcene znzem práva zástavního 
v řízení tom přísluší proti usnes .z US? em exekuce. Jest otázkou, zda 
t~čnémll vlastníku nemovitosti ue~lz~~~ho so~du právo k rekursuv sku~ Vinnému. Podle § 65 ex. ř. '~st k o 1 se, ze. nen:ovlto~t n,epatrf po 

,osoba, jež jest súčastněna nl exeku~e~ursv~ v .zasade opravnella každá 
považovati kromě vymáhajícího' v"t n;m menL K?ho lest za účastníka 
thv~ch ustanovení exekučního řá~~1 ~ e df p§ovmneho, .vysvftá z jedno

,plalt pro povolení a v' kon . o e 88 d;uhy odstavec ex. ř. 
knihovního, o,všem s obmě~ou č' v~fadu ust~novem obecného zákona 
Musí proto návrh exekuční 's lS. a 2,ktera. ~š.ak nepřijde tu v úvahu. 
.§ 54 ex. ř. odpovídati předPi~ůams~OI.t km~ovnl. zados!í kromě náležitosti 
udati také jméno a příjmění . VmtlO.v~1ll0 zakona, zepnéna jest v něm 
roz;lměny (§ 84 knih. zák./ ~~:~~s nam a stav ?sob,. jeŽ mají býti vy~ . 

I predpis § 123 čís. 1 kn'h 'k protov pr? .vynzem takového návrhu 
knihovní žádosti také lvia~: 'k podle nehoz Jest vyrozuměti o vyřízení 
knihovního práva. Jest tudíž ~~u~ vn~~ovliOSÍ1,. na které bylo nabyto 
které bylo povoleno usnesením p/~~e o v dastnlka nemovitosti, ohledně 
~stavního, považovati v fa' d ' ve. o S?,U II ..,vnucené zřízení práva zá
řízení, jemuž přísluší p;áv~e k n~~:~r~~. pnpade za účastníka exekučního 
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Právní nárok zůstavitelův na účastnictví na telefonu, vzniklý mu 
zřízením telefonní stanice účastnické, jest majetkoprávnim nárokem, pa
třícím do pozůstalosti. 

Pozůstalosti jest i jmění, záležející jen z právních nároků. 

(Rozh. ze dne 14. března 1929, R I 129/,29.) 

Dědic navrhl na pozůstalostním sOlldě, by byla dodatně projednána 
pozůstalost ohledně 8.400 Kč, jimiž zůstavitel jako nájemce dvora v T. 
přispěl na zavedení telefonického spojení dvora T. s poštovním úřadem 
v Ú. S o udp r v é s! o I i c e návrh zamítL D ů vod y: Podle dílu L 
§ 3 (2) telefonního řádu, vydaného min. pošt a telegrafů dne 27. října 
1924 na základě zákona o telegrafech ze dne 23. ledna 1923, čís. 60 
sb. z. a n. zůstávají státní telefony majetkem státu, byť i zájemci podle 
ustanovení telefonního řádu příspěli na jejich zřízení. Zůstavitel zemřel 
dne 2. srpna 1921 a následkem toho při právním posouzení této věci 
nelze bráti zřetel k telefonnímu řádu ze dne 27. října 1924, nýbrž k te
lefonnímu řádu ze dne 23. září 1916, čís. 322 ř. zák. Avšak ani z usta
novení tohoto telefonního řádu vůbec nevyplývá, že stát byl povínen 
vrátiti příspěvek na zřízení telefonu účastníkem investovaný, naopak 
z § 15 cit. teL Ť. vychází na jevo, že státní správa zřizuje sama účast
nické telefonní stanice a použije obvykle vystrojení účastnických stanic, 
avšak tyto věci zařizovací zůstávají vlastnictvím správy státní a ná
sledkem toho, ana státní správa není povinna vraceti příspěvek 8.400 Kč, 
kterým prý zůstavitel na pořízení telefonní stanice přispěl, není tu ma
jetkového předmětu, ohledně něhož by se měla pozůstalost dodatně pro
jednati. Podle § 34 (I) telefonního řádu čís. 322/16 ř. zák., .zemře-li 
účastník, přecházejí jeho práva a povinnosti z účastenství na jeho dě
díce, avšak toto právo a tyto povinnosti jsou v telefonním řádu přesně 
vytčeny a naprosto z nich nevysvítá, že dědici mají nároky na rozdělení 
příspěvků do telefonní stanice investovaných a že stát není povinen vra
ceti příspěvky do telefonní stanice účastníkem investované, a tvrdí-li 
zákonná dědička, že dvůr v T. byl jí a jejímu bratru Státním pozem
kovým úřadem přidělen v záborovém řízení a že na to při rOzdělení 
dvora zůstala telefonní stanice v budově Antonína Z-a Státním po,zem~ 
kovírm úřadem přidělené.a že tento >na základě rozhodčího výroku, 
jemuž se neodvolatelně podvolil, se zavázal jí vyplatiti 4.200 Nč 
jako polovici nákladů na telefonní stanici vynaloženého, jest její věcí, 
by svůj nárok v tomto směru proti Antoninu Z-ovi přivedla k platnosti 
podle ustanovení § 594 c. ř. s. a ustanovení exekučního řádu(§ 1 čís. 16 
ex. ř.). Ovšem podle § 15 (3) teL ř. čís. 322/16 ř. zák. správa státní si 
vyhradila právo připustiti na žádost účastníko,vu pro obvyklé vyzbro
jení stanice také přístroje, které se uchylují od zavedených druhů a opa
třiti takové přístroje buď sama na účet účastníků nebo ponechati jemu, 
by si je opatřil, a v obou případech jsou přistroje ty majetkem účast-
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níkovým a dle § 16 cit tel ř vedle"š' '" . 
zv,o~~}\ zVlá~tní články," Pře'řad'ovače; ~a~~~~:~: ~~n~~~i j~ko vedlej~í 
::~k~~é~~a~~~~ ~~ j ~t~rtej~l~tj Š~o;~~í~:jíe tt p i~ ti~id:t. zn)c~~§-\ FťF!~l 
pa vzhledem k tomu že děd" Ct oe. r.) 
ze zákona bezvýmineČně jest ;~~ v ~ o Pbozustalostní věci se přihlásili 
mís!opřísežně seznali tot~ jměnl so~~uno~ač~ž :~l~~y~l~ ~ i 14 n,esp. říz. 
pozustalost doda tně projednána Rek . ne o o o jmem bUde 
sení potvrdil. O ů vod, .' ,u r s.n I s o u d napadené usne-

~p~ávn,é, zákonu i obsah~ ~~~s~dYhos~:~roJci~:deis~:p~d~~é~~ ~l::;tiIy 
. § 1 ~~znessep v'rz"hzledeem

d 
k 90bsahu stížnosti podotýká toto: Řízení poe~~ 

. . z ne . srpna 1854 čís 208' 'k' , 
se nal,ezne po odevzdání pozůstalost~í j~ění d~fvzea ~!z~~~Zkl]ad~, ,že 
rozuml se majetková hodnota k' 't "I . memm 
v době jeho úmrtí Z t k ' ,era von a součást majetku zůstavitele 

zůsta:vitel přispěl k t~le~o~~c~~!~d;;~je_~~~~o~~k+ádJ~:~~~ibP~ní~,. kterým 
s postovmm úřadem poněvadz' nem'l 'k ., , z. y n.ajemcem, 

'k . , e naro u na vracení t h t " 
~~~vin;e~~~~~~n~o~ě~~Jr~~ě j~l;Ožil,. ~~i telef~nn.r zař~zení,o d~ ~ěh~li 
pouhou ok 1 t' o. maje em statm spravy. Avšak ani 
nice za jeh~ ~~~S~::í ~~í~t:v!tel ?yl,~žív:,tel~m telefonní účastnické sta
majetkovou hodnotu ,~e, am uZ,lvacI p~avo k ní nelze považovati za 
účastnika určitá rá~ Z ucas!enstv~ na s!atnfm telefonu vyplývají pro 
řádu Užívacf ,P ~ a ~ovtnnosl!, ktera JSou upravena v telefonním 
podr~beno tě~f~v~ř~~~~~x~el~vo k, stá\n~nu telef~n~ v době úmrtí bylo 
platného podle § 24 n' '. elmena e y podmtneno placením před
čís. 322 ř. zák. a mohlo ar~_~~ms erstv~ ??chodu ze dne 23. září 1916, 
výpovědí zrušeno a pOdle § 3~ ;1 ,na~. lucasten~tví ~ýti oběma stranami 
vozo.vání telefonu b. ' ,. ar. J:' a statlll sprav a oprávněna pro
byly-li poplatk řád~ě v~~~~edl zastavIl! ne~ ~a!íze~í úplně zrušiti, ne
právo k státní~u telefo~u v nd~b~ t?ho/y~vlta,. ze zustavitelovo· užívací 
že užívání nebylo do bUdoucnos~i um:.!/ustavI,tbel<; n,;bylo bezplatným, . 
na řádném lacení' ,zajls eno, ny rz zavl selo mimo jiné 
zařizování úKastnickf~~~~:~!n~~~~e S~avebnJI p'ří~pěve~ zůstavitelem při 
poplatek z úředních výkonů ]estliž

n
: n~~e ]Ineho, v)'znamu, než státní 

§ 34 odst. .( 1) cit. nař. řešia ráva z o ? pro . ded!~e, na které podle 
vý.hoda,o že nepotřebovat již platiti s~a~~~~~n;~,lt ~ u~as~enství,. plynula 

~~~f ~:j~:k~e:ý!Ohpo;á;:~e zůs,ta;ritel s~al úča~;~~~:~ 'tel~:o~~,j~~n~k~; 
dodatečné projednání. ' procez prvl1l soud právem zamítl návrh na 

Nej'v "í ' . 
, y s s s o u d zmeml usnesení obou nižších d o a uložil 

prvemu soudu, by o návrhu zahájil řízení podle § 179 nes~~uří~. 

O ů vod y: 

Pokud t" I' .. 
§ 16 nesp s ,~zovate e ,nap~daJ1 usnesení rekursního soudu s hlediska 

. nz. pro zreJmy rozpor se zákonem, nelze stížnosti upříti 
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oprávnění. Podle obsahu návrhu dědice Antonína K-a pro.vedl zůsta
vitel příspěvkem telefonické spojení dvora T., jehož byl nájemcem, 
s poštovním úřadem Ú. a nabyl tím, jak se stěžovatelé v dovolací stíž
nosti dále vyjadřují, účastenství na telefonní síti. Není pochyby, že podle 
návrhu jd~ tu o telefonní stanici účastnickou, zřízenou ve dvoře v T, 
k návrhu zůstavitele podle § 2 (6) telef. řádu (nař, min. obchodu ze 
dne 29. září 1916, čís. 322 ř. zák.) platného ještě v době úmrtí zůsta
vitele, an se zákon o telegrafech ze dne 23. března 1923, čís, 60 sb. z. 
a n., stal účinným teprv dnem vyhlášení, totiž dne 4. dubna 1923. Podle 
návrhu dědice má tato zařízená telefonní stanice a účastenství na te
lefonní síti jí nabyté hodnotu 8.400 Kč a dědic proto žádal, aby ohledně 
této částky bylo zahájeno dodatečně projednání pozůstalosti, ukončené 
tím, ž.e byla vydána odevzdací listina, v níž však nebyl vzat zřetel na 
hodnotu zařízené telefonní sbnice. Při jednání o tomto návrhu SOlli
hlasil spoludědic Václav K. s návrhem, kdežto spoludědička Marie F-ová 
vyjádřila se záporně o návrhu, namítajíc, že tu nejde vůbec o jmění 
pozůstalostní, nepopírajíc však jinak, že zůstavitel provedl svým pří
spěvkem řečené telefonické spojení. Nížší soudy návrhu dědice Anto
nína K-a nevyhověly z důvodu, že prý tu nejde o majetkový předmět. 
Leč nelze s nimi souhlasiti. Návrhu dědice Antonína K-a ve spojení 
s obsahem stížnosti a dovolací stížnosti, rozuměti jest tak, že se jím 
stěžovatelé domáhají toho, by byla podle § 179 nesp. říz. dodatečně 
projednána pozůstalost ohledně hodnoty právního nároku zůstavitele na 
účastnictví na telefonu, zařízeném jeho příspěvkem na dvoře T. Jak 
patrno, jest spornou otázka, zda jde tu vůbec o pozůstalostní jmění, 
nutný to předpoklad § 179 nesp. řiz. Názor nižších soudů, že nejde 
o takové jmění, jest mylný. Pozůstalostí se' nazývá souhrn práva zá
vazků zemřelého, pokud se nezakládají na poměrech ryze osobních 
(§ 531 obč. zak.). Po rozumu toho-to ustanovení zákona pomíjejí smrtí 
zustavitele jen taková práva a závazky, jež jsou omezeny na osobu nebo 
se týkají jen osobních konání zemřelého, tudíž osobní práva (§ 15 obč, 
zák.) a závazky proti nim (§ 1448 obč. zák.). Naproti tomu majetková 
práva a majetkoprávní závazky, majetkoprávní vztahy a pOl1'.ěry zůsta
vitele, trvají i po smrti oprávněného nebo povinného, přecházejíce 
s mrtvého na jiné osoby, takže jejich soubor tvoří pozůstalost zůsta
vitelovu (Stubenrauch str. 737 a 738, Krasnopolski, Erbrecht, str. 2 a 
Krainz-Ehrenzweig ll. 2. str. 324). Také praxe souhlasí v tDm, že po
zůstalostí jest i jmění, pozůstávající jen z právn.ích nároků (rozh. víd. 
nejv. soudu čís. 9724 OJ. U.). Jest otázkou, jaké měl právo zůstavitel, 
byla-li zřízena jeho příspěvkem telefonní stanice účastnická ve dvoře T. 
(§ 2 čís. 6 tele!. řádu). Zustavitel stal se takto účastníkem telefonu 
a nabyl podle § 9 uved. tele!. řádu práva, by používal hovorny (sta
nice), podrobiv se zároveľí povinnostem v odst. (2) § 9 tele!. řádu blíže 
uvedeným. Práva a povinnosti zůstavitelo-vy, vyplývající z jeho účast
nictví na telefonu, byly zděditelné, neboť tato práva a povinnosti pře
cházejí smrtí zůstavitele podle § 34 (1) tele!. ř. na jeho dědice. Podle 
toho jest právní nárok zůstavitelův na účastnictví na telelonu ve dvoře 
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T;J vzniklý mu., zříze!~íl11 te.lefonní stanice ú.čast?iCké, majetkově právním 
na:o~em, kt,ery' patn, do Jeho pozustalostl a Jest tudiž pozůstalostním 
Jmemm, o nemz Jest reč v § 179 nesp. říz. Nebyl-li pojat do ukončeného 
pozů~talostníh? ř!z~ní, jest jej považovati za pozůstalostní jmění dříve 
nezname, o nemz Jest provésti potřebné úřední jednání podle § 179 
nes~fu. ! 

čís. 8783. 

Pro nárok zaměstnance na velkostatku pr.oti zaměstnavateli .o za
placeni odbytného jest přípustným p.ořad práva, opírán-li nár.ok .o s.ou
kromou námezdoí smlouvu. 

(Rozh. ze dne 14. března 1929, R I 135/29.) 

Žalobkyně, jež byla zaměstnancem na velkostatku žalovaného do
máh~la se ,žalobou na žalovaném odbytného 7.260 Kč proto, že prý ji 
be:duvodn~ propustrl z pracovního poměru. K námitce nepřípustnosti 
poradu prava s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl. Rek u r sní 
s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. 

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

D ů vod y: 

, Neni žalováno o odbytné po rozumu § 75 (1) čís. 3 nábradového 
zakona ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 sb. z. a n. v doslovu novely ze 
dne 13 .. čer;'ence 1922, čís. 220 sb. z. a n., pokud se týče o odbytné 
podle vladmch nařízeni ze d.ne 21. října 1922, čís. 305 sb. z. a n. a ze 
dne 29. srp,na 1924, čís. 192 so. z. a n., jež přísluší proti kolonisačnímu 
fondu ~amestnancI na velkém pozemkovém majetku, ztratil-li zaměst
nám nasl~d~em provádění pozemkové reformy, a neni tedy místa pro 
ro~hodovam Státního po,zemkového úřadu, pokud se týče rozhodčí ko
:'.'lSe podle ,§ 75 ~5) ná~radového ~ákona a §§ 2, 16, 17 uvedených na
nzem"a por.ad prava, Jezto Jde ,0 naro~ ze soukromé námezdní smlouvy 
a tU~I~ o narok soukromy, nem vyloucen, nýbrž připustný. Na tom nic 
nemem anI rozhodnutí okresní paritní komise ze dne 31. července 1925 
jím! ,bylo vysloveno, že žalobkyně má býti ponechána v' dosavadní 
sl~zbe na

o 
velkostatk~ nebo. odškodněna podle zákona o zaopatření za

m,estnancu na zabranem majetku, al1l okolnost, že žalobkyně se pro svůj 
na:?k ~dvolala n~ ~áhradový zákon a k němu vydaná shora uvedená 
nar:~e~l. Tlln !eJI zalobl1l nárok nepřestal býti nárokem soukromým, 
patnclm na porad práva. 

čís. 8784. 

°7h~~a nájemců (~ákol1l ze dne 28. březoa 1928, čís. 44 sb. z. a n.). 
Predp!s § 22 (2) zák. nevztahuje se na přeplatky, jichž vrácení bylo 

~ ~1. brezna 1928 uplatněno žalobou, třebaže do tohoto dne nebylo 
Jeste rozhodnuto ani v první stolici. 

(Rozh. ze dne 14. března 1929, Rv I 1573/28.) 
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žalobce domáhal se na žalované vráceni přeplatků na nájemném 
za dobu od 1. února 1921 do 31. prosince 1927 úhrnem 5.555 Kč po 
srážce nájemného za rok 1927 v částce 1993 Kč, kterou z~stal dlužen. 
Žaloba byla podána dne 20. října 1927, rozsudek prvnI stolIce byl 
vydán dne 29. dubna 1928. O b a niž š í s o u d y zamítly žalobu Jen 
z toho důvodu, že podle jejich názoru působí předpis § 22 (2) noveho 
zákona o ochr. nájemníků ze dne 28. března 1928, Čí~. 44 sb. z. ~ n. 
zpět i na přeplatky na nájemném za všechn,u dobu, mmulou, t;dy I !~ 
dobu před 1. dubnem 1928, to i tehdy, kdyz byla zaloba podana Jeste 
za dřívějšího práva. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižšich soudů a vrátil věc 
soudu prvé stolice, by dále jednal a znovn rozhodl. 

D ů vod y: 

Nejvyšší soud vyslovil již v rozhodnutí ze dne 26. ,říjn,a 1928 ... Č. j 
Rl 722/28, uveřejněném pod čís. 8410 sb. n. s., opačny ~azor, pnkte:;
rém trvá, že se předpis § 22 (2) CIt. zák. nevztahuje na preplatky, ]lchz 

. vrácení bylo do 31. března 1928 uplatněno žalobou, třebaž~ do. tohoto 
dne nebylo ještě ani v první stolici rozhodnuto. Lze tedy. odkazatI n.a ze
vrubné důvody zmíněného rozhodr;ut!, kde byl~ probrany a"vyv:ace?x 
všechny důvody uplatněné 'pro opa'cny na~~r,. Jez: v tomto, pnpade nIoZ,Sl 
soudy a žalovaná zastávajl. Jest tam take JIZ zmmka o tom, ze nemuze 
na tom záležeti, kdy bylo žalobě včasně podané vydán rozsudek, pro: 
tožeby vítězstvi nebo prohra závisely na tom, zda

o 
byl spor pod}; sve 

povahy rozhodnut dříve či později, což by bylo dus ledkem nep';lpust:;
ným. Vyniká to zvláště v souzeném případě, kde byla žaloba podana JIZ 
20. října 1927, kde byla konána ústní jednání dne 9. listopadu, 1927, ,pak 
dne 13. prosince 1927 a dne 22. února 1927 - tedy vesmes Jeste za 
platnosti dřívějšího zákona čís. 48/1925 sb. z. a n. - a kde bylo pak 
odročeno jednání jen k výslechu stran nejprve na 19. března 1928, pak 
na 20. dubna 1928 a konečně zase na 21. dubna 1928, kdy teprve bylo 
jednání skončeno. Bylo by se mohlo státi, že by byla žaloba podána 
třeba dva roky před 1. dubnem 1928, a:e že. ~y buď pro přetíž;,nost 
soudu, nebo pro jiné překážky spor v prvn.1 sto'l;c! neby} do k?nc; brezna 
1928 rozhodnut, takže by tim žalobce nejen pnsel o zalobl1l narok! ale 
musil ještě k tomu nésti si sám náklady vleklého ~porn a ~ok0'l1c: I na
hraditi druhé straně útraty sporu, ač mohl a mUSIl v dobe, kdy zalobu 
podal, důvěřovati předpisúm tehdy platný?,; Na~.ro:i tomu mO?lo by s:, 
státi, že by v mezičasí byla rozh?dnuta, ce~a rada ]lnych 1'0~obnych sporu 
a že by takto byly zachráněny zalobl1l n~r?ky Jen pro~o, ze. bylo prove
dení sporú uspíšeno. Na takových naho~lly~h a ~ratkych za~lad:ch ne: 
může záviseti jsoucnost nebo ztráta pra~l1I~o nar?ku. Pon~v~dz prvm 
soud v důsledku svého názoru, že žalobm narok prestal býtI zalovatel
ným, nerozhodlo tom, zda tu jsou podle ú~onů platných v ~obě"od 1. 
února 1921 do 31. prosince 1927 činžovl1l preplatky a v Jake VySl, ne
zbylo než postupovati podle § 510 c. ř. s. 
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čís. 8785. 

Nel?říp~tným jest mezítímní návrh na určení (§§ 236 259 c. v ) 

zda p~av1l1 poměr podléhá ustanovením zákona o ochraně nájem:.i s. , 
vo ?~a sl>odlivého užívání (§ 1118 obč. zák.) pokud se týče " 

U2lVanl (§ 3 zák o oh") k v " zne_ 
pachtovatele) jest Qt~o~ ;:d~ní. e znacne škodě pronajímatele (pro-

~ tom, že ~ájemée (p~chtýř) hotelu s hotelovou koncesí vyjednáv 
za zady pronaJ~!Itele s ~r;~í osobou o tom, že ji bude předán cel' r~ 
v~ h~~IU na JeJl vlastm ucet, jest spatřovati škodlivé užívání (? l~ 18 

do c. ~ .), pokud se týče zneužívání (§ 3 'zák. 00. ochr. nál.) třebas 
osud škoda nenastala. ' , 

(Rozh. ze dne 14. března 1929, Rv I 1927/28.) 

J 
' Žalující, s~olumajiteléhotelu, pronajali žalovaným Antonii W-ové a 

o~efu SCh-O~l h~~el 1 s h,~telovou koncesí. Žalovaný Josef Sch. o I 
u. zlvn~s!enske:lO uradu ohlasen jako spolupachtýř, odhlásil se však o[z 
v:dom~:alohc~ Jako pachtýř, žalovaná Antonie W-ová pustila se bez 
vedo~l z~lohcu 9?, vYjednávání s manželi B-ovými, podle něhož měli 
~to prevz1t1 za urC1tychpodmínek provoz celé restaurace a hotelu. Vzhle-

em k tomu domah,ah se žalo~ci na žalovaných zrušení pachtovní 
~?'10?vyv a od:evzdálll pachtovaneho předmětu. Žalovaní vznesli mezi
~mlll urcov~c1 navrh, že pachtovní poměr podléhá ochraně nájemců 

r ?' c e s. n 1 s o udp r v é s t o I i cel. vyhověl mezitímnímu určo~ 
vaC1m? ?~vrhu, ll. uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d nev hověl 
,odvo~am zalovaných, k odvolání žalobců zrušil napadený rozsudek ve 
vy~ • u ad I. a odmítl mezitím ní určovací návrh. V tomto směru uvedl 
v t u v o. de c h: . Mez1tímní určovací návrh bylo nejprve přezkoumati 
': o,:, s~eru, ~da Jest podle §§ 236, 259 c. ř. s. vůbec pří ustn' m Me . 
tlJlln~ urcovaC1 návrh ve so:yslu §§ 236, 259 c. ř. s. jest třfpu!tn:m dZ~= 
máhano-h se, hy, byly naJ1sto postaveny právní poměr nebo rIvo' 'ež 
~:bs;alyv ~a/o~epr; spohrnými a na jichž existenci nebo neexistenci ;c~la 

' . z cas.1 zaVlS1 roz odnutí o žalobní prosbě. Právní poměr mezi stra
nan;:'ds.: ;sak zakládf na ~ájemní smlouvě stranami nepopřené. Nestal 
se • 1Z ~n~o právl11 po:ner sporným. Zjištění požadované žalovanými 
~e v~ak tyka. to~o, zda Jest použíti ustanovení zákona o ochraně ná
!e~cu n~ .zrus.e~l tohoto poměru. Jde tu tudíž o rozřešení právní otázk 
Je~ nemUle byh obsahem určovacího návrhu podle §§ 236 259 ,y, 
Navrh Jest~ep~ípuslný, pročež ho bylo odmítnouti. ' c. r. s. 

N e J v y s S 1 S o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

, °0v?lací"soud. právem odmítnul mezitímní návrh žalované stranv na 
Ju.r~elll, :e naJe':'lll (pachtovní) smlouva, dojednaná mezi stranami pod
e a us anovemm zakona o ochraně nájemníkii, neboť předměte:n ná-
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vrhu není určení právního poměru nebo práva, jakž předpokládají § 236 
a § 2:'>9 c. ř. s., nýbrž rozřešení právní otázky, podle kterých zákonných 
předpisů posouditi sluší právní poměr jinak mezi stranami nesporní'. 
Stačí proto dovolalelku v této příčině odkázati na správné důvody napa
deného rozsudku. 

Ale dovolání ani jinak není v právu. Nejde o vnitřní poměr mezi ža
lovanými a nezáleži proto na tom, že nebyl proveden důkaz svědkem 
Dr. Arthurem F-em o tom, že poměr ten byl rozvázán již delší dobu 
před lim, než se druhý žalovaný jako pachtýř odhlásil u živnostenského 
úřadu. Otázka škodlivého užívání (§ 1118 obč. zák.), pokud se týče 
zneužívání (§ 3 zákona o ochr. nájemníků) ke značné škodě pronají
matele (propachtovatele) není otázkou skutkovou, nýbrž otázkou právní, 
a není tudíž o.dvolací řízení vadným ani proto, že v této příčině nebyl 
proveden důkaz znalci. 

Ale lichými jsou i výtky, jež činí dovolání napadenému rozsudku 
s hlediska dovolacího důvodu § 503 čís. 4 c. ř.s. Podle nájemní a pach
tovní smlouvy ze dne 14. března 1924 pronajali pokud se týče propach
tovali žalo.bci první žalované hotel s hotelovou koncesí patřící prvému 
žalobci. Do tohoto právního poměru vstoupil po.dle ujednání ze dne 22. 
prosince 1924 dtuhý žalovaný jako spolupachtýř a bylo ustanoveno, že 
se pachtovní poměr, do něhož vstupují oba žalo.vaní společně; ujednává 
na dobu šesti let a že oba žalovaní budou zavázáni solidárně. Druhý ža
lovaný byl u živnostenského· úřadu ohlášen jako spolupachtýř koncese 
a byl schválen usnesením okresní politické správy ze dne 8. dubna 1928. 
Druhý žalovaný se pak o své újmě a, nedav o tom věděti žalobcům, tedy 
za jejich zády, jako pachtýř odhlásil, an prý před tím právní poměr 
s první žalovanou rozvázal, a prvá žalovaná, nezpravivši o tom žalobce, 
tedy rovněž za jejich zády, pustila se do. vyjeánávání s bratry B-ovými, 
podle něhož tito měli převzíti celý provoz restaurace a hotelu na vlastní 
účet proti tomu, že prvá žalovaná obdrží jako odměnu, zejména za in
ventář 140.000 Kč, že její manžel Zdenko W. bude v podniku zaměstnán 
Jako dozorčí orgán s podílem na zisku a oba že obdrží volné zaopatření. 
V tomto jednání žalovaných za zády jejich smluvníků, žalobcu, shledaly 
nižší soudy škodlivé užívání ve smyslu § 1118 obč, zák. a vyhověly proto 
žalobě. Druhý žalovaný Josef Sch. s rozhodnutím soudu druhé stolice se 
spokojil; ohledně prvé žalované Antonie W-ové vyhovuje rozsudek od
volacího soudu zákonu a věci. Dovolání, poukazujíc k tomu, že ujedná
ním s bratry B-ovými by se nebylo nic změnilo na právním poměru k ža
lobcum a že by prvá žalovaná tak, ják dříve, na venek hyla zůstala je
dinou pachtýřkou předmětu do nájmu pokud se týče do pachtu daného, 
úplně přezirá zjištění nižších soudů, že bratrům B-ovým měl býti přene
chán celý provoz restaurace a hotelu"na vlastní účet, takže měli býti 
podnikateli a tedy v pravdě podpachtéři koncese, což jest podle § 55 
živn. ř. přímo zakázáno. Za tohoto stavu věci není nejmenší pochybnosti, 
že u první žalované, o niž jen ještě jde, šlo o škodlivé užívání podle 
§ 1118 obč. zák., pokud se týče § 3 zák. o ochr. náj. a jest proto dovo
latelčina výtka, že odvolací soud podlehl v této příčině právnímu omylu, 
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neopodstatněna. Bylo tedy žalobě k d . 
věno právem, a nezáleželo b ani 'nf~o~l Jde o p!VOU hl?,:anou, vyho_ 
stala, ano pro zrušení smlo:" ná'em" kdyby sk~da Jeste nebyla na_ 
~ 1118 obč. zák. stačí »škOdlivé JŽívf~í~o~UdJ' ~~ktyč,e P,~c~t~vní podle 
skoda nastati může (sb. n. s. čís. 4485). ' '. ove UZlvam, z něhož 

čís. 8786. 

PO~kovou služeb~st cesty nelze ztotožňovati s nezb 
p~dle zákona ze dne 7. cervence 1896 čís 140 t ák ,yt;n~u cestou 
mlnky t()boto zákona. ". z . a vazal! jl na pod-

Vykonávána-li služebno t ' 
služebního pOzemku bez o s v07;0ve ces!y. po~aždé~ líbovolném místě 
této dlouholeté držby jen s7ue:ee:~o~~ určdy, smer, muže býti výsledkt$ 
tfebě a okolnostem místa. vozove cesty, přiměřená nutné po-

(Rozh. ze dne 14. března 1929, Rv I 1957/28.) 

Žalobci domáhali ,e na žalovaném b bl"" 
právo služebnosti jízdy čtyřmi ,'y y o zJI,teno, že jim přísluší 
ce sní s o udp r v és tl' smel)' po pozem~u žalovaného. Pro
zemku žalovaného jen dvě~al ~~ě;;lz~lďalo~cu~ právo jízdy po po
odvoláni ani té ani oné strany. . vo a c I s o u d nevyhověl 

Nejvyšší soud d I'" 
nevyhověl a dl ovo, al11 zalovaného odmítl, dovolání žalo-bcu' Uve v tom to smeru v 

důvodech: 

Jde o to, zda lze žalobcům d ''('. , 
I. a III. Přisvědčiti jest dovolat l~ eP:I! vykon sluzebno~ti směry číslo 
cesty (§ 477 čís. 1 a 492 obč Ze,~m), zepozem~~vou sluzebnost vozové 
tou podle zákona ze dne 7 " a. nelze st?toznovah s nezbytnou ces
podmínky tohoto zákona.. ja~er~;I~c~ 1~95, ČIS: 1,40 ř. zák. a vázati ji na 
zeno, jest pozemková služebno~t u ,oz ~d~UÍl ČIS. 3915 sb. n. s. dovo
pozemku užívati prospěšněji neb~cen~ dlo,rtlu, by se mohlo panujícího 
oprávněného může pak zál ' ('. po o :reJI; pohodlí nebo prospěch 
vlastním a může přejížděti e~e ~i~í'~ tom, ze vlastn!k nem~sí jezditi po 

. mohou na své pozemky do ~ (',poz,emku. Z duvodu, ze se žalobci 
šiti služebnost cesty vydrž s ~ I Z ~er§eJnych cest, nebylo by možno zru
lstným držením Ale'v tomt

ene po ': . 1477 obč. zák. třicetiletým beze
Nejde tu ohledně směrů Čís.~. pr!~ade ,r~t předměten; sp~ru něco jiného .. 
cesty a v důsledku toho ani o t . ~ c .yn s!most~tne sluzebnosti vozové 
samostatnou služebnost srn' o, ~ a Jest zalobcum přiznati či oduznati 
III. Žalobci již v žalobě uv ,~r,e,? " ~ sam.o~tatnou služebnost směrem 
nictví parcel Č. kat. 521 a ~2~I~ z6~1Im,~ Je]~ch předchůdcům ve vlast
vaného Č. kat. 550 jeti povo _ k 'dP;ISlu~I pravo, po pozemku hlo-

zy po az cm lIbovolném mí-stě, a že »toto 
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právo« vykonávali skutečně většinou jen podle potřeby na místech I. až 
IV., a že proto činí nárok na »tuto služebnost jízdy« v této míře; nečiní 
tedy nárok na čtyři samostatné služebnosti jízdy. Již podle tvrzení ža
lobního jde o to, by bylo rozhodnuto, zda jízdami směry číslo I. až IV. 
vyk()návala se služebnost vozové cesty způsobem slušným. Posouzení 
věci po téže stránce domáhá se i žalovaný, který se ve svém přednesu 
odvolává přímo na § 484 obč. zák. a vzhledem k tomuto předpisu při
znává žalobcům jen směr číslo ll. Podle § 484 obč. zák. může držitel pa
nujícího pozemku vykonávati své právo jak se mu líbí, avšak při tom 
nesmějí býti služebnosti rozšiřovány, nýbrž spíše, pokud to jejich po
vaha a účel zřízení dovoluje, musí býti zužovány. V souvislosti s tímto 
předpisem jest ustanoveno v § 495 obě. zák., že prostor pro služebnost 
musí býti přiměřený nutné potřebě a okolnostem místa. Jestliže tedy ža
lobci, jak sami tvrdí, vykonávali služebnost vozové cesty po každém li
bovolném místě, jezdili-li po služebném statku bez omezení na určitý 
směr, mohla býti vzhledem k zásadám § 484 a 495 obč. zákona výsled
kem této dlouholeté držby jen služebnost vozové cesty, přiměřená nutné 

- potřebě a okolnostem místa. Soudy nižších stolic obíraly se nutností po
třeby cesty s tohoto hlediska a nikoli s hlediska zákona o nezbytných 
cestách. Neposoudily tudíž věc nesprávně po právní stránce. Procesní 
soudce, vycházeje z právního názoru shora uvedeného, zjistil po skut
kové stránce místní situaci a, oceňuje výsledky důkazu místním ohle
dáním a slyšením tří znalců, kteří nepodali souhlasný posudek, zjistil 
po skutkové stránce nutnost směru ll. a IV. a postradatelnost směrů 1. 
a III. Odvolací soud osvojil si toto zjištění. Další přezkum této činnosti 
obou nižších stolic není podle § 503 c. ř. s. úkolem dovolacího řízení. 
S náwrem dovolatelů, že jde tu jen o otázku právní a že nemělo ní býti 
vůbec prováděn důkaz znalci, nelze souhlasiti. Stalo-li se toto zjištění, 
byla právem žaloba ohledně směrů 1. a lIl. zamítnuta, a nemúže býti ~;>. 
proto dovolání žalobců vyhověno. J ... / 

čís. 8787. 

Bylo-li odporem pří jednání o rozvrhu nejvyššího podání za exe
kučně Prodanou nemovitost uplatněno, že převodní poplatek pozbyl vý
sadního práva uplynutím tři let ode dne splatnosti, jest na soudu, by 
z úřadu zkoumal, zda není z pramenů uvedených v § 210 ex.ř. zřejmo, 
že bylo promlčení přerušeno podle § .14 výnosu min. financi ze dne 3. 
května 1850, čís. 181 ř. zák. 

Za »použitl zákonných prostředků k vydobyti poplatků« jest pova
žovati i vnucené zřízem práva zástav11liho, vnucenou správou, v níž jest 
řádně pokračováno, a to i administrativní vnucenou správu, byla-li po
znamenána v pozemkové knize, a vnucenou dražbu nemovitosti zava
zené věcně pro poplatek. Zrušeni vnucené správy jest bez významu pro 
promlčení, došlo-Ii k němu z duvodu mimo vůli vymáhajícího věřítele. 

(Rozh. ze dne 14. března 1929, R II 378/28.) 
23' 
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Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost nepři
znals o u d prvé s t o I i ce přednostní právo převodnímu poplatku 
z kupní smlouvy ze dne 18. června 1924, poněvadž jest starší než tři 
léta ode dne příklepu (29. února 1928). Rek u r sní s o u d přiznal 
převodnímu poplatku přednostní pořadí. D ů vod y: Uplynutím tří let, 
po které převodní poplatek požívá přednostního práva zástavního, uhasne 
sice toto přednostní právo zástavní, avšak jen, nebylo-li promlčení pře
trženo. Podle § 14 nař. ministerstva financí ze dne 3. května 1850 pře
trhuje se promlčení použitím zákonných prostředků k vydobytí po
platku. Takovým prostředkem není však pouhý záznam práva zástav
ního k zajištění a není proto odůvodněna stlžnost, že první soudce nepři
hlížel k tomu, že podle výkazu o nedoplatcích ze dne 3. prosince 1924 
bylo právo zástavní v knih. vložce čís. 189 zaznamenáno k zajištění pře
vodního poplatku, o který jde. Podle výtahu z pozemkové knihy byla 
však usnesením ze dne 6. října 1927 povolena k vydobytí tohoto po
platku s přísl. i vnucená správa nemovitosti knih. vl. čís. 179 a 797. Po
něvadž okolnost tato je z knihovnlho výtahu patrna, měl k ní soudce 
podle § 210 ex. ř. přihlížeti, i když výslovně při rozvrhovém roku uplat
ňována nebyla a doklady o ní nebyly předloženy. Podle výkazu nedo
platků, předloženého při rozvrhovém stání, stal se poplatek splatným 
dne 15. října 1924 a důsledkem toho tříletá promlčecí lhůta uplynula 
teprve dnem 20. ledna 1927. Vnucenou správou povolenou dne 8. října 
1927 bylo proto promlčení přednostních zástavních práv přetrženo a 
měl býti poplatek s přísl. v přednostním pořadí přikázán. Přikázání 
celého poplatku s přísl. z nejvyššího podání spočívá na dohodě účast
níků (§ 214 druhý odstavec ex. ř.). 

Ne j výš š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolací rekurs jest bezdůvodný. Pokud jde o poplatek z platebního 
rozkazu ze dne 20. srpna 1924 a z výkazu o nedoplatcích ze dne 
8. února 1928 ve výši 49.700 Kč s přís!., byl proti přikázání tohoto po
platku ve výsadním pořadí vznesen stěžovatelkou odpor jen z důvodu, 
že pře d p i s tohoto poplatku je starší tří let před udělením příklepu. 
Vytýká-li nyní stěžovatelka rekursnímu soudu, že, přihlédnuv k tomu, 
že usnesením soudu prvé stolice ze dne 8. října 1927 povolena byla 
exekuce vnucenou správou nemovitostí zapsaných ve vložkách čís. 169 
a 797 po,zemkové knihy pro katastrální obec L., a usoudiv z toho, že 
nastalo přerušení tříleté promlčecí lhůty, použil pro své rozhodnutí okol
ností při rozvrhovém roku neuplatněných, jest jí odvětiti, že, i kdyby 
stěžovatelčin odpor uvedeného, ne zcela přesného rozsahu nebyl býval 
stěžovatelkou vznesen, byly by nižší soudy povinny zkoumati z úřední 
povinnosti, zda poplatku přísluší na vydražené nemovitosti věcné ru
čení II zda trvá výsadní pořadí pro tento' poplatek dosud po právu. 
V rámci této činnosti musil soud prvé stolice podle § 210 ex. ř. přihléd
nouti nejen ke včasně podaným přihláškám, nýbrž i k oněm nárokům, 
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. , < .. 'h e zá' emních a z jiných exekučních 
které jsou zlevne z ~erelne k?l Yk z Jojení způsobilé. Musil se tedy 
spisů jako podle prava yla~n<e a t I~i~.om odporem bylo uplatněno, že 
soud prvé stoltce, kdyz stezava ~e 9 y února 1850, čís. 50 ř. zák. uply
poplatek podle § 72 ClS. pat. ze/ ':mé z platebního příkazu, pozbyl 
nutím tří let .ode d~e ~platnoso~'á:~~~ není-li z pramenů v § 210 ex. ř: 
výsadního prava, oblralt nel~n I' 'í bylo přerušeno musil zkoumalt 
uvedených zřejmo, že tvrz~ne promcer4 v' nosU minist: financí ze dne 
z úřední povinnoslt, zda~ pOdle'l § 111 Y z zák. k ex. řádu nenastalo 
3 května 1850, Čí,s. 181 r. z. a c', . uvo"l'tl'm zákonity'ch prostředků 

. . I'" dního prava pouz , ' 
přerušenI prom cen~ vysa"". t ovažovati vnucené zřízení pr~va z~
k vydobytI poplatku, za nez le~< p t"' dn'e pokračováno a to I adml-

, ' II V mz les ra '. k . stavmho, vnucenou sprav , r namenána v pozemkove mze, 
nistrativní vnucr;nou správu, ?y~a- 1 Ie~Zé věcně za poplatek. Podle v~- . 
a vnucenou drazbu nemovItoStI ía;~ , ozkaz v němž jest uvedeno vy
šetření soudů nižších stohc byl P a e ni r t<'ce' tl' dnech počínal'e dnem 

k 'b" ti zapraven ve n , '"' 
slovně, že poplate ma Y 'účastněné straně dne 12. zan 
doručení platebního rozkazu, doru~en ls2 října 1924 tím dnem počalo 

. 1924; nastala tedy leho splatnost n: dl~žila usnese~í soudu prvé sto
se promlčení. Finanční prokur~tu~ ť'e< skoslovenskému státu povolena 
líce ze dne 8. října 1927, ktek~ y,~ ~e exekuce vnucenou správou ne
k vydobytí poplatku 49.700, ,c ~ Ens 

i69 a 797 pozemkové knihy p~o 
movitostí ,zapsanych ve vlozkac v~~~ená správa podle knihovního ,vy
katastrálm obec L. a byla tato d ných vložkách poznamenana. 
pisu C pol. 95 na nemovitoste~h v uV~e edne 8 října 1927 nastalo pře
Správně tedy rozpoznal ;ekurs~l soud, , čenou pohledávku, které by se 
rušení promlčení výsadmho pr~vaaP~~2~ Okolnost, uplatněná stěžova
jinak bylo dokonalo dn,e 12. nlD že ~dle spisů vnucená správa byla 
tolkou teprve v dovolacll11 rekurs~, ledJost odle § 129 druhý odstavec 
dne 20. listopadu 1927 pro bezvys: . š~ího soudu jenž jí však ne
ex. řádu zrušena, neušla pozornoslt neFY. l'estalo z ~ůle vymáhajícího 

, " něvadž se toto zrusem ' " 'b' 
přiklada vyznam, po < , ' ,,. řádně ve vnucené sprave, ny rz 
věřitele, že by nebyl cohtc~ pot:~c~voa'~imo vůli vymáhajícího věřitele, 
ke zrušení došlo z duv? u ,ezlcl k n"uplynula ješté tři léta. 
ode dne zrušení vnucene spravy pa , 

čís. 8788, 

d'l ' ' nebo ponechám práva chu
Neni zákonnéhopředpok~ad~ ~rot tl ~ ~~~iko stavu přiměřená, slušná 

dých, zkrátil~.\i, b~ ,~e nutnymt u ra am' 
nebo dostatecna vyz.va. 

(Rozh.ze dne 14. března 1929, R 11 74/29.) 

I '1 o udp r v é s t o I i c e zá
. K :,ávrhu p;ávního \~Sd~~~ež:I~~~~~snsesením ze dne 29. ledna 1926. 

~k eava ~h~d:~h~ ~o~~mít1 návrh právního zástupce. 
e N ~ í ~ y š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 
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Důvody: 

Jde o to, zdali v majetkových '{' 
sením soudu ze dne 29 1 d. 1 9~~mereC1 zalobce, jemuž bylo usne_ 
změny, jin;iž byly dOd~te~n~a odstra~~~~len~d~;ávo chudých" nastaly 
chudych puvodně bylo pl'Opů'č (§ 6S' P, Inky, za mchz pravo 
a § 15 min. nař. ze dne 21. j r~~~nce I ,c'';; s.). P?dle, § 63.c. ř. s. 
na povolení práva chudých je~ ten kd 9~~, CI~. ,380,1'. zak., ma nárok 
potřebuje pro sebe a svou rod' ' ? ez z racem nuzné výživy, již 
dení rozepře Soudu '{" . Iknu, nem s to, by hradil náklady na ve-. .. na eZI ]a prav" č ' '. 
samostatně a přesně zkoul~al d . I re ~ne m!nts,terské nařízení, by 
lení práva chudých Záko 'h z ': Je tu zakonny predpokJad pro udě
nutným nákladem n'a útra~fc~ ~ r~edPokladu ,tu ,~en~, zkrátila-li by se 
statečná výživa. Podle toh 1 O I ~ stavu pn~ere~a, slušná nebo do
tehdy, byly-li b ztenčen 01' ze, m UVItI ?, zkracenl nuzné výživy jen 
potřeby životl1ÍYposuzuj/ls~st;~da~' J!ln}~, nutno u,hrazovati nezbytné 
souhlasiti s názorem rekursníh: p ď o. nejZ Jde" s techto hledisk, nelze 
dých, by bylo oduznáno .' sou ,u, jenz, zamltl návrh zástupce chu
žalobce složil vyjevovací ~lř~::h~h(~;YCr4 u~elené žalobci. je pravda, že 
tok ol u o tom nemá žád' ,,, e : ,cer~na 1928 a ze podle pro
přehlédnouti co praví sna~:I~ ~~Jl~ulka z,adneho majetku. AVŠak nelze 
jest jediným' zdrojem Příjm~ z n;~~e, ~ .. zalobco,:a. Podle jejího udání 
prodeje výrobků vyrobených jejími zs:lj~. Ona ,I zal?bce, výdělek z od
nad stroji, jakož i od rode·"· ;01' ,v zavode Karla H-a. DOzor 
i~;. n:;bylo-li by tu ;éto ~i~~~s~b~~~~~va zalobce. Z toho jest zfeimým, 
pl'lJmu pro manželku žalobcovu neboť ~o:y, nebylo by tu am zdroje 
ani strojům ani obchodu S" a () nelozumí, jak sama praví 
nemá výdělku. Má jei třebas V{;~r~~~' ~.e~z~ pro;~;vrditi, že žalobc~ 
udává Karel H., obdřtí odle dohod' ,z}' na /0 .;"Isku, které, jak 
M., jest súčastněn žalobcf řevážnč }' zalobcov~ mar;zelka ze závodu 
úsudek rekursního soudu žf nákl cl svou čI~nostl. Nel1l proto správnýln 
ním domácnosti nehradí Žalobce ~/.~~oJt"ne s ,~d-ržováním bytu a vede
městského policejního úřadu k' 7C;-.I, y,to pr~jmY:.t~k zjišťuje zpráva 
lobcovy, nelze mluviti o- zkrá~enívy:~~O:al1I ,nal,{~~dnejSl ?omácnosti ža
povinnost, hy uhradil náklady j d u~ne VyzlVy, u~ladá-li se mu za 

'kl' na ve em sporu hm ze se P' hl ' . 
~a, zam e právo chudí'ch jemu dříve uděl ' V'. k'. 1,0 aS~Je 
jezto podle toho co bylo shora' , ene. ylO ten Jest oduvodnen, 
žalobcových zm~na, již má na I~~~~f~s~::~~~~~ tt~e~~o;ý~h poměrech 

čís. 8789. 

(sp~~~ej~~e:a~~~;~r:jedj!~~ zZ:Sl~n~ho sná!lo~vy jis!ého, druhu vůbec 
úmluv 'ev,.' ne opr vnen k Ujednaní vedlejších 
Spadá ~~ Sn~:!t.nl, pOldle pov~y ~ěCí ~nebo zpravidla bývají spojeny, 

, J ••• e um uva o prislUSllostt soudu (§ 104' ) 
není k úmluvě o příslušnosti soudu netřeba PodatI' p_"'~_ n:.: O ,zrnoc

• W\4L JIZ v zmobě. 

(Rozh. ze dne 14. března 1929, R II 77/29.) 
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žalující firma opřela žalobu proti správci městského kina v F. Vik
toru B-ovi a proti městské obci v F. co do místní příslušnosti o § 104 
j. n. Námitce místní nepříslušnosti vyhověl so udp l' V é s t o I i c e 
ohledně správce městského kina a žalobu ohledně něho odmítl, ohledně 
městské obce F. námitku místní nepříslušnosti zamitL Rek u l' sní 
s o u d nevyhověl rekursu žalobcovu do usnesení prvého soudu, pokud 
jím byla odmítnuta žaloba proti správci kina, vyhověl však k rekursu 
žalované městské obce námitce místní nepříslušnosti i ohledně ní a i.a
lobu i proti ní odmítl. D ť\ vod y: Podle § 1 min. nař. ze dne 18. září 
1912, čís, 191 ř. zák. propť\jčuje kinematografická licence pouze majiteli 
licence, označenému v listině licenční, právo k provozování a jest tato 
licence nepřenositelná na jiné osoby, nejen mezi živými, nýbrž i na 
případ smrtí. Podle téhož min. nařízení provozování kinematografické 
licence může se díti zástupcem (správcem), avšak jen s úředním povo
lením. Provozování nesmí však býti propachtováno (§ 9 cit. nař.). Ža
lovaní' Viktor B. byl podle smlouvy služební a podle sdělení okresní 
politické správy v F. ustanoven podle § 9 min. nař. ze dne 18. září 1912, 
čís. 191 ř. zák. správcem kína, patřícího městské obcí F. Jako správce 
jest podle služební smlouvy povinen obstarávati veškeré komerční i od
borné práce, spojené s vedením kinematografického podniku a má také 
platiti veškeré výlohy režijní v podniku z hrubého výtěžku, zejména 
také potřeby nezbytně nutné k provozování. Ze svědeckých výpovědí, 
jakož i ze služební smlouvy zjisti! soud prvé stolice, že Viktor B. ja
kožto správce kina, patřícího městské obci f., byl oprávněn k objed
nání filmů. Názoru, že jako správce jednal v rámci plné moci, uzavřev 
vedlejší úmluvu o příslušnosti soudní, nelze přisvědčiti. Podle předpisu 
§ 104 j. n. musí úmluva o. soudní příslušnosti býti předložena, a to 
listinou u soudu již se žalobou. Také úmluva, sjednaná oprávněným 
zástupcem, musí býti prokázána podle § 104 j. n. zvláštní plnou moCÍ, 
což tím spíše bylo zde nutno, poněvadž svědci potvrdili, že žalovanému 
(Viktoru B-ovi) nebylo výslovně uděleno zmocnění, by ve příčině soudní 
příslušnosti činil za obec závazná prohlášení. Úmluva oprávněného zá
stupce bez předložení patřičné plné moci nestačí. V této rozepři nebyl 
tedy v žalobě podán ani listinný důkaz ani jinaký průkaz o tom, že 
správce Viktor B. byl zmocněn, by za žalovanou městskou obec učinil 
prorogační prohlášení. 

Ne j v y Š š í s o u d k rekursu žalobkyně obnovil ohledně městské 
obce F. usnesení prvého soudu. 

D ů vod y: 

Rekursní soud uznal, že Viktm B. byl žalovanou obcí zřízen za 
správce, zástupce, jejího kina podle § 9 nařízení ze dne 18. září 1912, 
čís. 191 ř. zák., že byl podle služební smlouvy povinen obstarávati 
veškeré komerční a odborné práce spojené s vedením kinematogra
fického podniku a že byl zejména též oprávněn k objednávání filmů, má 
však za to, že jako správce, zástupce, nejednal v rámci plné moci, 
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uzavfev. vedlejši s.mlouvu o. pf~slušnosti soudu. Pro tento právní názor 
~:uda"va n~pa?~l1e u~nes~n~ duvo,?y, rozebírajíc jen otázku, zda musí 
JI~. v :alobe byli podan listInný dukaz o zmocnění k ujednání o soudní 
pn.slusnoslI, a odpovidajíc na otázku tu kladně. Nemá však pravdu 
~D!. v tom aD! v onom. Kdo jest zmocněn za jiného sjednati smlouvy 
j1steho druhu vůbec, je také oprávněn k ujednání vedlejších úmluv, které 
s ,nuTIl podle povahy věci nebo zpravidla bývají spojeny, pokud tomuto 
~red~okladu o J;ho oprávnění neodporují vyslovený neb jinak zřejmý 
um)'sl .zmocn~teluv aneb předpisy o zvláštních plných mocích (§ 1008 
obc: za~.): P::edp,lsy t~to podle, svého doslovu nebránily Viktoru B-ovi 
v uJe~nanI. p~lslu:noslI s.oudu. Ze by mu v tom byla bránila projevená 
n<;b zrej1,;a v~le zal~vane obce, ~ato podle zjištěni nižších soudů nepro
kazala, trebaze, ch tel a-II zmocnení B-ova v té přičině obmeziti měla 

v~e:hen důvod tak učiniti výslovně, protože jest všeobecně znál~o že 
pUJc?vny fi1n;ů ,-:- ~tejně ja~o jiné pod~i~y, které maF zákazníky ~oz
tto~sen~ po. slrsll'; uzeml a j1~' poskY,tuj1 uvěr, - si zpravidla v objed
n~~lcl: IIStCICh, J';z obJednatelum fIlmu předkládají k podpisu, vyhrazují 
pnslusnost sou.~~ podle svého sidla, takže tato výhrada je zcela pra
Videlnou vedleJsl ~mluv?u. smlou~~ o, zap~.ičeni filmů. Viktor B. byl 
podle toho zmocnen, UCInllI o pnslusnoslI soudu úmluvu. Názor, že 
podle § 104 J. n. nutno podati o takovém zmocnění průkaz v žalobě 
vyvrátil t;rejv~šši soud již ve svém rozh. čís. 1991 sb. n. s., poukáza~ 
k tomu, zc zakon v ustanovení § 104 j. n. toho neHdá že tam kde 
zákon, průkaz žádá Sposlední věta § 87 a) j. n), jest po~innost t~ vý
slovne uvedena, takze Jl nelze ukladati tam, kde staEovena není a že 
Je-II plná moc k sjednáni příslušnosti soudu sporná, je na st:anách' 
by podle § 179 c. ř. s. po připadě teprve za sporu pfednesly skutkové 
okolnosti. a důkazy j.ako podklad k rozhodnutí o otázce té potřebný. 
Napadene usnesem vyvody ty nevyvráhlo, neboť se jich ani nepovšimlo. 

čís. 8790. 

, Spráya poz~stalosti přísluší více spoludědicům podle pravidel o spo
!ecens~vl ;;tatku (§ 825 a násl. obě. zák.). Správa může býti přenechána 
1 osobe třetí. O tom jakož i o volbě správcovy osoby rozhoduje většina 
hlasů spoludědiců nebo soud. 
. _ D.oh~dli-}i. se všichni dědicové na tom. že správa pozůstalostn.iho 
Jmen~ ma by ti vedena jhlými osobami než dědici, nemohlo-Ii však býti 
dosaa:eno shody o osobach, jimž měla býti správa svěřena, bylo věci 
soudu, by osoby ty sám určil, a nelze spatřovati zmatečnost v tom že 
sou~ neslyšel účastníka o dodatečném návrhu jiných účastníků by byla 
sprava pozůstalosti svěřena určité osobě jako spolusprávci. ' . 

(Rozh. ze dne 15. března 1929, R I 47/29.) 

P o z ů s tal o s t n í s o u d . ustanovil v pozůstalosti po Edvínu 
Z-OVl Richarda H-a, Edmunda Z-a a Julia M-a správci pozůstalostnich 
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usedlostí. Rek u r sní s o u d k rekursu zůstavitelovy sestry napaden~ 
usnesení potvrdil. D ů vod y: Nastoupe.ním dě~ictví ~zniká společens;vl 
a spoludlužnictvL Nastoupením dědictVl rozuml se zak?mty proJ';v vul~ 
povolaného dědice, že chce b'ýti d~dicem, .že. chce, pn)mo~tI dedlctVl. 
Toto společenství trvá po pravu az do realmho delem. A; d? tohot~ 
okamžiku platí pro toto společenství zásad~ ~ 6. hlavy o?c. zak. Trva 
tedy společné právo, vázané až do ?d~vzd~m na sou~n! souhlas, na
kládati s věcmi pozůstalostI a, sp':,l.ecne, pravo ke,.spr".ve po~le, § 810 
obč. zák. Více spoludědicům ~ríslusl sprava a po~zlv".m spolecne, podle. 
pravidel o společenství statku (§§ 833, 836 obc. ,zak.). 1 kdE ~~s~ 
býti z pravidla dědic sám ustanoven správce~ pozu:talost~,muze oyÍ1 
správa včtšinou spoludědiců přenechána 1 CIZl oso,be .. K 2'ece~ _sprav~ 
patří i rozhodnutí otázky, zda tuto ~právu. vyko.nav,a]1 vSl~hm. clenove 
bezprostředně a osobně, či zda sprava ma byh pre~ec?ana Jedn~mu 
nebo více členům anebo zda má býti přenesena na trel! osobu. Vsem 
zájemníkům musl přislušeti právo,. čini!i disposice,. čímž se, odstr~ní 
nepřístojnosti při společném vedem spravy" ze kt;rych vz.mkla neJvlc; 
sporů mezi zájemníky. Pro případ, že by se clenove nem?hh dohoclnouÍ1: 
může o tom rozhodovati většina hlasů nebo mohou se clenove dovol.ah 
rozhodnutí soudu. O volbě osoby správce, ať jest jim někdo z účastmků 
nebo cizí osoba. rozhoduje rovněž většina hlasů, které p.~dle ~, 833 
obč. zák. budou počítány podle poměru POdllu, pokud se tyce muze se 
strana i v tomto případě dovolati roz~odn~tí ~ou~u. t;; to se v pr~Jed~ 
návaném případě stalo. Většina spoludedlcu, pnhl:,slvSIC~ se. k dedlctvl, 
dovolala se pozůstalostního soudu, by urcll tn n,".vrzene osoby za 
správce, k čemuž jsou oprávněni bez ohledu na s::z~v~tel~u (sp.?lu: 
dědičku), a prvni soud ustanovil, vyho,vě~ tomu~? zad.am; tn ~avrzene 
osoby správci pozůstalosti. Proti osobe tec~to tn spr~vcu TI<;prednesla 
stěžovatelka nic co do důvěryhodnosti a ZpUSObllosh techt? trech os?b, 
takže nebyio pro rekursní soud ani v tomto ohledu podnetu ke zmene 
nebo ke zrušení napadeného, usnesení. 

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

D ů vod y: 

Stěžovatelka napadá usnesení rekursniho soudu podle § 16 nesp. říz. 
pro zřejmou nezákonnost a pro zmatečnost. Dovolac} so~d? p!ezkoumav 
napadené usneseni po strá~c~ p:ávní, neshledal,. ze zreJn;e odporuje 
zákonu. Pokud jde o uplatnenyduvod zma~eč!,osh: Jest o~~em pr,,;vd~, 
že prvý soud neslyšel stěžovatelku o dodatecnem navrhu JeJlc~ ?dpurSU, 
by správa pozůstalostního jmění byla svěř~na t~ké Juhu M-OVl pko t;e
tímu spolusprávci. Leč v tomto opomenuh prveho soudu n,;,lze s~atro~ 
vati vadu řízení, která by je činila zmatečným, n;,boť, kdp s~ ~s~chn.l 
dědicové v zásadě dohodli na tom, že správa pozustalostmho J~~m m.a 
býti vedena osobami jinými než samými dědici, nemohlo· však ?yh dOCl
leno shody ve příčině osob, jimž správa .má býti svěřena, bylo veCl soudu, 
by osoby tyto určil sám (§ 836 obč. zak.). . 
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čís. 8791. 

o nároku na zrušení nájemní smlouvy z důvodu § 1118 obč. zák. 
jest rozhodovati pořadem práva i za platnosti zákonů o ochraně ná
jemníků. Předpis § 3 (1) zákona ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. 
a n. neupravuje otázku přlpustnosti pořadu práva, nýbrž jest předpisem 
hmotněprávním. 

(Rozh. ze dne 15. března 1929, R I 124/29.) 

Žalobkyně domáhala se žalobou zrušení smlouvy pachtovní ze dne 
30. května 1925, kterou propachtovala (pronajala) žalovanému živno.st 
lékárnickou s inventářem, se všemi místnostmi, s dvorem a se zahrád
kou na 5 let, a navrhla, by žalovaný uznán byl povinným živnost lékár
nickou, místnosti jakož i dvůr a zahrádku opustiti a jí odevzdati. Žalo
vaný namítl nepřípustnost pořadu práva tvrdě, že smlouva podléhá zá
konu o ochraně nájemců a že za platnosti tohoto. zákona nelze zmšiti 
smlouvu jinak, než výpovědí soudem povolenou a že tudíž není cesta 
sporná přípustná. S o udp r v é s t o I i c e vyhověl námitce nepří
pustnosti pořadu práva a žalobu odmítl. D li vod y: Ze spisů C II 
246/28 bylo zjištěno, že usnesením ze dne 13. července 1928 právní 
moci liabyvšího byla výpověď daná podle c. ř. s. odmítnuta pro nepří
pustnost pořadu práva z důvodů, že se na smlouvu vztahuje zákon 
o ochraně nájemníkli. Tímto rozhodnutím jest soud vázán. Ostatně opa
kuje se poznovu, že podle § 7 zák. o ochr. náj. vztahuje se ochrana ná
jemníků na případy, kM se propachtovaná živnost provozuje v najatých 
místnostech. že se jednalo o pouhé propachtování živnosti bez pro
najmutí místností, žalující strana ani netvrdí, sama označuj k a žádajíc, 
by smlouva nájemní a pachtovní byla zrušena. Za platnosti zákona 
o ochraně nájemců nelze zrušiti smlouvu podle § 3 tohoto zákona pro 
neplacen, nájemného, nýbrž jen pro zneužívání nájemného předmětu ke 
značné škodě pmnajímatelově. Jest nesprávný názor, že neplacení ná
jemného jest i touto značnou škodou, neboť zákon neplacení jako dů
vod zrušení výslovně neuznává a § 1118 obě. zák. mluví výslovně o obou 
případech. Kdyby pojem neplacení byl podřazen pojmu značné škody, 
samozřejmě věcné, musel by zákon výslovně na tuto okolnost vhodným 
způsobem poukázati. Rek u r sní s o u d zamítl námitku nepřípust
nosti pořadu práva a ulo.žil prvému soudu, by pokračoval v jednání o ža
lobě. D ů vod y: Soud první stolice neprávem odmítl žalobu, vyhověv 
námitce nepřípustnosti pořadu. práva, což odůvodnil tím, že je vázán 
pravoplatným usnesením ze dne 13. července 1928, jímž vyhověl téže, 
námitce ve sporu téže žalobkyně s týmž žalovaným o výpo'věď ze živ
nosti lékárnické s inventářem, všech m,stností, dvora a zahrádky. Nelze 
souhlasiti s právním názorem soudu první stolice, že toto usnesení má 
rozhodující význam i pro souzený spor, neboť jde tu o zcela různé před
měty sPo.ru (tam výpověď k 1. říjnu 1928, zde zrušení smlouvy bez vý
povědi), a ani předpis § 499 c. ř. s. se na tento případ nehodí. Řízení 
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. ...• ořad práva avšak rozhodnutí o tom, 
o výpovědI nenaleZl ovsem na P .', á o §§ 1118 obč. zák. 
. e li žaloba o zrušení smlouvy pachtov111 opren 'brž . est 
hcÍůvodněna, čili nic, ,:~Ize. odkazt;vati ~: t~~~luo ~~~Pzo~~o~i ~~lobkJyně 
o t0111 rozhodnoutI po nzem spomen;. J ,. r jzhodování o tomto žalob
pro svůj nárok zákonitý dlivod, ,a prave bl,' . žil zda lze na tento pří
ním důvodu bude na soudu prve stolIce" Y ;rva 'ků a ]·e-li žalobkyně 

,·t· 'd·' ákona o ochrane naJemm , 
pad pOUZI 1 pre pISU z , ávněna domáhati se zrušenI 
vzhledem ~( předpisu ,§ 3 tohoto }~kon: °tr adě so~dního svolení k vý
smlouvy, ci bylo-lI treba vypovelGl, p p ~kladě těchto úvah dospěje 

'd· I kd' oud prvm sto Ice na za. pove 1. ,yz S , • 'd.·" dosíd lze pouze v řízení nespor-
k úsudku, ze bylo treba vypove .1, Jl\e důvodnou pro r.edostatek skut
ném, zamítne žalobu rozsudkem Jakdo "z .. šak pro domnělou nepří
kového a právního podkladu, neo ml ,ne Jl v 
pustnost pořadu práva. , k 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolaclmu re ursu. 

D ů vod y: 

, . .. emní a pachtovní smlouvy 
žalobkyně domáhá se ža:o!,ou z;use;lll~~~ . est rozhodovatí pořadem 

a odevzdání najatých yředmetu. O t~to ;a Věci soukromoprávní nenále
práva, neb?ť Jde ,o v~c souk~om~pra~lm z~láštním zákonným předpisem 
žejí na porad prava)en ,teh y, )s.OU II . n) Ustanovení § 3 (1) zák. 
vyňaty z pravomocI radnych soudu \§, I~ cio~olává stěžovatel, neupra
o ochr. náj. čís. 44/28 sb. z. a n., J~ 10Z ,s , , 'brž ·e to předpis 
vuje však vůbec otázk~ ?řípustnost~ l~ra~~ ~~~~~~ nt oCh;aně nájemců 
hmotněprávní, obmezuJl~~ po ~ObU§u~I~,~~ obč zák. Rozhodovati o dů
právo poskytnute pro:na]1mate 1 v . . 'zna~ ustanovení § 1118 obč. 
vodnosti žalobního naroku ~. vyklatdattI vy por bude lze teprve v rozsudku, 

·k § 3 (1) zák o ochr. nal. pro en o s ., 
í~~ž ~ude vydán ~ věci. Nap'adené usnesení vyhOVUJe zakonu. 

Cís. 8792. 

V pochybnosti jest míti za to, že jde o podnájem, nikoliv o postou

peni náiemnic~ p§rá;š 'k o ochr. nál. i,est vykládati ta~, ž~. úči~ek 
U stanovem

t 
.z:yt' u pod podrnfnkou koupě jeho zařtzenl le~~ le~ 

smlouvy o pos oupenl , é kupní smlouvy o zanzem 
ten, že

T
n
ot
el,Z,e <1~?~o~a:pf!~o~~ ~o~!';:;t~ytu. Platno?, však zůstává 

bytn. ez pal 1 , ". b "" ájmu (podnaJmu). 
smlouva o postoupení mlstuo~h§n~8 Ji~monochr náj. jest rozttměti i za-

Zařízenim »bytn« ~e sll1;Ys ,u , ~. 'ké dllu"y aneb obchroní míst-
fuení jiných místností, najme remes mc 
nosti. 

(Rozh. ze dne 15. března 1929, Rv I 52/,29.) 
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inventáře. Pro c e sní s o udp r v é s t o líc e žalobu zamitl, o cl
vol a c í s o u d vyhověl žalobcovu odvolání potud, že uznal žalovanou 
povinnou odevzdati žalobci byt s dílnou, jinak odvolání nevyhověl, mi
mo jiné z těchto d ů v o cl ů: Soud prvé stolice vycházel při rozhodování 
sporu z nesprávného názoru, že sporný případ jest posuzovati jen podle 
§ 20 (2) zákona o ochraně nájemníků, přehližeje úplně, že tu jde i o pří
pad § 18 zákona, an podle nesporného tvrzení stran pronájem neb po
stoupení bytu podmíněno bylo tím, že žalobce koupí stroje a věci v míst
nostech se nalézající, a dále z nesprávného názoru, že ujednání stran jest 
nicotným ve všech směrech. Při tom nevzal zřetele na to, že žalobce vý
slovně tvrdil, že mu žalovaná prodala místnosti se stroji a s jinými věc
mi, že se dovolával ujednání ze dne 7. října a 21. října 1925, z nichž na 
jevo vychází, že byla ujednána nejen smlouva o postoupení bytu a věcí 
za urótou cenu, nýbrž i smlouva podnájemní ohledně postoupených 
místností za určitou činži podnájemní za podmínek zákonem přípustné 
výpovědi ve výši 254 Kč čtvrtletně. Soud prvé stolice učinil již v tomto 
směru zjištění, jíchž však pro rozhodnuti sporného případu nepoužil, 
ježto mu pro právní posouzení případu stačil nesprávný názor o naprosté 
nicotnosti celého ujednání se všemi jeho účinky. Takto zjistíl na zá
kladě prohlášení ze dne 7. října 1925, 21. a 27. října 1925, výpovědí 
svčdků a znaleckého posudku, že žalovaná byt s inventářem za 35.000 Kč 
postoupila, že prohlášení tato vlastnoručně podepsala. Zjištění toto pře
jímá i soud odvolací jako bezvadné, ježto odpovídá i nespornému před
nesu stran, že smlouva byla jednotná a že cena 35.000 K!č byla smluvena 
za předání bytu i inventáře jako odstupné za byt. Podle ustálené praxe 
(viz rozh. nejv. soudu sb. n. s. čís. 6690, 7464, 7429, 5244) jest ustano
vení § 18 cit. zákona vykládati tak, že účinek smlouvy o postoupení bytu 
pod podmínkou koupě zařízení jest jen ten, že nelze odvozovati nároky 
ze zapovězené kupní smiouvy ohledně zařízení bytu jakožto podminky 
postoupení bytu. Jen tato kupní smlouva jest nicotnou a podle § 28 cit. 
zákona trestnou, a totéž platí i o úplatě za postoupení bytu. žalobce ne
může se proto domáhati splnění smlouvy, pokud jde o zařízení dílny a 
o'statnkh věcí tam se nalézajících, jehož koupě byla nedílnou podmínkou 
předání bytu, jak patrno z nesporné jednotností ceny za postup bytu a 
zařízenÍ. Podle ustanovení § 18 cít. zák. může ovšem majitelka bytu po
žadovati zpět prodané zařízení a včci, rovněž tak i žalobce to, co za ně 
dal, avšak domáhati se splnění smlouvy zakázané, jest podle § 879 obč. 
zák. vyloučeno, tak jako na základě ustanovení § 20 cit. zákona lze zpět 
požadovati to, co bylo za postoupení bytu plněno. Naproti tomu nemění 
se nic na platnosti smlouvy o postoupení místností neb nájmu, pokud 
se týče podnájmu jejím, klerá byla uzavřena spolu s koupí zařízeni neb 
s ujednáním o úplatě. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany. 

D ů vod y: 

Rozsudek odvolacího soudu napadají obě strany, žalovaná potud, 
pokud bylo vyhověno žalobě o předání místností, žalobce potud, pokud 
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. " . ďl Y žádnému z obou dovo-
byla zamítnuta žaloba.o "ydá11l zanzem 1 n . 
lání nelze přiznatI opravnenost. , . 

K dovolání žalované. Při rozboru žalovanou uplatnovaneho. dovo.l~
cího důvodu podle § 503 čís. 4 c. ř. s. jest vycházet.1 ze .sk.utkoveho zJls
tění odvolacího soudu, že mezí stranami doslo k ujednaI1l. smlouvy tak, 
. ak . est obsaženo v listíně ze dne 2·1. října 1925. Odvolac1. soud po,sou
kil ~ěC správně, vyloživ tuto listí nu jako smlouvu .? podnaj~U tOS~~uÍ' 

en' ch místnosti neboť to nepochybně plyne z jepho obsa u ... vr ~- 1 
~ov~latelka přes to, že prý nešlo o podinájem, ~ýbrz o postup na~emI1l~~ 

ráva vůbec, ocitá se v rozporu s obs~hem hst1l1y, .kterou. po. epsa ~ 
bstatně i v pochybnosti jest míti za to, ze jde o podna~emd I1l~OI~V l~ p~_ 
~~~:i~~~, n:~~7~r~ /~á;28:~~~. ~~;).z~;:g~ ťo~~, ~:\!IO~;í .ž~?~stV~~í 
na předání místnosti, nelze vyvozovalr, ze zal~bce l!~ t;7nava, z.e n:). e 
o podnájemní poměr, neboť i podnájemce ma protI najemc! naro ~; 
s lnění· ovinnosti věc podpronajatou odevzdalr (§§ 109~ ~ 109~ o . 
z1k) P~kud se dovolatelka snaží dolíčiti, že právní Jednalkm mekz!l~t:a-

.. '. t dl § 20 (2) zák o ochr ná)·. neplatné v ce u, mOl Jen 
naml Jes po e . - ." Odd 'h 0-
u'ednání o ú latě, stačí ji odkázati na spravne dUv?"y napaene o r z 
s~dku jež s~ opírají o ustálenou judikaturu neJvyss1ho s~U~~9~V1~ ze
'ména' rozhodnuti čís. 4801, 6677, 6690, 7242, 7429, 74~ C, s . n. 
) •• ov b I o uštěn dřívější odchylný názor rozhodnulr C1S. 461 7. sb. 
~:' t,mi:hol se Pdovolává žal?vaná). Dovolací duvod podle § 503 C1S. 4 
C. ř. s. není tudíž opodstatnen. . . o 

K dovolání žalobcovu .. žalobce namítá s hle~.iska dovolaC1h?,duvodu 
podle § 503 čís. 4 c. ř. s. toliko, že na tento pnpad nelz':. pOUZ1Ťl ust~
novení § 18 zák. o ochr. náj., poněvadž předměte!" ko.up.':. nE;bylo ~an- . 
zenl bytové, nýbrž zařízení čalounické - ~prá~ne brasnarsk; §3g11~k' 
Ale ·v tom mu nelze dáti za pravdu. Podle jasneho ustanovem za ; 
o ochr. ná·. vztahuji se předpisy tohoto ~ákona. o by;e.ch, P?kud;reI1l 
ustanoven~ jinak také na jakékoHv jiné m1stnosl!, ktere J;;011 pre~mete!" 
smlouv nájemni nebo podnájemní. Mluví-li se v § 18 zak. o ?cr. ~a). 
o zaříz~ní »bytu«, nelze to omezovati jen na nábytek v .0.?~tnY3!' n;1St
nostech, nýbrž jest tím podle § 30 téhož zákona r~~ume:1 1 zanzem J~
n' ch místností, které jsou předmětem ;;ml.ouvy naJemm ne?o .r0dna~ 
j{mní tedy zajisté i zaříl'ení řemeslmcke d11ny neb obchodn1 m1stnosl!. 
(Sro;nej rozhodnuti čís. 4801, 6677,7429, 7430 sb. n. s.) 

čis. 8793. 

Vklad výmazu svěře~skéh;o ~á~radnictvi nelze povoliti 
listinného důkazu o úmrti o{lravneneho, 

(Rozh. ze dne 15. března 1929, R \I 3/29.) 

na základě 

K n í h o vn í s o II d zamítl knihovnu žád?st o vklad v~mazu svě
řenského náhradnictví pro Viléma K-a, Franlrska H-a a Adelu S-ov ou, 
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o vklad vlastnického práva pro Karla a Elišku H-ovv a o vklad zástav
nih? práva pro Adélu K-Dvou. Rek u r sní s o u d" žádané vklady po
vohl. 

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

Důvody: 

. Podle § 94 knih. zák. lze povoliti knihovní zápis, tedy í vklad výmazu 
je,n tehdy, souhlasí-li žádost s knihovn4m stavem a je-li žádost odúvod
nena obsahem přiložených listin, majících i předepsanou formu. Na
v:hovatelé připojili k žádosti úmrtní listy ze dne 16. února 1928 a 28. 
brezna 1928, jakož í prohlášení ze dne 29. března 1928 z těchto listin 
vysvítá však pouze, že dva ze tří náhradních dědiců zemřeli, třetí pak se 
vzdal. náhra~~ihodědíctví. Ustanovení § 34 knih. zák. pak, podle něhož 
v určltych pnpadech lze povoliti výmaz práva již na základě úmrtního 
hst~, v ;omt,o případě nelze použíti, ježto jest omezeno jen na případy 
v I::m pr:,sn: vytč~ne .. Rekt~rsní soud neprávem řešil právní otázku, zda 
sv:;enske nahradl11ctvI zamklo, přehlédnuv, že tuto otázku nelze řešiti 
~ n~ení. knihovním. Zánik svěřenského náhradnictví nebyl však předlo
zenyml hstmaml prokazan a proto nelze jeho knihovní výmaz povoliti 
(§ 94 čís. 3 kn. zák.). 

čís. 8794. 

Pozemková reforma. 
Péče uložená § 19 ptíd'. zák: Státnímu pozemkovému úřadu by byly 

zř~ze!1Y služebnosti vodní i cestnf, není na závadu, by se ne'bylo do
mahano sporem zřízeni (oduznáni) služebnosti mezi těmi jimž byly 
pozemky přiděleny. ' 

(Rozh. ze dne 16. března 1929, R I 64/29.) 

Žalobce i žaiovaný nabyli pozemků v přídělovém řf.zenÍ. Žalobou 
o niž tu jde, domáhal se žalobce, by bylo žalovanému zakázáno sváděti 
vodu se svého pozemku na pozemek žalobcúv. Pro ce sní s o u d 
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a c V S o u d zrušil na
paden~ r~zsudek i s předchozím řízením pro nepřípustnost pořadu práva 
a odn~~l zalob~, m.aj e za to,. že bylo věcí Státního pozemkového úřadu, 
by nandll potrebna opatře11l k ochraně vodních práv. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení odvolacího soudu a uložil mu 
by pomina důvod, z něhožzruši1 rozsudek prvého soudu po případné~ 
dalším jednání znovu rozhodl. ' 

Důvody: 

Jde. zřejmé? služ,ebnost odvádění vody ve smyslu § 477 čís. 2 a 497 
ohc. zak., tudl,z o ne soukromoprávní patřící na pořad práva. Pravda 
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sice, že § 19 (2) pfíď. zák. stanoví, že, aby zajíštěno bylo řádné hospo
daření, je »péčÍ« t. j. povinností pozemkového úřadu (učiniti potřebná 
opatření k ochraně trvajících práv vodních a, jeví-li se toho potřeba, 
upraviti nově užívání vodních· sil), zřiditi služebnosti vodní i cestné a 
učiníti vůbec vše, co vyžaduje řádné hospodaření, avšak to nemění nic 
na otázce, zda žalovanému služebnost odvádění vody, tak jak jí vyko
nává, právo k tomu, co činí a čím ve vlastnictví žalobcovo zasahuje, 
příslušičili nic; neboť ať mu přísluší nebo ne, ať mu bude přiznáno neho 
oduznáno, nebude se to dotýkati práva Státního pozemkového úřadu 
učiniti předepsané opatření, ač-li ještě í nyní, po právoplatnosti přídělu, 
jest k tomu příslušný a oprávněný (§ 19 předpokládá, že opatření ta bu
dou učiněna hned v pracovním plánu, o němž mluví § 18, a přejdou tedy 
do přídělových listin, § 27 tého'ž zák. nikoli však nemyslí, že by bylo 
možno opatření ta činiti i kdykoli po právoplatnosti přídělových listin), 
což zde ovšem rozhodovati netřeba. Právomoc Státního pozemkového 
úřadu podle § 19 náhr. zák. jest totiž diskrecionární, pozemkový úřad 
může upraviti poměry bez ohledu na služebnosti, jež tu jsou, zejména 
tedy nové služebnosti zříditi a ty, jež tIJj~ou, zrušiti,když toho vyžaduje 
nové přídělem nastalé rozdělení půdy a hQspo.dářskýprospěch, kdežto 

Y-soudmúže uznati jen služebnost už po právu existující (nabytou), na
opak není-li posud nabyta, musí ji oduznati, nemůže ji ale z vlastní mod 
ani zříditi ani zrušití, a tak rozhodnutím o žalobě, o niž jde, ať už slu
žebnost uzná nebo oduzná, buď se stane opatření Státního pozemkového 
úřadu -'-- pořád předpokládajíc, že není již promeškáno - zbytečným, 
anebo se stane pokud se týče zůstane naopak nutným. Pořad práva a 
opatření Státního pozemkového úřadu nejsou tedy úkony, jež by se na
vzájem vylučovaly. 

čís. 8795. 

Není závady, by jistina a úroková pohledávka nebyly uplatněny 
zvláštními žalobami, jež co do věcné příslušnosti (§§ 49 a 50 j. n.) jest 
posuzovati samostatně. 

(Rozh. ze dne 16. března 1929, R I 119/29.) 

.Žalobce zažaloval polovinu jistinné pohledávky 40.000 Kč na sboro
vém soudě, úrokovou pohledávku z téže jistiny na okresním soudě. Proti 
žalobě na okresním soudě vznesl žalovaný námitku věcné nepříslušnosti, 
jíž s o udp r v é s t o i i c e vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní 
s o u d námítku zamítl. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhov~1 dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Stěžovatel uplatňuje, jako již v nižších stolicích, že nelze považovatí 
souzenou úrokovou pohledávku za samostatnou pohledávku, která by 
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mohla býti uplatňována zvlášt í v I b 
ji'stinná pohledávka z nl'zv u'rok

n ~a o hOl u, ~na byla současně zažalována 
I . v , , ova po edavka p . ·t· • 
ene za zal ování příčí se procesn' Id' rys I, a ze takové oddě-

chá. Souvislost mezi pOhledáv~o JO~P~. arností. Než tato výtka jest li
(§ 912 obč. zák. a § 54 . nU. J~s In.nou a úrokovou pohledávkou 
že lze obě pohledávky sJhrnL~ochaz., o~sem procesuálně výrazu v tom 
nezrušitelná a nevadí tomu ť V/éze zalo?ě. Ne~ tato souvislost není 
uplatněny zvláštnúmi žaloba~i 1:' 1 stm~ a .~rok.0va pohledávka nebyly 
J. n. jest posuzovati samostat~tz c~ °dpnslu~nosÍ! podle §§ 49 a 50 
váním ruší ona souvislost obou por~~ev:. z( se t~to odděleným zažalo
mu nutno ještě zdůrazniti že "', a~ u srv.. . U .• n. ř. 7681). K to
polovice, kdežto touto žalobo: ~IS!I~~~ poh!edavky~aza.lována byla jen 
pohledávky, takže tu není ani úpfnn;a a se I zal obce. uroku o z celé jistinné 
zalovaných. Procesní hos odá te SO~VIS OStl pozadavku odděleně za
vliv teprve na řešení otázky út~~~ssp~~~~ zde rozhodná, nýbrž může míti 

čís. 8796. 

. Byla-li žaloba doručena t kd '. 
Jako žalovaný, nemůže žaIObc~:' o byl v 111 oznacen, třebas mylně, 
přikázáno, by žalobu vrátil. vrhnouti na Soudě, by bylo wlov:anému 

(Rozh. ze dne 16. března 1929, R I 138/29.) 

Zaloba proti majiteli velko t tk O . ' 
statku v O. Po doručení žalo~ a u v hl' ,?yla doručena ředitelství velko
v O. doručenou mu žalobu vrá';; ~a;'tr • Zlal~bce, by majitel velkostatku 
proti majiteli velkostatku v O' , j.~ f za o ~ b~la určena a adresována 
statku v O S o udp r v é "t ml ? IV proh byvalému majiteli velko-
s d . s o I c e návrhu vyhov·l k o u napadené usnesení zru··l ". . e, r eur sn í 
sporu jednal bez vyžádání si S~tejn~~~tll v.e~ ~rvému .soudu, by dále ve 
vo d y: Právem ohražu'e se j". su za o y od zalovaného. D ů
~alobu do tří dnů soudu Jvrátil s ::~~~t~IIP~oti příkaz~, by. dor~cenou mu 
jlteh velkostatku v O. a tomu' dl za o .a podl.e zahlavl čeh proti ma
jeho řiditelství byla doručena P3t. \mOdreho zpatečního lístku k rukám 
ke sporu pasivně oprávněn . ~ če~ž ou spor~ bude, zda stěžovatel jest 
k čemuž nepotřebu'e ste·n~," • proce~~1 sou~ posud nerozhodl a 
bylo napadený přík~z zru~iti ~ISUrv~~~by stezo-va!el.1 doručeného. Proto 
žaloby ve sporu dále jednal. p soudu ulozllI, by bez vyžádání si 

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

Důvody: 

O tom kdo jest pra .• I . 
dovati, n 'brž te rv • vy zaovany, nelze v tomto období sporu rozho-
zda žal06a byl/dor~~e~~ ~;~~ samé, ne.bo! ~de zál~ži zatím jen na tom, 
I. j. adrese od žalobce udané .:'..a~é~u, Jejz zaloba Jako takového udává, 

ze prece žalovalI I osobu nepravou, a 

~ bls. 8797 ~ 

to i omylem i vědomě, aniž by to soudce při vyřizování žaloby měl zkou
matí. Adrese v žalobě udané však žaloba doručena byla a, myslí-li ža
lobce po výkladech odpovědi na žalobu, že udal nesprávnou adresu t. j. 
že se přehmátl v osobě žalovaného, nesmí to' přičítati za vinu žalované 
adrese, nýbrž sobě, a tu je prostředek k nápravě jen jediný a zcela na 
snadě ležící. 

čís. 8797. 

Pojišťovací smlouva. 

Pojišťovací poměr ohledně movité věci zaniká sice p9dle zákona 
vyloučenún pojištěné véci z moci zcizitele, strany však mohou ujednati 
převod pojistky, při čemž, byla-Ii pojištěná movitá věc vyloučetla z moci 
zcizitele, sluší ujednání rozuměti tak, že byla ujednána s nabyvatelem 
nová smlouva za starých podmínek, Iíšlcí se od dř!vější smlouvy zatím 
zaniklé právě jen tím, že pojistníkem není již zcizitel, nýbrž nabyvatel 

(Rozh. ze dne 16. března 1929, Rv I 1230/28.) 

Žalujíd pojišťovna domáhala se na žalovaném zapiacení premie z po
jistkyproti krádeži vloupáním, tvrdíc, že na žalovaného byla pojistka 
převedena dřívějším majitelem Františkem V -em. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle ža
loby. D ů vod y: Rozhodnou pro rozřešení sporu jest otázka, zda došlo 
k pravoplatnému převodu pojistky proti krádeži vloupáním, uzavřené 
u žalující strany předchůdcem žalo'vaného Františkem V-em na žalo
vaného a zdali k tomu účelu směřovala vůle obou stran rozepře. Prvý 
soudce dospěl k přesvědčení, že žalovaný měl úmysl uzavříti se žalující 
smlouvu o pojištění požárním, tato pak o pojištění proti vloupání, 
že nebylo tu tedy shodné vůle stran, které byly v omylu co do věci 
hlavní, k níž se jejich úmysl nesl, takže nevznikl závazek. Toto své 
'přesvědčení opř,el prvý soudce hlavně o' oznámení změny vlastnictví, 
v němž v kontextu mluví se o pojistce proti škodám z ohně a jen v hla
vičce nenápadně je škrtnuto slovo »Odbor požární« a nahraženo slovem 
»vloupání«. Soud odvolací nesdílí však tento právní názor prvé stolice, 
naopak dospěl k přesvědčení, že tu omylu nebylo a že se úmysl obou 
stran nesl k témuž cíli, k převodu pojistky proti krádeži vloupáním, 
pokud se týče práva povinností z ní vzešlých s Františka V-a na žalo
vaného a to z těchto důvodů. Sám žalovaní' při svém nepřísežném vý
slechu jako strana uvedl, že při koupi domu s hostincem a se smíšeným 
obchodem tázal se ho, V., zdali převezme pojistky, a když žalovaný při
svědčil, dal mu dvě pojis;tky. Když pak přišel zástnpce Ř., vydal mu 
žaloval1ý jednu z nich ato proti vloupání, jak se domnívá, neboť první, 
která byla na pojištění požární u P-ské pojišťovny, dal již před tím 
svému zástupci a dal se pak pojistiti proti ohni u Všeobecné pojišťovny. 
Tuto výpověď žalovaného podepřel i svědek V ácJav Ř., který při svém 
výslechu u odvolacího soudu udal, že mu tehdy žalovaný řekl, že stran 
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požá!ního pojišt~ni byl II ~ěho jiŽ z~stupce ,P-ské pojišťovny. Již z toho 
J,,;sne vYl'lyva, ze bylo umyslem zalovaneho, by převedena byla na 
neho .poJlstka prot: h~~eži vloupáním,. uzavřená předchůdcem jeho 
F:anlIskem V-em u zalujIcl "tmny, nehl edIc ani k tomu, že svědek V. Ř. 
dale udal,. Ž': po nějakém čase, asi v červnu 1925, na příkaz jednatele 
F-a~ doručIl zalovanemu pOJIstku a tento ji bez námitek přijal. Při tom 
T. zalovanému sdělil, že má pojistné zaplaceno do konce ledna příštího 
roku. yz~ledem k tomu Jest okolnost, že v listině »Oznámení změny 
vlas!n:c~vl« z~ dne 2. července 1925 v kontextu uvedeno bylo omylem 
popst,:m pro.lI škodám z ohně (místo správného slova »Vloupání«), 
l'ravne bezvyzna~n~u. O.~tatně žalovaný i tím, že Ř-ovi odevzdal po
pstku ~rolI vloupa~1 s pnkazem,. by JI na něho převedl, učinil projev, 
ze"sl. preJe uzavrem smlouvy POJIšťovací proti krádeži vloupáním a ža
IUjlcI mu vyhověla; pak-li si při tom pojistku neprohlédl, jde to na jeho 
vrub. 

N e j vy Š š i s o u d nevyho.věl dovolání. 

D ů vod y: 

o Dovo!ání, opřené jen o dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. S-., není 
?~uvodn:no)est pravda, že podle § 67 zák. ze dne 23. prosince 1917, 
CIS. 501 r. zak. o pOJ. sml., obsahujícího podle § 72 tohoto zákona ví
žící p:áv? ve ~r5'~p~ch zciz!!e1: a nabyvatele, zaniká pojišťovací poměr 
~yloucen:~ pOjlstene ~10vlte vecI z mocI zCIZItele. Nevstupuje tudíž, vy· 
Jmouc pnpad. § 68.zak. o pOJ. sml., tu v úvahu nepřicházející, naby
vatel do, pOjIsťovaclho poměru mocí zákona, jak tomu jest při věcech 
nemovltych. (§§ 64--:-:66 zák. o poj. so:l.). Než z toho neplyne, že strany 
nen;ohou prevod pOJIstky uJednalI, přI čemž, když pojištěná movitá věc 
z~~lm ~yla vyl?učena z moci zcizitele, jak tomu snad bylo v tomto 
pnp!'de, .by ovsem nešlo o »převod« pojistky v pravém slova smyslu, 
po~evadz na:byvate,j by do smlouvy zatím zaniklé vstoupiti nemohl, 
sluselo by však takovému ujednání podle pravidel poctivých styků 
(§ 9.14 obč.~ák.) rozuměti tak, že ujednána byla s nabyvatelem smlouva 
no,va za starych podmínek, která by se lišila od dřívější smlouvy zatím 
zanik!é,. prá~~ jen tím, že pojistníkem není již zcizitel, nýbrž nabyvatel 
Mluvl-It tudlz odvolací soud o »převodu« pojistky přes to, že pojišťo
vací poměr mezi žalobkyní a Františkem V-em zatím snad zanikl, není 
to 'pro napadené rozhodnutí závažným, a dovolací důvod § 503 čís. 4 
c. r. s., pokud se opírá o tento výrok odvolacího soudu, není opodstatněn. 

čís. 8798. 

Nebyl-Ii seznam útrat předložen současně s dovoláním (dovo1aci 
odpovědi), nebyl předložen včas, třebas byl dodatečně předložen ještě 
ve lhůtě k opravnému prostředku. 

(Rozh. ze dne 16. března 1929, Rv I 1349/28.) 
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Ne j v y Š š í s o u d, nevyhověv dovo~~ní ~alobce, zamí~1 náv;h ža
lovaného na přisouzení útrat dovolaclho nzem a uvedl v teto otazce v 

dů va dech: 

Výrok o útratách spočivá v § 54 c. ~ .• ;. žalova~ý předložil sezn~~ 
útrat řízení dovolacího teprve dne 4. zan 1928, ac. d?volaCl odpoyeo 
podal dne 28. srpna 1928. Poněvadž podle posl,edm vety §. 54. c. r. s; 
seznam nákladů se má předložiti současně s navrhem,.o nemz. s.e m~ 
státi usnesení, tedy v tomto případě současn~ ~ dov.ola~1 od~o~e.dl, ~oz 
se nestalo, byl seznam útrat předložen opozdene, coz o:a v zap.et~ ztratu 
nároku na náhradu útrat. Zda lhůta k podání dO,vol~~!. o.dpovedl do:tud 
neuplynula, jest nerozhodno, jelikož zákon v te pn,cme nero!.eznava; 
nýbrž toliko klade váhu na současnost. Bylo proto navrh na pnsouzem 
útrat dovolacího řízení zamítnouti. 

čis.8799. 

Vedlejší intervenient nemůže se domáhati na stra~ě, ~:nižJ byl pf!
stoupil, náhrady škody (§ 1295, druhý oru:~vec, obc. ~ák) p~oto, ze 
hlavní strana uzavřela s odpůrcem smtr, lec ze by uzavretUJ smlru bylo 
mělo patrně za účel ho poškoditi. 

(Rozh. ze dne 16. března 1929, Rv I 1387/28.) 

Nynější žalovaný František N . .vedl sp~~:.': žel~z?ičním erárem ° n~~ 
hradu škody a k žalobcí přistoupIla nyneJs! zalu]1cl ftr~a Jaka. ,,:edleJs~ 
intervenientka. Vydán byl nejprve mezitímní rozsudek, Jlmz byl, zal?bm 
. nárok uznán clůvodem po právu a jímž bylo vyhrazeno rozhodnuÍ1 o u;ra
tách sporu konečnému rozsudku. Mezitímní. rozsuo~k nabyl moc! prava, 
pak bylo jednáno o výši nároku a byl erar konecnym.;~zsudkem od
souzen k náhradě škody i k zaplacení útrat sporu ve01~JsI ~ntervement;e 
4428 Kč. Tento konečný rozsudek však byl na ,odvol~~1 erar~ ~d~.olac.tm 
soudem zrušen a věc byla prvmmu soudu vracen~ .:'. dopln;,m nzem.a 
novému rozhodnutí. K tomuto novému rozhodnutI jlz nedoslo, prot?z,: 
tehdejší žalobce uzavřel se žalovaným er~r~m ~imosoudlní smír, nace: 
obě strany společným podáním soudu ozn~mlly, z~ sp?r byl ml~osoudl;e 
vyrovnán a že žalobce béře za souhlasu zalovaneho zalobu zpet, vz~a
vaje se žalobního nároku. Soud v:al tDtO zpět~z~tí žaloby ,na v~0~m! a 
zastavil další řízení. ž"lobou, o mz tu Jde, domaha se nyn; \.~?leJs: mte:
venientka na dřívějším žalobci náhrady útrat 4428 Kč uvade]1c v zaJobe, 
že jí žalov<!l1ý svým procesním jednáním připravH o útraty sporu~. opo
menuv řádnou péči; a opatrnost při uzavření smír~ .• ~oukazuJe P:I tom 
na předpisy §§ 1295 a 1297 obč. zák. Ob oa nI Zo s I S o u d Y ,zalo?,u 
zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d u vod u: Y.s°uzet;en:.yn-
adě . de Ů' žalobu ° náhradu škody nikoli ° zaplacent utrat dnveJsI?o 

~poru~ Jde tudíž o zcela jiný žalobní nárok a jest proto namltka vee! 
2,' 
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právoplatně rozsouzené, na které odpůrce odvolale,le i v odvolacím sdě
leni setrval, úplně lichou. A právě proto, že jde o žalobu o náhradu škody, 
jest na žalující straně, by dokázala, že na straně žalovaného vznikl zá
vazek k náhradě škody. Zásadou jest, že každý musí nahraditi škodu, 
kterou jinému svou vinou způsobil (§ 1295 obč. zák.). Jednání, zaklá
dající závazek k náhradě škody, může býti nedovolené, bezprávné jed
nání bez ohledu na poměr obligační ,"nebo mŮže se bezprávným objeviti 
jediné proto, že se. příčí obligačnímu poměru. O tento druhý případ tu 
jíti nemůže, jelikož není mezi hlavní stranou ve sporu, jíž byl žalovaný, 
a vedlejším intervenientem, jímž byla žalující strana, obligačního po~ 
méru. Pokud se týče případu prvého předpokládá vznik závazku z ne
dovoleného jednání jednak jednání o' sobě, podle všeobecných předpisů 
bezprávné, po. případě i takovéto opomenutí, to však jen potud, pokud 
jest po zákonu po,vinnost k positivnímu jednání, dále škodu na jmění a 
příčinnou souvislost mezi bezprávným jednáním a škodou z něho vze
šlou a posléze škůdcovu vinu v subjektivním smyslu slov,". Kdo o ná
hradu škody žaluje, musí podmínky shora uvedené dokázati. A tu, tře
baže je škoda a příčinná souvislost mezi ní a jednáním žalovaného 
v souzeném případě prokázána, není tomu tak ohledně bezprávného 
j.ednání, an žalovaný jako hlavní strana ve sporu nebyl povinen hájiti 
zájmy žalující strany, tehdejšího vedlejšího intervenienta, a starati se 
G to, by vedlejší intervenient dostwl nahraženy útraty sporu od tehdejší 
žalované strany. Neboť hlavní strana zůstává pánem rozepře a má právo 
se žalobním nárO'kem volně disponovati. Učinil-li tak žalovaný, užil 
svého práva v mezích zákonem vyměřených a není práv ze škody žalu
jící straně z toho vyplývající (§ 1305 obč. zák.). Zbývá tudíž jen po~ 
soucliti, nemohlo-Ii by jednání žalovamého býti posu,zováno' podle § 1295 
druhý odstavec obč. zák., který stano,ví, že i ten, kdo způsobí úmyslně 
škodu způsobem příčícím se dobrým mravům, odpovídá za ni, stalo-li 
se to při výkonu práva, když poškození bylo patrně účelem výkonu 
práva. Odvolatelka sice tvrdí, že jednání žalo'Vaného bylo jednáním proti 
dobrým mravům, v tom směru však důkazy v prvé stolici nenabídla, tím 
méně prokázala, že by tu takové jednání bylo. Vzhledem k tomuto ne
dostatkll zákonných náležitostí nelze shledati, že na straně žalovaného 
Františka N-a vznikl závazek k náhradě škody. 

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

D ů vod y: 

Právem uznal odvolací soud, že jde o nárok na náhradu škody z bez
právného činu, ale právem také uznal, že tu bezprávného činu není. Ny
nější žalovaný a tehdejší žalobce zůstal v původním sporu přes vedlejší 
intervenci nynější žalobkyně pánem rozepře a byl nade vši pochybnost 
oprávněn uzavříti o svém nároku se žalovaným erárem smír. Tímto smí
rem byl věcně spor již odklizen a neprávem klade dovo,latelka váhll na 
formální ukončení sporu, které se stalo zpětvzetím žaloby, a to již po tom, 
když bylo jednání prohlášeno skončeným padIe § 193 c. ř. s. Netřeba se 
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tu tedy obírati nerozhodnou otázkou, zda mohla býti žaloba zpětvzata 
po vydání pravoplatného mezitímního rozsudku a př';.d vydáním rozsudku 
konečného ale po skončení jednání podle § 193 c. r. s., neboť podstata 
věci tkví v' tom, že nynější žalovaný uzavřel s erárem smír a že k tomu 
byl oprávněn. Tím byl spor, jak již řečeno, ve věci ukončen,. n"boť ,pak 
hrozila tehdejšímu žalobci námitka věci vyrovnané. Po formalm strance 
mohly strany také jen ponechati řízení v klidu a s?udu to ~známiti (§ 16.8 
c. ř. s.) a vedlejší intervenienlka nebyla by proh t~mu OlC mo~h nan'!
tati (§ 19 prvý odstavec c. ř. s.). Z toho, co vylozeno, jest zrejmo, ze 
by žalobn;' nárok na náhradll škody mohl býti opřen jen o předpis § 1295 
druhý odstavec obč. zák., to jest o to, ž~ ž.alo~anf úmysl~ě způ.sob!l.ža: 
lobkyni výkonem svého práva škodu, pn cemz vykon prav~ mel zrejme 
za účel žalobkyni poškoditi. Druhý odstavec § 1295 obč. zak: v doslo~u 
lll. no,vely stano,vil nově ručení za škodu způsobe~ou mImo' pomer 
smlllvní úmyslně způsobem příčícím se dobrým mravum, ale, pokud by 
šlo o výkon práva, obmezil toto ručení jen na příp:,d, že vý~on prá~a 
patrně měl za účel jiného poškoditi. ~ři vtkonu. prava ?'e.stačI tedy, z.e 
oprávněný způsobil škodu úmyslně, t. J. s v"dom~m a s. vuh (§ 129~ obc. 
zák.), neboť tako'Vé poškození jest pravldelnym dusledkem vykor:u 
práva, (na př. při zabavení a prodeji věcí dl~žníko~ých), .nýbržvyzaduJe 
se ještě, aby výkon práva patrně měl za úcel Jmeh~ posk~dlt;;.T~ d?
kázati náleží žalobci. Usnesení panské sněmovny znelo v te pncme pu
vodně »jestliže výkon práva tol i k o m.o h 1 ~ i t i z~ účel«, ale cí
sařské nařízení ze dne 19. března 1916, ČIS. 69 r. z. zmlrmlo tento do
slov na »p a trn ě ol ě I z a ú Č e 1«, domnívajíc se, že by dřívější doslov 
prakticky náhradu škody vylllčoval. Tím bylo řečeno, že chikanosní vý
kon práva, t. j. dobrým mravům se příčící zneužití práva k úmyslnému 
poškozeni jiného zavazuje teprve tehdy k náhradě škody, jestliže výkon 
práva měl patrně za účel jiného poškoditi (srov. k tomu zprávu komIse 
panské sněmovny pro justiční věci str. 380--382 a vysvětlivky k čís. 
nař. 69/1916 ř. zák. ve Věstníku min. sprav. z roku 1916 str. 118-119). 
Tyto předpoklady žalobkyně vůbec ani~etvrdila, domn;'vajíc se,}e i, tu 
stačí pouhé zanedbání píle a pozornostt po rozumu § ,1297. obc. zak;, 
což zastává také ještě v dovolání. Bez s~ora uvedeny~h pn;dpokl~du 
platí zásada § 1305 obč. zák., který pravI: »Kdo po~z;Je s~eho prav~ 
v právních mezích (§ 1295 druhy odstave~), neodp.ovlda za.~Jmu: kte;~ 
z toho vzejde jinému<<- Vedlejší intervelllentka, pnstouplVSI k ZalUjlCI 
straně musila býti na tO' připravena, že žalobce buď následkem smíru 
nebo ~ jiného důvodu vzdá se žalobního nároku, třeba v pozdějším ob
dobí sporu, kdy intervenientce již vzešly útraty, které mimo případ »chi
kany« nedostane nahraženy. To jest risiko vedlejší intervenientky a dů
sledek § 19 c. ř. s. Právem tedy oba nižší soudy žalobu zamítly. 

čís. 8800. 

Řizení je vadným, neprov'edl-Ii soud prvé stolice v doplňovaclm ří
zeni přimo znovu důkaz výslechem stran, dav jen přečisti zápis proto-
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kolu o tomto důkazu již dříve provedeném, a vydal pak usnesení, že má 
býti jedna ze stran slyšena přísežně. Lhostejno, že byla opomenuta v tom 
směru výtka podle § 196 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 16. března 1929, Rv I 1546/28.) 

Smírem v rozvodovém řízení zavázal se manžel zaplatiti manželce 
10.000 Kč. Na základě tohoto smíru byla manželce proti manželi povo
lena exekuce k vydobytí 10.000 Kč. Žalobou, o niž tu jde, vznesl žalobce 
proti exekuci námitky, že se strany později shodly obnoviti manželské 
spolužití a ohlásiti to soudu a že dále ujeunaly, že se vzájemné majet
kové poměry stran upravují lak, že má zůstati při dřívějším stavu, který 
byl před smírem ze dne 11. července 1925 a že se maietkoprávní ustano
vení soudního smíru zrušují. Pro c e sní s o II d' p r v é s t o I i c e 
uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a odkázai 
věc na soud prvé stolice s příkazem, by ve věci dále jednal a znovu 
rozhodl. 

o u vod y: 

Dovolání uplatňuje dovolací důvody podle § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s. 
Vytýká kusost odvolacího řízení především proto, že nebyly provedeny 
dukazy svědky E. K-ovou a speditérem K-em o tom, že žalovaná po ll. 
červenci 1925 neobnovila manželské společenství se žalobcem a bydlela 
ve zvláštním pokojíku v prvním patře, dále dukaz svědkem Dr. T -em 
a trestními spisy, týkajícími se odsouzení žalobce pro těžké ublížení na 
těle, jimiž se snažila prokázati žalobcovu nevěrohodnost. Odvolací soud 
uvádí k téže výtce již v odvolání uplatněné, že tyto dukazy byly prý na
bídnuty zřejmě v úmyslu protáhnouti spor, a míní, že jejich odmítnutí 
bylo oduvodněno již ustanovením § 179 c. ř. s. a kromě toho i podle 
§ 272 oC' ř. s. Názor odvolacího soudu nelze sdíleti. Správné jest sice, že 
ony dukazy byly nabídnuty, když se již soud prvé stolice na tom byl 
~snesl, že má býti ve sporu jako strana přísežně slyšen žalobce, mylné 
lest vsak z toho usuzovati na úmysl protahovati spor a mnohem bližší 
jest úsudek, že důkazy tyto byly nabídnuty právě z loho důvodu, že 
usnesen byl přísežný výslech žalobce za tím účelem, by výslech tento 
byl odvrácen. Při tom jest uvésti, že dřívější soudce první stolice, 'ak 
z prvního jeho rozsudku vyplývá, nepokládal důkazy provedené svědky 
BohumIlem L-em, Annou S-ovou, Annou M-ovou a Františkem K-em 
dále dukaz slyšením str",n za dosti průkazné, by vyvrátily procesní tvrzen! 
a seznání žalované jako strany, že však nápotomní procesní soudce první 
st.olice, který v tomto sporu jednal v doplňovacím řízení, žádný z těchto 
duka~u přímo neopakoval, nýbrž podle § 412 c. ř. s. dal přečísti zápisy 
o svedeckých důkazech, neprovedl přímo znovu ani důkaz výslechem 
stran, dav rovněž přečísti jen zápis protokolu o tomto dukazu již dříve 
pro~egeném a na základě dukazů takto provedených vydal pak usne
sem, ze má býtí jako strana přísežně slyšen žalobce. Postup tento příčí 
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se zákonu, neboť v § 375 c. ř. s. předepsáno, že výslech stran má se 
státi zpravidla před soudem rozhodovacím a že provádění tohoto důkazu 
před soudem dožádaným jest přípustné jen za podmínek tam blíže vy
tčených, a v § 377 c. ř. s. stanoveno, že, kdyby výsledek nepřísežného 
dotazování nedostačoval k přesvědčení soudu, může nařízen býti pří
sežný výslech té neb oné strany. Z toho plyne, že zákon zejména při 
tomto dukazu klade zvláštní duraz na to, by byla zachována zásada 
ústnosti a bezprostřednosti řízení, předpis tento jest rázu velícího a ",ni 
opomenutí výtky podle § 196 c. ř. s. nemůže shladiti porušení oněch 
zásad. Jestliže tedy žalovaná teprve po usnesení na přísežný výslech ža
lobce vedla ony další důkazy, by takto vyvrátila okolnost, o níž přísežný 
výslech měl býti proveden a by přísežný výslech ten odvrátila, nelze 
v tom spatřovati úmysl protahovati spor. Postup prvého soudu jest 
vadný nejen pokud jde o důkaz výslechem stran, nýbrž i v tom, že se 
prvý soudce spokojil i ve příčině dřívějších dltkazu bezprostředně před 
procesním soudem provedených pouhým přečtením příslušného zápisu 
v jednacím protokolu, ač bylo jíž vzhledem k tomu, že předchozí soudce 
dUkazy tyto podle svého bezprostředního názoru jinak hodnotil, s hle
diska zásady bezpro<střednosti řízení nutno, by si opakováním důkazů 
těch a po případě i jiných dukazů zjednal stejně spolehlivý základ pro 
správné jejich hoclnocení. Žalovaná v odvolání proti tomuto postupu 
brojila, poukazujíc k tomu, že výsledky pruvoclního řízení, které ovšem 
prováděl.iiný soudce, poukazovaly jasně k tomu, že mělo býti uznáno 
na přísežný výslech žalované. Okolnost, kterou se žalovaná oněmi dů
kaznimi návrhy prokázati snažila, jest pro rozhodnutí závažná a souvisí 
i s další pro rozhodnutí závažnou okolností, zda žalovaná učinila násled
kem tvrzeného opětného manželského spojení se žalobcem úmluvu, ~e 
co do majetko<vých pomeru má zůstati při dřívějším stavu, v~ příčině 
kteréžto okolnosti byl rozsudek prvého soudu také již v odvolání <~a
paden. Ježto tedy odvolací soud přes příslušné v odvolání uplatněné 
výtky prostě převzal skutkový stav prvním soudem na základě vadného 
řízení zjištěný a jej za základ svému rozhodnutí položil \L..J;9xpětE9minul 
důkazní návrhy žalovanou o rozhodných okolnostech nabÍze'ně, jest 
i jeho řízení vadné a dovolací důvod podle § 503 čís. 2 c. ř. s. z této 
příčiny uplatněný opDdstatněn. Z tohoto duvodu bylo vyhověti dovolání, 
zrušiti rozsudek odvolacího soudu i rozsudek soudu prvého, stižené uve
denými vadami, a usnésti se, jak uvedeno, při čemž nutno podotknouti, 
že předpis § 377 c. ř. s.; že přísežná výpověď muže býti uložena o témž 
skutku to1ikojediné ze stran, nemůže bí'ti tomu na závadu, ježto, i když 
nemuže již dojíti k výslechu žalované]ako strany, muže nicméně nově 
zjednaný základ dukazní přispěti k jinakému hodnocení důkazů, ze-
jména seznáni žalobce jako strany. 

čís. 8801. 

Splátkové obChody (zákon ze <dne 27. dubna 1896, čís. 70 ř. zák.). 
Nepříslušnost podle § 6 zák. jest nezbojitelnou a zmatkem podle 

§ 477 čís. 3c. ř. s. 
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Ve smyslu § 6, poslední odstavec zák. stačí, že odvolací soud upo
zornil žalovaného, jenž hyl zastoupen advokátem, na poslední odstavec 
§ 6 zák., načež žalovaný prolúásil, že nepodává v tom smyslu prohlášení, 
a pustil se do dalšího jednáni. 

(Rozh. ze dne 16. března 1929, R II 47/29.) 

Žalující firma v P. na Moravě podala u okresního soudu v P. na Mo
ravě proti žalovaným bydlícím v S. na Slovensku žalobu o zaplacení za 
stroje dodané žalovaným na splátky. Příslušnost okresního soudu v P. 
odůvodňovala žalobkyně úmluvou podle § 104 j. n. Pro c es n í s o u d 
p r v é s t o I i c e uznal částečně podle žaloby. K odvolání žalobkyně 
o d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízením a 
přikázal žalobu okresnímu soudu v H. na Slovensku. D ů vod y: Podle 
názoru odvolací stolice jde tu O splátkový obchod. Prodavatelka ode
vzdala prodaný stroj kupitelům na úvěr před zaplacením kupní ceny. 
Kupní cena má býti vyrovn<\na třemi splátkami. Není třeba, by jednotlivé 
splátky byly stejné nebo kvotami stanovenými poměrem k celkové kupní 
ceně (srovnej Ol. U. nová řada 3691 a 378). Podle § 6 zákona ze dne 
27. dubna 1896, čís. 70 ř. zák., nelze při takových obchodech ujednati 
zvláštní příslušnost. K takovéto nepříslušnosti budiž přihlíženo z úřední 
moci. Žalovaná strana neprohlásila, že se vzdává práva uplatňovati tuto 
nepříslušnost (§ 6 splátko zákona). Splátkový zákon platí také pro ku
pitele, kteří mají bydliště na Slovensku. Platí tedy tento zákon pro ob
vod celého území čsl. státu (Hora: Civil. soudní řád I. sv. II. vydáM str. 
193). 

N e j v y Š š í s o u d zrušH napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by po případném dalším řízení znovu rozhodl. 

Důvody: 

§ 6 zák. o obch. splátk. ze dne 27. dubna 1896, Ns. 70 ř. zák. sta
noví, že, má-li kupitel bydliště v oblasti platno'sti tohoto zákona, nemá 
sudiště smlouvy pro žaloby proti němu ze splátkového obchodu podané 
průchodu, dobrovolné podrobení se l<upitele jinému sudišti (jinému, net 
sudišti bydliště) jest nezávazné a jest k nepříslušnosti této přihlížeti 
z úřední povinnosti ještě i v období exekuce až. do dražby. Tato nepří
slušnost je tedy t. zv. nezhojitelná a zakládá zmatek § 477 čís. 3 c. ř. s. 
Otázkou však jest, zda dobrodiní této nepříslušno'sti přísluší i žalova
ným, kteří bydlí na Slovensku a tedy nikoli »v oblasti platnosti« splát
kového zákona, jenž platí jen v zemích historických. Odvolací soud 
k této otázce přisvědčil, předem z důvod II mylného, maje za to, že splát
kový zákon platí pro obvod celého území československého státu, kdežto· 
ve skutečnosti platí jen pro země historické. Ovšem vedle tohoto myl
ného důvodu má ještě druhý, totiž ten, že výraz § 6 splátko zák. »v ob
lasti platnosti tohoto zákona« jest nyní rozuměti a čísti tak, jakoby zněl 
»v tuzemsku«, kterýž důvod vyjádřil odvolací soud tím, že se odvolal 
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na spis Horův čs. právo procesní i. str. 193, kde vys~oven,~)~ mínění; 
že místní omezení § 6 splátko zákona bude nutno nym rozsml! na cele 
území čsl. státu. Ža,lující ve stížnosti dovolává se proti tomu ro~l:odnutí 
čís. 3417 sb. n. s., podle něhož jsou kupitelé na Slovensku bydhcI z do~ 
brodiní § 6 splátk. zák. vyloučeni a smluvenému sudišli tedy podrobenI, 
s kterýmž rozhodnutím jest tedy odvolací soud v rozporu. Tento rozpor 
však netřeba řešiti, neboť, i kdyby řešení vypadlo pro názor odvolacího 
soudu (proti rozhodnutí čís. 3417), nemůže us~e,se!,í odvo~acího ,s?udu, 
jenž věc odkazuje před slovensky soud bydlIste z:,lovanych, b>:b po
tvrzeno, protože žalovaní se moravském~ sou~~ prve stol!ce platne ,pod
robili podle § 6 poslední odstavec splatk. z:'KO'na, l<;h~z skut~ov,: po
vaha tu nyní jest splněna. Předpis ten totIz stanOVl, ze ~epns:us~ost 
soudu může býti odklizena tím, že žalovaný přes předchoZl poucenI se 
strany soudce (roz. o nepříslušnosti) se pustí do j:d~ání. Neidůl.ežitětší 
jest, že soudce musí dáti poučení; žalovaný musí v~~etI, na ~em les~, ze 
není povinen státi k tomuto soudu a teprv pak mU,ze pla,tne prohl~SItI: 
že se priwa toho vzdává a k soudu tomu chce statI, coz .~uze ul~n~t~ 
i mlčky, tím, že se přes to do jednání pustí. Ale ovšem muze to UClllltI 
i výslovně, neboť výslovné prohlášení má, ~žd;y ,a všud~ tolik. platnosti 
jako konkludentní. A rozumí se, že prohlasem zalovaneho muze ,se po 
řečeném poučení státi platně i ve stolici vyšší, tu tím spíš~, ž'e,kdy; spor 
jest již projednán, vyžaduje toho také již ,sama p:~c:sm, hospodarnost, 
by se nevedl ještě jednoU! jinde, a mImo to· zalovany lIZ ma obraz o sporu 
a může své naděje odhadnouti, kdežto, l1činil-li prohlá~ení t,~ v prvé sto
lici hned po zahájení sporu, byl to skok do tmy, t~kze spIse teprve v<; 
vyšší stolici může se rozvážněji rozhodnoutI, n;a-1I ~echatI provedeny 
spor prohlásiti za zmatečný (což má ~~IV ~a otazl<u utr~t) a ~a to bez 
dalšího sporu nároky žalobcovy vyporadat!, Tu pak n;a se vec v s~~~ 
zeném případě takto: Prvý soudce ,neUVed?mII S\ z~ by, mohlo lItI 
o splátkový obchod a jednal, ani~ by zal~vanym, poucem o predplsu § 6 
splátk. zák. dal, a teprve odvolacI soud pn ~ruhem odvo~aclm r?ku Up?
zomil žalované, kteří zastoupeni byli advokatem a z mchz druhy byl pn
tomen i osobně, na.§ 6 splátko zák., načež udal~, že nepod~vai! v tom 
smyslu prohlášení. Jest tedy otázka, zda odvolacI soud, ~dyz mel za to, 
že dobrodiní nepříslušnosti přisluší i žalovaným, aČ bydlI na ,Slovensku, 
právem zrušil rozsudek, a. řízení C?' zmat;~'l1é: Zd~lo by s.e; ze ";10,. ale 
není tomu tak. Žalovalll SIce nedalI prohlasem, avsak pustIlI se pres po
učení v. další jednání, pokračovali v něm, jak protokol d~kazuI~, a na: 
plnili tak skutkovou povahu posledního ods,~a~ce § 6 ~?!atk. zak.,leI;z 
platí, jak dolíčeno, pro, všechny sto,líce, !vl~ste p:;o"vySSI. Al~, nehl~dlc 
k tomu, žalovaní ve stízností se protI zrusem ohraZUJI, dovozujIce, ovsem 
mylně, že se odvolací soud neměl bez jeji,c~ námitky zabýv~ti otázko,u 
nepříslušnosti a navrhují, by bylo usnesem )eh? zruseno, a v~c mu vra~ 
cena k věcnému rozhodnutí. To je po. obdrzenem sOlldcovskem pou.~em 
výslovné prohlášení" že se př~sl~šnosti ,d~volaného soudu podrobUJI, a 
mimo to je to i další pokračovam v lednam. 



- Čis. 8802 --
378 

čís. 8802. 

~ekurs Státního pozemkového úřada (jeho obvodové úřadovny) ne
musl býti podepsán finanční prokuraturou. 

(Rozh. ze dne í 6. března 1929, R II 59/29.) 

Rek II 1 sní s o u d odmítl rekurs obvodové úřadovny Státního po
zemkového úřadu do usnesení prvého soudu, jímž byla povolena exekuce 
vn~ce,nou dražbou nemovitosti. D ů vod y: Stížnost jest podepsána jen 
Statlllm pozemkovým úřadem a nemá podpisu finanční prokuratury ani 
advokáta, Ježto podle § 27 a 520 c. ř, s" jež podle § 78 c, ř, s, platí i pr.) 
fí~ení exekuční, musí stížnost v exekučním řízení býti podepsána advo
katem, pokud se týče finanční prokuralurou, byla stížnost zmíněnému 
úřad~ ~rácena k opravě v tomto ohledu, úřad ten však odmítl opravu 
provesÍl, poukazuje na to, že prý podle zákona čís, 330/19 sb. z, a n, 
může stížnost sám podepsati. Podle názoru soudu není však tomu tak. 
Citovaný zákon ustanovuje sice ve svém § 4, že Státní pozemkový úřad 
zastupuje stat co do všech práva závazků vzniklých prováděním zákonů 
o zabrání velkého majetko pozemkového naproti osobám třetím soudům 
i jinj~. úřadům, ,ale z ,toho. lze nanejvý.še od,vozovati, že Státní pozem
kovy urad jest zakonnym zastupcem v rečenych věcech, nikoliv však že 
v,těchto věcech pro Státní pozemkový úřad neplatí ustanovení o nuce
n~~ zastoupení advokáty (finanční prokuraturou), Ani z toho, že na 
pnklad podle zák?n.a zastupuje před soudem obec starosta, nevyplývá, 
ze ?n~ ustanovelll neplati pro starostu, Opačný výklad zákona měl by 
v zapetí, že by po případě úředník Státního pozemkového úřadu technik, 
tudíž právnický laik mohl před odvolacím soudem vystupovat/ jako zá~ 
,tupce, wž není myslitelné, Co platí v tomto ohledu o Státním pozem
kovém úřadě, plaU tím spíše o jeho obvodových úřadovnách, 

Ne j vy Š š i s o u: d zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu 
soudu, by, pomina důvod, z něhož stížnost odmítl, znovu o ni rozhodL 

Důvody: 

Y :?zhodnutí čís, 61,90 sb .• n, s, p.odrobně vyloženo, že Státní pozem
kovy urad zastupuje stat ve vsech vecech pozemkové reformy (§ 4 zák. 
o poz. úř, ze dne ll. června 1919, čís-, 330 sb, z, a n.), tedy ve věcech 
P?d~e,z~kona o zab;~ní velk~ho.majetku I;0zemkového a zákonů jej pro~ 
vade]IclCh, ke kterez agende pnbyla take funkce podle zákona ze dne 
15, d~bna 1920, čís, 311 sb, z. a n, udíleti svolení ke zcizení pozemků 
n.ab~ty~h d!ouhodobým pachtem, a že nemá Státní pozemkový úřad po
treb~ davatl se v tom zastupovati finanční proku-raturou, Rozumí se, že 
lrdyz podle výslovného předpisu cit. § 4 zák. o poz. úř, zastupuje Státní 
pozemkový úřad stát ve všech těch věcech, zejména i »naproti soudům«, 

. , 
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je v tom obsaženo oprávnění ke všem právním prostředkům soudním, 
zejména tedy i ke stížnostem, A když podle čl. L čís, 10 vL nař. ze dne 
23, června 1921, čís, 225 sb. z. a n. vyc!aného na základě zmocnění § 8 
cit. zákona o St. poz. úřadě přeneseno právo udíleti svolení ke zcizení 
pozemků drobnopachtýřských na obvodové úřadovny, nemá ani obvo
éová úřadovna fungujíc t" plně místo Státního pozemkového úřadu, po
t;ebí zastoupení finanční prokuraturou, nýbrž působí z vlastní pravomoci. 
Mylným jetedy názor rekursního soudu, jenž ji chce nutiti, aby si stíž.
"ost dala podepsat finanční prokuraturou, a bylo proto tak rozhodnouh, 
jak se stalo, 

čís. 8803, 

Byl-Ii na přiděleném pozemku knihovně zapsán zákaz zcizeni, zava
zeni a propachtování bez souhlasu Státního pozemkového úřadu, vzta
huje se tento zákaz i na zřizeni vnuceného zástavního práva. 

(Rozh. ze dne 16, března 1929, R 11 100/29,) 

Návrhu vymáhajícího věři:ele, by hyl a k vydobytí peněžité pohle
éávky povolena exekuce ,'nuceným zřízením zástavního práva na nemo
vitosti, S o udp r v é s t o I i c e vyhověl, r e i<. u r s n i s o u d exe
'.učni návrh zamítL D ů vod y: Podle !ustra vlo·ženo jest ve vL čís. 834 
omezení nabyvatele a jeho právních nástupců podle přídělové listiny, 
a to zákaz zcizení, zavazení a propachtování bez souhlasu Státního po
zemkového úřadu, dále právo výkupu Státního pozemkového úřadu podle 
ustanovení rnzhodnutí o přídělu §§ 37, 38, 35, 51 a násl. zákona ze dne 
30, ledna 1920, čís, 81 sb. z, a n, Vymáhajíci věřitel ani netvrdil, že Státní 
pozemkový úřad udělil svolení k zavazení této nemovitosti, ačkoliv byl 
by to musel tvrditi již v exekučním návrhu. Vzhledem k §§ 23 a 36 příď. 
zák. ze dne 30, ledna 1920, Čí3. 81 sb, z. a n. stale se tudíž Ono zavazení" 
:1eprávem; neboť zavazení dobrovolnému sluší klásti na roveň zavazeni 
exekuční, ježto ustanoven: zákona přídělúvého by mohla býti obcházena. 
Neplatí tu § 364 c) obč, zák., nýbrž zvláštní a pozdější citované předpISY 
·'.ákona přídělového, 

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

a to 

c. poukazem na rozhodnutí čís, 5891, 6014, 6133, 7148 sb. n. s, a s tě
mito dalšími poznámkami, jichž třeba vzhledem k vývodům stížnosti: 
Poznamenán je zákaz zavazení bez svolení Státního pozemkového úřadu, 
avšak vklad práva zástavního jest vždy zavazením, zápisem závady 
(slovo »zavazení« nepochází od »zavá,r.ati«, nýbrž 0'0 »zavaditi«, záva-: 
dou obtížiti, a znamená tedy tolik jako zatížíti) a to i tehdy, děje~li se. 
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V cestě exekuce. Míní-li stěžovatel, že zákon nemohl obmýšleti zkrácení 
věřitele, sluší mu odvětiti, že tu O zkrácení věřitele nejde, protože vě
řitel, an jest v knihách zákaz zavadění poznamenán, musí s tím počítati, 
nebof, kdyby se mu přiznala v tom ohleclu výsada, byla by porušena zá
kladní zásada ústavu pozemkových knih, jejich veřejná víra, následkem 
které to, co pozemková kniha hlásá, musí býti výstrahou nastávajícímu 
věřiteli, jenž majiteli nemovitosti hodlá cáti úvěr, i tehdy, když lam (na 
pozemku), jak stížnost praví, vidí zřízený kvetoucí průmyslový závod 
nebo jakýkoli jiný sebe drahocennější, třeba milionový objekt, jen když 
jest objekt ten neodlučnoll součást! pozemku, takže každý záka:., stiha
ikí pozemek, stihne i jej jako součást knihovního tělesa a věř:teli ne
zbude než spokojiti se s exekučními úkony, které poznamenanému zá
Kazu neodpoTují. Neboť možno, že zákal bude brániti každému zatížení, 
třeba tedy i vnucené sp.rávě, jejíž poznámka jest laké zatížením. Tu to 
bude záležeti na obezřelosti ~tálního pozemkového úřadu, by při zá
kazu volil vždy takové výrazy, jež obmýšlené omezení dobře vystihují, 
avšak, nepodaří-li se mu to a zvolil výraz příliš široký, jenž bude zne
možňovati každé zasažení, by pak hladce udělil potřebné svolení k za~ 
sažení, jež vyloučiti neobmýšlel, neboť, je-li zákaz vše vylučující po
znamenán v knihách, musí ho i strany i soudy dbáti. Tak na př. § 23 
příď. zák., jednaje o omezeních a zákazech, jež Státní pozemkový úřad 
může přídělu připojiti, odkazuje v odstavcí druhém na předpisy o nedí
lech, tedy zejména na § 36, podle něhož možno na nedil vésti exekuci 
ien, ale také aspoň vnucenou správou. Tak to tedy může Státní pozem
kový úřad naříditi í v rámci § 23, avšak, jde-li dále a zvolí výraz, jenž 
každé obtížení a tudíž i vnucenou správu vylučuje, pak to platí, neboť, 
co obmýšlel, nelze zkoumati, jeť možno, že to opravdu chtěl, protože zá
kon mu to v § 23 dovoluie, neboť předpisů o nedilech má se jen držeti, 
pakud to pavaha věci vyžaduje, a žádá-li tedy pavaha věd, by byl při 
Qbyčejném přídělu přísnější, než při neoilu, muže a má ta učiniti. Ne
dilem totiž jest celá usedlast, objekt větší t. zv. soběstačný (§ 30 příď. 
zák.), kdežtO' abecný příděl muže se omeziti na sebe menší míru na př. 
jednu, dvě, tři měřice,jak se to časta stává. Jest tedy možno, aby Státní 
pozemkový úřad každé zasažení, každou exekuci vyloučil, a, učiní-li to, 
je tu nemavitost vyloučená z exekuce a je jí rozmnožena řada nezabavi
telných nezbytností dlužníkových v § 251 ex. ř. vypočítaných, které 
ovšem všecky záležely pasud jen v movitostech, k nimž však nyní Státní 
pozemkový l\fad, vyžadují-Ií taho poměry příděleovy, muže rozhodnutím 
svým připojiti í malou nemovitost, což je jen pokrokem v duchu času, 
věc spravedlivá. Zákaz má za účel ochranu přídělee, nehleděl k tomu, 
jak při tom dopadne věřitel, jenž opovážlivě, nedbaje výstrahy knihovn:ho 
zápisu, úvěr přídělei pasky tl, neboť pazemková reforma byla uvedena 
v život k vuli přídělcum, by se zlepšilo jich hmotné postavení, nikoli by 
se zlepšilo postavení jich budoucích m0žných věřitelů, ale právě proto, 
by v tom nebyli na omylu, zákon nařídil poznámku zákazu, proti němuž 
když někdo hřeší, musí sí následky př,iC'isti sám, jak mu to § 443 obč. 
zák. předpavěděl, řka, že kda se do knih nepadívá, adpyká tuta svou 
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nedbalost. Jinak možno uchazeče o exekuci jen poukázati, aby se u Stát
.,ího pozemkového úřadu zasadili o svolení, neboť jest vskutku ku pOc 
[livu, že to podle nabytých zkuš"ností pravidelně nečiní a snaží se exe
kuce dosíci přes jeho hlavu. 

čís. 8804. 

Napadán-Ii v dovoláni rozsudek odvolacího soudu co do vzájemné 
pohledávky, jest rozhodnou pro přípustnost dovolání výše vzájemné po
hledávky (pokud byla uznána nižšími soudy za pravou). 

Ochrana nájemcu (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
I k nájemnim smlouvám uvedeným v § 14 zák. vztahuje se předpis 

§ 20 zák. 
Předpis § 31 čís. 5 vztahuje se i k místnostem kancelářským. 
Byl-Ii nájemní předmět vyňatý podle § 31 čís. 5 zák. z ochrany, dán 

celý do podnájmu, neplati ochrana ani pro podnájem. 

(Rozh. ze dne 16. března 1929, Rv II 637/;28.) 

Proti žalobě o zaplacení za kusy nábytku namítl žalovaný zapO'čte
ním n,"rok na vrácení toho, co prý proti zápO'vědi § 20 (2) zákona 
o OChL náj. zaplatil žalobkyni. žalovaný měl od žalobkyně v podnájmu 
kanceláře o pěti pokojích. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal 
zažalovanou pohledávku za pravou jen 1.550 Kč, uznal však za pravé 
i vzájemné pohledávky tento' peníz převyšující a proto žalobu zamítl. 
Od vo I ac í s o u cl nevyhověl odvolání. 

N e j vy Š š í s o u d uznal žalovaného povinným, by zaplatil žalob
kyni zažalovaných 2.850 Kč. 

D ů vod y: 

Ani žalobní pohledávku 2.850 Kč z kupní smlouvy ze dne 5. čer
vence 1927, ani vzájemnou pohledávku ze smlouvy ze dne 5. dubna 
1927 nelze děliti na jedn.otlívé součástky podle toho, kolik bylo ujed
nimo za jednotlivé kusy nábytky nebo za jednotlivé náhradní položky, 
neboť každá z těchto dvou smluv tvoří celek a nároky z ní, vyvozované 
mají týž skutkový i právní podklad, takže nutno pokládati jak žalobní, 
< ak vzájemnou pohledávku za jednotné pohledávky. Obě přesahují 
2.000 Kč. Dále jest ještě zkoumatí, zdali snaď nebrání přípustnosti do
volání podle § 502 odstavec třetí c. ř. s. okolnost, ;<e první soud roz
.lě1i1 žalobní pohledávku 2.850 Kč ve dvě části, uznav za pravou jen 
('ástku 1.560 Kč a neuznav zbytek 1.300 Kč, kdežto odvolací soud uznal 
,'elou žalobní pohledávku za pravou. Ani lato okolnost není přípust
losli dovolání žalující firmy na závadu, neboť žalobkyně nenapadá 
cdvolací rozsudek co do žalobní pohledávky, která jí byla celá právo" 
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?latně přiznána, nýbrž co do vzájcm"é pohledávky žalovaného která 
j-,~la oběma nižšimi soudy uznána za pravou až do výše žalobni' pohle
aavky 2.850 Kč (§ 411 prvý odstavec c. ř. s.), tedy zase v sumě pře
vyšující 2.000 Kč. 

Ve vě~i ,samé uplatňuje dovoláni jen důvod nesprávného právního 
roso~zeTIl vecI podle § 503 ČÍS. 4 c. ř. S., jejž provádi podle § 506 po
sl;.dnI odstavec c. ř. s. v len rozum, že a) předpis § 14 zákona o ochr. 
na]. ze dne 26. března 1925, čis. 48 sb. z. a n. vede k důsledku že pro 
dotyčný nájemní předmět platí nejen smlmni volnost co do v~še ná
je.~ného, nýbrž že pro něj neplatí ostatní obmezení zákona o ochraně 
~alem,níků, tedy ani předpisu § 20, b) že se předpis § 31 (1) čís. 5 vzta
hUle nejen na byty určené k obytným účelům, nýbrž i na místnosti, které 
JSou způsobilé k obývání, třebaže se jich používá k činnosti výdělečné 
(v tomto případě jako za ad.'/okátní kanceláře). V onom směru není 
názor dovolatelčin správný, neboť § 14 zákona o ochraně nájemniků 
praví výslovně, že se jen ustanovení §§ 6 až 12 nevztahují na: nájemní 
smlouvy tam uvedené, čímž jest naopak řečeno, že se na ně vztahuje 
rředpis § 20 zákona o ochr. náj., pokud ovsem není dotyčný nájemní 
předmět podle § 31 zák. o ochr. náj. vůbec vyloučen ze záštity tohoto 
zákona. Naproti tomu jest přisvědčiti názoru do'volatelky ve směru dru
hém a nelze souhlasiti s názory nižšich soudů, že se předpis § 31 (1) 
čís. 5 zákona ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. vztahuje výlučně 
jen na byty, které byly pronajaty k obytným účelům, a že se nevzta
r Uje na místnosti kancelářské. Nejvyšší soud vyslovil' již v rozhod
nutích čís. 8195 a 8219 sb. n. s. opačný názor, při kterém trvá, totiž, 
že předpis § 31 (1) čís. 5 zákona o ocÍ1r. náj. platí i pro místno'sti sloue 

žící k provozování živnosti a že výraz »byty« jest vykládati v širším 
smyslu § 30 zák. o ochr. náj. Lze tedy v tom směru odkázati na ze
vrubné důvody zmíněných rozhodnutí. V souzeném· případě jest mezi 
stranami nespomo a již první.soud jako nesporné to uvádí, že nájemní 
nředmět sestává z pěti místností, které byly žalující firmou najaty od 
vlastníků domu v květnu 1925 - tedy po l. květnu 1924 - (na dobu 
deseti let od 1. července 1925 do 30. června 1935) a že pak žalující 
firma dala tytéž místnosti žalovanému do podnájmu smlouvou ze dne 
5. dubna 1927. jak na nájemní smlouvu žalující firmy, tak na podná
jemni smlouvu žalovaného bylo by tUdíž použíti předpisu zákona ze 
dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a ~. Podle toho, co bylo dříve ve 
směru právním již vyloženo, nevztahuje se právě zmíněný zákon podle 
§ 31 (1) či's. 5 na nájemn'! smlouvu hlující firmy s vlastníky domu a 
jest jen zkoumati otázku, které se aui strany ani nižší soudy nedotkly, 
zdali platí totéž i pm podnájemní smlouvu žalovaného se žalující firmou. 
K této otázce jest přisvědčiti. je-H nájemní předmět vyňat podle § 31 (1) 
6s. 5 ze záštity zákona o ochraně nájemniků a byl-li celý tento ná
jemní předmM dán dále do podnájmu, bylo by nesrovnalostí, kdyby 
Iro podnájem záštita zákona pl"tila. V rozhodnutí čís. 7877 sb. n. s. 
vyslovil nejvyšší soud názor, že i když byt jako celek není účasten 
ochrany nájemci! vzhledem k § 31 (1) čís. 5 zák. ze dne 26. březn" 
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1925 čís. 48 sb. z. a n., jest přece na část bytu danou do podnájmu, 
která nepřevy~uje rozsah stanovený v § .31 (1) tis. 5, použíti tohoto 
zákona. Tam šlo o část bytu danou do podnájmu a byl právě zmíněný 
"ázor odůvodněn tím, že podnájemní poměr nutne posuzovati s hle-· 
aiska zákona o ochraně nájemníků samostatně a odděleně od nájemnlho . 
poměru, z něhož podnájemní poměr vyšel, že zákon, vyjímaje ze zá, 
konné ochrany větší byty, činí tak v patrné úvaze, že nájemce, který si 
může dopřáti bytu tak velikého, jest zpravidla v takových poměrech, 
že ochrany nepotřebuje, že však tato úvaha nemŮže platiti pro podná
jemníka, který má v podnájmu jen část bytu, jež jest menší, než zákon 
v § 31 (1) čís. 5 ustanovuje. V souzeném případě neplatí tyto důvody, 
protože zde byl dán do podnájmu celý nájemní předmět, který pro svou 
velikost nepodléhá ochraně nájemníků. Co platí o bytu v užším slova 
3myslu, platí i o místnostech používaných k výdělečné činnosti, jak 
tylo již vyloženo. Podle toho vzájemná pohledávka žalovaného na vrá
cení toho, co zaplatil ža;obkyni podle smlouvy ze dne 5. dubna 1927, 
"ení po právu, protože § 20 zákona o ochr. náj. v tomto případě ne
platí. jest proto žalovaný povinen zaplatiti žalobkyni pohledávku, kte
rou odvolací soud pravoplatně uznal za pravou. 

čís. 8805. 

Ochrana nájemcii (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. 
z. a n.). 

Předpis § 20 (2) zák., podle něhoii jest zapovězena jen nepřiměřená 
odměna za spmstředkovárd nájmu, týká se pouze právního poměru mezi 
sprost.~edkova!elem a jeho příkazcem, nikoliv však případu, přesunul-li 
proDajlmate! up!atu sprostředkovatele·na nájemce. 

Co bylo nájemcem zaplaceno proDajímateli za investice ve prospěch 
di'ívějšího nájemníka, jest nedoN'olenou úplatou podle § 20 (2) zák. 

(Rozh. ze dne 16. března: 1929, Rv II 688/28.) 

Žalo?ci domáhaJi se na žalovaných vrácení úplaty, již jim poskytli 
za prona]em bytu. zalotě bylo obě man i ž š í m i s o u d y vyhověno, 
o d vol a c i m s o' ude m z těchto d ů vod ů: Strany shodují se v tom 
že žalující strana při uzavření nájemní smlouvy zaplatila žalované stran~ 
2.500 Kč. Ta!o skutečnost sama' o sobě stačí k řešeni sporu. Žalobní 
narok Jest oduvodněn, I kdyby se mělo za to, což žalovaná strana při
pouští',že v březnu ~9!60d žal~jící strany při uzavřeni nájemní smlouvy 
ohledne bytu v dome CIS. 105 prevzala nllmo pravidelné nájemné ve výši 
1~0. K~měsíčně, ještě 2.500 Kč, 500 Kč jako odměnu za sprostředko
vam,najmu p.ro R~doJfa ~-a a 2.000 Kč na zaplaceni nákladů, jež byly 
u~1I1eny v najemmm. byte. Podle § 20 zák. ze dne 26. března 1925, 
ČIS. 48 sb. z. a n. JSou zapovězena veškerá právní jednání, kterými 
nájemník bytu dává pronajímateli za to, že mu pronajímá byt, úplatu. 
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Zejména jest nepřípustnou odměnou za sprostředkování nájmu, bez roz
dílu, zda se odměna vyplácí pronajímaleli či jinému, jest tudíž jasno, 
že nárok strany žalující na vrácení 500 Kč (odměna za sprostředkování 
bytu) jest odůvodnbn, Zalovaná strana namítá proti žalobě, že vyna~ 

,ložila na opravu nájemního bytu v době, když Stanislav D, tam bydlel 
(od L března 1924 do L března 1926) 2,000 Kč postavením nového 
spo.fáku, objednáním nových oken, vymalováním celého bytu, natřením 
dveří, oken a podlahy, Avšak i otázka náhrady za náklady ve prospěch 
nájemního bytu jest zavazujícím způsobem řešena zákonem o ochianě 
nájemníků, Podle § 12, (4) má pronajímatel nárok na náhradu tako
výchto' nákladů jen pro ten případ, že a) jde o opravy, které nebyly 
nutné a že bl opravy byly provedeny na žádost nájemníků, jsou-li, tyto 
náležitosti splněny, má pmnajímatel jen nárok na přiměřené zvýšeni ná
jemného, Náklady mají býti rozvrženy na, dobu, po které bude za ror" 
málnich poměrů zase třeba provésti tytéž opravy v domě, Z těchto, piedc 
pisů vysvítá, že pronajímatel není oprávněn žádati takovýto, náklad na: 
jednou, Podle § 15 zák. o ochL náj, jest pronajímatel oprávněn Hdati 
takovéto zvýšení nájemného teprve od nejbližšího nájemního období. 
Z těchto všech předpisů vysvítá, že žalovaná strana v souzeném pří
padě nebyla oprávněna žádati od žalující strany 2,000 Kč, í kdyby se 
jednalo o účelné opravy v bytě nájemním, Ostatně žalovaná strana ne
tvrdila, že tu jde o náklady podle § 12 (4) zák, O ochraně nájemníků, 
Zalovaná s,tra:na připoušti, že náklady byly učiněny na žádost předcho
zího nájemníka Stanislava D-a, 

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

Důvody: 

Také po stránce právní posoudil odvolací soud věc správně, jest ne
sporno, a žalovaní to sami přiznali i v odvolacim spisu, že žádali a ob
drželi od žalobců za pronajetí bytu 2,500 Kč mimo měsíční nájemné 
150 Kč, Zalovaní zastávají názor, že byli oprávněni dáti si tuto sumu 
vyplatiti, proto'že nebyla odstupným, nýbrž byla náhradou škody, a to: 
L v částce 500 Kč, kterou si nepodrželi, nýbrž kterou dále vyplatili 
zprostředkovateli za zprostředkování nájmu, 2, v částce 2,000 Kč, kterou 
jim zůstal dlužen dřívější nájemník na nájemném z toho důvod',I, že 
provedl v bytě různé investice, a kterou pak oni přesunuli na nové 
nájemníky, již tato tvrzeni žalovaných stačí úplně k jejich odsouzení, 
neboť v obou případech jde o zapovězené právní jednání podle § 20 (2) 
zákona o ochL náj" jímž si dali pronajímatelé mimo nájemné posleyt·, 
nouti něco za to, že pronajáli byt. K čís. 1. Neprávem se žalovaní odvo·, 
lávají na předpis § 20 (2) zák. o ochL náj" podle něhož jest zakázána 
jen nepřiměřená odměna za zprostředkování nájmu, Tento předpis má 
na mysli jen právní poměr mezi zprostředkovatelem a jeho příkazcem, 
Zalovaní, použivše služeb zprostředkovatele, měli mu zaplatiti odměnu 
ze svého a nesměli ji přesunouti na nájemníky. K čís, 2, Nájemní 
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smlouva byla uzavřena dne 1, března 1926, tedy za platnosti zákona ze 
dne 26, března 1925, čís, 48 sb, z, a n" který prohlásil v § 12 (7) za 
nepřípustné i jen zvýšení nájemného z důvodu investic, tím spíše za
placení určitého kapitálu za investice vynaložené ve prospěch dřívějšího 
nájemníka, Co bylo z tohoto důvodu pronajimateli mimo nájemné dáno, 
bylo zakázanou úplatou podle § 20 (2) zák, o ochL náj, (srov, r0zh, 
čís, 6564 sb, n, s,), jen, kdyby byli žalovaní k žádosti žalobců ubnili 
v jejich bytě náklady, které by nebyly nutné k tomu, by byl byt udržen 
v užívatelném stavu, byli by bývali oprávněni zvýšiti přiměřeně ná
jemné [§ 12 (4)], ale ani v takovém případě nebyJí by oprávněni po
žadovati určitý kapitál najednou, O takový případ ostatně v tomto sporu 
vůbec nejde, To odvolací soud správně vyložiL 

čís. 88p6. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
sb. z. a m). 

Rozluku po~le § 17 zák. z důvodu zlomyslného opuštění lze povo
liti jen, stala-Ii se marné výzva ve smyslu § 13 c) rozl. zák. Byla-Ii roz
luka povolena, ač tyto předpoklady nebyly zjištěny, jsou srovnalá roz
hodnuti nižších soudů ve l'řejmém rozporu se zákonem (§ 16 nesp. říz.). 

V nesporném rozlukovém řízeni nelze přisouditi útraty. 

(Rozh, ze dne 2L března 19.29, R I 40/29,) 

S o udp r v é s t o I i c e povolil rozluku manželstvi podle § 17 ruzL 
zák. Rek u r s n i s o u d napadené usnesení potvrdiL D ů vod y: 
Podle § 17 manželské novely vyžaduje se pro přeměnu rozvodu man
želství na rozluku, by rozvo.d byl právoplatně vysloven ro.zsudkem, a to 
na základě důvodu rozvodu, který by zároveň tvořil důvod rozluky, a by 
soud v nesporném řízení na základě proveden.ých šetření dospěl k pře
svědčení, že v řízeni o rozvod na jevo vyšlé skutečnosti již tehdy by 
byly odůvodnily výrok o rozluce, kdyby o ni bylo. žalováno, Jelikož 
ustanovení § 17 manž, nQov, nečiní rozdílu mezi různými druhy rozsudku, 
jest bez významu, že se žádost o rozluku opírá o rozsudek pro zmešleáni, 
zvláště když předpisy § 396 c, ř, s, zůstaly netknutými. Souhlasu dru
hého manžela se nevyžaduje, ani uplynutí určité lhůty od povolení roz-· 
vodu, Poněvadž v tomtq případě jde o ro'zsudek pm zmeškání, jest po" 
važovati za zjištěné skutečnosti všechny údaje, které jsou v žalobě 
a nejsou vyvráceny předloženými důkazy a které proto nutnopoklá
dali za pravdivé, Zalobce opřel žádost o rozvod 00 to, že manželství 
bylo již od počátku nešťastné, poněvadž žalovaná nedovedla pro I1fdo
.statek náležitých kucliařských vMomosti vésti domácnost, mimo to ryla 
prý nečistotná, líná a pohodlná a posléze opustila manželské spole
čenství a přes opětovné vyzvání se zdráhala je obnoviti. Není pochyby, 
že již v řízení o rozvod na jevo vyšlá a zjištěná skutečnost zlomyslného 
opuštění již tehdy byla by tvořila důvod rozluky ve smyslu § 13 písm, c) 

Civilní rozhodnut! XI. 25 
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manž. nov., kdyby o rozluku z tohoto důvodu bylo bývalo žalováno. 
Neboť, i když jest správné, že se v § 13 písm. c) manž. nov. mimo to 
vyžaduje, by druhý manžel nevyhověl soudnímu vyzvání vrátiti se do 
šesti měsíců do manželského společenstvi,přece není to podmínkou pro 
povolení 'rozluky manželství ve smyslu § 17 manž. nov., neboť jest to 
jen formální předpoklad žaloby o rozluku, kterého však § 17 rT!a,nž. 
nov. nevyžaduje a který by také při pouhých žádostech o rozluku podle 
§ 17 m2nž. nov. neměl rozumného důvodu, ježto rozvodovým rozsud
kem každý z manželů dosahuje práva na oddělené bydliště a nelze tudíž 
na žádném z nich žádati, by se vráti! do manželského společenství k dru
hému manželi. Pro povolení rozluky manželství podle § 17 manž. nov. 
~tačí, když skutečnost zlomyslného opuštění spolehlivě byla zjištěna, 
cemuž tak zde jest, pročež bylo právem žádosti o rozluku vyhověno. 

N e j v y Š š i s O u d zamítl žádost o rozluku. 

Důvody: 

, Dovolací rekurs vytýká právem srovnalým usnesením nižších soudů, 
ze JSou v patrném rozporu se zákonem. V § 13 c) rozl. zákona jsou sta
no,veny dvě podmínky tohoto rozIukového důvodu, zlomyslné opuštění 
a .soudní výzva manžela k návratu a její neuposlechnutí. Podle § 17 rozl. 
zakona Jest, s?u:du v nesporném řízení zkoumati, zda tyto podmínky byly 
soudem zJlsteny ve sporu o rozvod. Než ve sporu rozvodovém, o nějž 
tu Jde a jenž skončil rozsudkem pro zmeškáni žalobce ani netvrdil 
, " 
:emanželku, která ho zlomyslně opustila, dal soudně vyzvati, by se do 
sesÍl měsíců vrátila, a že výzvě nevyhO'věla, a proto nebyly a nemohly 
tyto nepřednese"é okolnosti býti ani základem rozsudku pro zme"kání 
(§ 396 c. ř. s.). JežtO' však rozluku podle § 17 rozl. zák. lze povoliti 
jen, když též soudní výzva ve smyslu § 13 c) rozl. zákona se stala a 
n~bylo jI vyhově,no (srov. rozhodnutí sb. n. s. 6982, jímž byl opu,těn 
nazor vyslovený v rozhodnutí sb. n. s. čís. 1782), nestačily skutečnosti 
v rozvodovém sporu najevo vyšlé, by již tenkráte odůvodnily výrok 
o ,rozluce; Tím, že nižší soudy povolily rozluku podle § 17 rozl. zákona, 
ac soudl1l výzva k návratu manželky do spo'lečné domácnosti a její ne
uposlechnutí nebyly zjištěny - byl porušen zřejmě zákon v ustanove
l1ích § 13 c) a 17 rozl. zákona. Navrhovatel dovozoval sice také v ná
vrhu na rozluku manželstvi, že prý skutečnosti ve sporu o rozvod nalevo 
vyšlé odůvodňovaly již tehdy rozlukové důvody podle § 13 h), i) ~ozl. 
zák., než neprávem. Nehledíc ani k tomu, že důvody hlubokéhO' roz
v:ratu a nepřekonatelného odporu nebyly výslovně uplatněny v žalobě 
o ,rozvod, k níž byl vydán rozsudek pro zmeškání, jsoucí základem pro 
navrh podle § 17 rozl. zákona - nebyly skutkové okolnosti v žalobě 
tvrzené takového rázu, by mohly opodstatniti hluboký rozvrat man
želství (§ 13 h) rozl. zák.) a předpoklad pro rozlukový důvod § 13 i) 
rozl. zákona, souhlas manželky, byl vyloučen tvrzením žalobníl1l, že 
dobrovolné nesvo.!í k rozvodu. Bylo proto mimořádnému dovolac;mu 
rekursu vyhověti (§ 16 nesp. říz.) a usnésti se, jak se stalo. útraty za 
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dovohcí rekurs nebyly přiřčeny, ježto ani záknn ze dne 22. května 1919, 
čís. 320 sb. z. a n., ani cís. patent ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. 
nemají předpisů o přísudku útrat za opravné prostředky. 

čís. 8807. 

stavebnl ruch. 
Povolenim příspěvku podle § 27 (1) čís. 2 zákona ze dne 25. ledna 

1923, čís. 35 sb. z. a n. státem a přijetím příspěvku stavebníkem za
kládá se mezi státem a stavebníkem poměr soukromoprávní. Na tom 
nebylo nic změněno předpisy § 46 pozdějších zákonů o stavebnim ruchu 
čís, 44/1927 a 43/1928. 

(Ro,zh. ze dne 21. března 1929, R I 106/29.) 
!t1ť;;~;~"~-?~;~i~;_~i~_t;o':. ' _ ",', : : ; ,:~;-~ ... :': . ,:< -:_;;- ":- -, - -- >,. ; 
~O"'talotícec dOTI1áhal se na-československém státu zaplacení části pohle

dávky, která příslušela stavHeli Gustavu R-ovi proti ministerstvu so' 
ciální péče z důvodu stavební podpory, z kteréž pohJedávky dle jeho 
udání mu 30.000 Kč' postoupil a kterouž částku -podle jeho udání mini
sterstvO' sociální péče neprávem zaplatilo bernímu úřadu v Č., který' 
pohledávku po vyrozumění ministerstva sociální péče o postupu zabavil. 
K námitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é s t o I i c e za
lobu odmítl. D ů vod y: Jde o část pohledávky veřejnoprávní, která 
rázu veřejnoprávního nepozbyla postupem a následujícími událostmi a 
jejíž uplatňování nenáleží před soudy, nýbrž před úřady správní. R e
k u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc prvému soudu, 
by, vyčkaje pravomoci, v řízení pokračoval. D ů vod y: Výnosem mi
nisterstva sociální péče ze dne 30. září 1924 povolena byla Gu~ravu 
R-ovi bývalému staviteli v Č., stavební podpora ve smyslu § 27 CIS. 2 

. zák. tís. 35/28. Podpora byla povolena podle zákona čís. 35/23 a te
prve zákon čÍs. 44/1927 v § 46 stanovil, že právní poměry ~ezi ~tátem 
a stavebníkem nebo pozdějším nabyvatelem Clomu zalozene udelemm 
podpory podle to hot o .zákona nejsou poměry občanskoprávními a 
že spory z takových poměrů nepatří na pořad práva. Zákon ten neVLta
huje se však na poměry založené na základě dřívějšich zákonů o sta~ 
vebním ruchu, neboť teprve zákon čfs. 44/27 mluví O vykonatelnostr 
rozhodnutí správníhO' úřadu,čehO'ž u dřívějších zákonů nebylo. Uplava 
sporné otázky do zákona čís. 44/27 byla ta, že mzhodnutl o tom, ma-li 
býti udělena státem podpora, jest úkonem veřejn,op;ávním, že však celý 
další poměr po povolení podpory státem ohledne teto podpory Jest po
měrem soukromoprávnim a pro případné spory že jest pořad práva pří
pustným. Co platí o- stavebníku, musí platiti i o jeho postupníku vzhledem 
k předpisu § 1394 obč. zák. Novějši~h předpisů o této otázce,~elze p?;: 
užíli, ježto jde o nárok odvozovany z podpory poclle zak. CIS. 35/2", 
(rozh. sb. ll. s. čís. 7281). 

N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
2b" 
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D ů vod y: 

.Před~slati Jest, že napadené usnesení jest v podstatě změňujícím, ni
kolt zrusovaClm usnesením, ježto se soudu prvé stolice neukládá by 
o otázce ~řípustnosti pořad~ pdva dále jednal a znovu rozhodl, nýbrž 
se mu uklada, by ve sporu dale jednal, ob hal se tedy námitkou nepřísluš
nosti, po případě p"k i věcí samou. Rekursní soud zcela správně dovodil 
že se povolením příspěvku podle § 27 (1) čís. 2 zák. o stavebním ruch~ 
ze dne 25. ledna 1923, čís. 35 sb. z. a n. státem a přijetím příspěvku sta
vební~:t;' zakládá. mezi státem a sta~ebníkem poměr soukromoprávni. 
Nejvyssl soud oblral se podobnou otazkou v rozhodnuti čís. 7281 sb. 
n. s. Tam šlo sice o podporu ve formě záruky podle § 27( 1) čís. 1 zá
kona ze dne 27. ledna 1922, čís. 45 sb. z. a n., kdežto nyní jde o pod
poru ve formě příspěvku podle zákona čís. 35/1923. Ale oba tyto zá
kony mají stejné zásady v otázce, pokud j de při podpoře o poměr ve
řejnoprávní, či soukromoprávni. Jak již v rozhodnutí čís. 7281 dolíčeno, 
jes,t .rozhodnutí státní správy, zda jest někomu uděliti podporu, úkonem 
verejnoprávním a nemůže se nikdo', u něhož jsou splněny určité předpo
klady, domáhati na soudě toho, by mu byla udělena podpora. Další po-
měr mezi státem a podpořeným jest v obou řečených zákonech vybudo
ván na základě soukromoplávním. Pokud jde specielně o podpor:; ve 
formě příspěvku podle zákona čís. 35/1923, jest poukázati na předpisy 
§ 30 a 31 zákona. Podle § 30 záleži podstata příspěvků v tom, že ,tát 
»zavazuje se« vlastníku stavby přispivati způsobem tamže blíže uVéde
ným. Podle § 31 jest tento příspěvek z"psati na list statkové podstaty 
jako, reální právo a tvoří s nemovitostí ve vložce té zapsanou předmět 
zástavního práva pro hypoteční dluhy na nemovítosti vložené. S druhé 
strany přejímá vlastuík stavby povinnosti vytčené v §§ 42 a násL rro
váděcího nařízení čís. 160/1923 a k zajištěni jich jest podle § 55 naří
zení vložiti na nemovitost právo- zástavní za konvenční pokutu v určiE 
výši. Již z těchto, předpisů jest patrno, že poměr založený v tom kterém 
konkretním případě mezi státem, rozhodnuvším se poskytnouti pří,pě
vek, a vlastníkem nemovitosti jest vybudován na základech soukromo
právních a že zejména »závazky«, které takto vzal stát na sebe, nelze 
považovati prostě jen za nařízení, opatření a nálezy po rozumu § 1 na
řízení ze dne 20. dubna 1854, čís. 96 ř. Z., na něž stěžovatel poukazuje. 
Po,sléze jest poukázati i na předpis § 38 nařízení čÍs. 160/1923, pcdle 
něhaž příspěvek podle § 27 (1) čís. 2 cit. zák. bude vypláceti minis~er
stvo sociální péče vlastníku nemovitosti, »nebude-li jiná osoba opráv-· 
něna. k přijeti splatné lhůty«. Otázku, zda jiná osoba jest oprávněna 
k př1Jetí splatné lhůty, řešiti jest rovněž podle zásad soukramého práva 
(§ 1392 a násL, § 1368 a násl. obč. zák., § 290 a násL ex. ř. atd.); ze
jn;é,na přihlížeti bude i k § 307 ex. ř., kdež jsou předpisy o tom, jak se 
muze nebo má poddlužník zachovati, činí-li si na pohledávku přiká""nau 
k vybrání nárok i jiná asaba než vymáhající věřiteL Zvláštní povaze stát
ního hospodářství a účetnictví jest dostatečně vyhověno' tím, že pro do
brovolné zastavení nebo pro postoupení pohledávky proti státníml1 po-
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kladu příslušející a u státních pokladen splatné, jsau vydány zvJ;ištní 
všeobecné předpisy v nařízení min. práva financi ze dne 24. října 1897, 
čís. 251 L zák. V rozhodnutí čís. 7281 bylo též dovozeno, že nelze na 
poměry založené udělením podpory podle zákonů čís. 100/,1921, 45/ 
1922, 35/,1923 a 58/'1924 vztahovati předpis § 46 zákona ze dne 7. 
dubna 1927, čís. 44 sb. z. a n., ve kterémžto předpisu jest jen ohledné 
podpor podle tohoto zákona udělených ustanoveno, že poměry tím zalo
žené nejsou občanskými právními věcmi a že jsou tudíž spory mez! stá
tem a vlastníkem domu vystaveného s podporou podle tohoto zúona 
vyloučeny z pořadu práva. Z týchž důvodů nelze v případě, o nějž tuto 
jde použíti předpisu § 46 zák. ze dne 28. března 1928, čís. 43 sb. z. a n., 
kte~ýžto předpis má týž obsah j"ko § 46 zák. čís. 44;'1927. K vývocům 
dovolacího rekursu se podotýká, že vzhledem k výstavbě zákonů o sta
vebním ruchu a vzhledem k jich intenci, by osoby, jimž se podpory, P?
dle těchto zákonů dostala, věděly, na čem jsou, nelze dovozovat<, ze 
výrazem »zavazovati se« nelze rozuměti založení závazků po roz,"mu 
souk,romého' práva hmotného. Stači odkázati na redakci § 29 zákona čís. 
45~1922 aproti doslovu § 32 zák. čís. 100/1921. V zákoně čís. 45/1922 
k rozptýlení obav osob podpořených bylo výslovně řečena, že »lát,rka« 
státu záleží v tom, že se stát zavazuje věřiteli a též dluíníku. Proto po
měr založený podporou podle prvých čtyř zákonů o pO,dpoře st~vební~o 
ruchu nelzestotožňovati s udílením podpory v nezamestnanosll, s ndl
Jením kancese a s přiřčením podobných práv, jak stěžovatel míní. Stě
žovatel poukazuje na to, že prý by bylo protimyslným, aby urči~é po: 
měry na základě prvých čtyř zákonů byly soukromoprávní a na zakla~e 
dalších dvou veřejnoprávní. Avšak z toho, co uvedeno, jest patrno, ze 
nelze v §§ 46 těchto dvou zákonů spatrovati zákonný výklad sta'ších 
zákonů o stavebním ruchu. 

čís. 8808. 

Do srovnalých usneseni nižšich soudů v otázce přiznání náhradního 
nároku podle § 222 ex. ř., jest přípustným dovolaci rekurs (§ 239, třetí 
odstavec, ex. ř.). 

Přimáni náhradníhO' nároku podle §222 ex. ř. předpokládá, že po
hledávka věřitele nepoměrně uspokO'jeného z dražebního výtěžku v čase 
dr~by ještě vázne na neprodaných nemovitostech (na podilech nemo
vitosti). 

(Rozh. ze dne 21. března 1929, R I 121/29.) 

PřiexekU'čním prodeji "I, zavazené nemovitosti došla plného uspo
kojení pohledávka knihovního, věřitele Václava Sch-a. Návrh banky A., 
by jí byl přiznán a zajištěn náhradní nárok na neprodaných '/, nemovi
tosti v pořadí pohledávky Václava Sch-a po případě v běžném pořadí, 
s o ud p r v é s t o I i c e zamí,tl. Rek u r sní s o u d napadené usne-
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~.~"í potvrdil: D u vod y: Především se poukazuje na to, že jak bylo 
JlZ.V usnesenI. ze dne 10. únor.a 1926 uvedeno, pohledávka, která jest za~ 
psana.na cele nem?VI.tostI, "azne na jednotlivém podílu jako simI<ltánní 
?ypoteka, ~no l1Ic)ll1eho nebylo v knize pozemkové zapsáno (§ 238 ex. 
r.) .• Spr~vne Jest, z~ pohledávky Václava Sch-a vázly na celé nemovitosti 
vlozky CI~.3?2, ~l1IZ tyto pohledávky byly rozděleny na jednotlivé podíly 
spo!umaJItelu. Nyní však bylo vymazáno pod čís. 100 103 a 108 této 
vl.o3'.ky n.a. základě kvitance a prohlášení o výmazu zásta~ní právo ohledně 
d!lclch, ~as~ek po~ledávky Václava Seh-a, a to ohledně podíll! náležejí
CI.ch. R~zene L-?ve, Barboře P-ové, Františce L-ové a Bertě H-ové; tyto 
~llčl 'častky t~only čtyři sedminy celé pohledávky, při čemž se připominá, 
ze se tot? v!elem vztahovalo na čtyři sedminy podílu shora uvedených 
spolumaJItelu. ~ot? kniho~ní vtě,I~~í není jasné. Neboť, mély-li býti 
~~ora uved<;né clyn ye9.mmy podllu propuštěny následkem zaplacení 
iCastky" ~te:a~a tyt~ ctyn sedminy připadla, ze zástavního závazku, mělo 
s~ ;0 s,aÍl JInJ::m zpusobem, totiž tak, že ohledrtě těchto' čtyř sedmin po
dl!u byl by vtele~. ':.kla~ vý~azu 'práva. zástavního pro celou pohledávku 
V.a~lava ~ch-a, pn ce;"z pravo zastavm ohledně ostatních tří sedmin po
dllu by zustalo ~edo,tcene, a to, kdyby nebylo jinak navrženo, celou část
ko.~ teto pohledavky, Tento správný postup nebyl dodržen, ačkoli byl za
mysle~. p~dle ~vltance a prohlášení o výmazu, neboť podle kvitance a 
prohlasem o vymazu ze dne 3L pmsince 1923 a L dubna 1924, které 
byly.vystave?y Barboře P-ové a Bertě H-ové, potvrzuje Václav SclI., že 
ob-drzel o~ te<;hto osob sedminu své pohledávky, která připadá na sed
mmu podllu techto osob, P?dle kvitan<;€ a 'prohlášení o výmazu ze dne 
~8 .. 1;dna 192~.potvrzuje Vaclav Sch., ze vazne na sedmině podílu nále
zeJlclho FranlIs.ce. L-ové právo zástavní pro sedminu jeho pohledávek. 
I kdyby bylm~znym n.ázor na základě nejasného znění návrhu na výmaz 
a ~s~esem o' ~ymaz~, ze shoTa uvedené čtyři sedminy podílů nebyly 1'ro
pusteny ze zast~vmho závaz~u celé pohledávky Václava Sch-a, nútno 
prO,tI tomu poukazatI k tom~, ze tento názor o vtělení věc nevyjasní. Ne
bot ~.[a~el1I . shora uvedenych čtyř osob způsobilo heze vší pochyby 
zme~se.m cele pohledávky Václava Sch-a, které se, když se vtělení přesně 
~yklada, vztahovalo jen na čtyry sedminy podílů těchto osob které však 
Jak~ skutečné .pla~ení p~išlo ~ dobru všem spolumajitelům ~emo'Jit(lsti, 
ta~ze o~ezenl prava zastavl1lho na čtyry sedminy by nemělo prakti
ckeho vyznamu. oproti ručení ostatních tří sedmin a bylo by z tohoto dů
vod~ nesr?'zUl:lItelné. K ~uli ,úplnosti se uvádí, že poznamenání ob!iga
tO:l1lC~ naro)m ,spolumajltelu mezI sebou není předmětem knihovniho 
vt:le~l. Podle §, 21? a násl. ex; ř. jest ~řihlížeti při rozdělení jen ke 8ku
t~':.nym po~ledavkam a narokum. K naroku, kterého bylo nabyto v dů
vere ve verejllOU knihu, jest přihlíželi v dražebním řízení jen potud, po
kud ho bylo na~yto .~řed. draž.~b~í~ řízen~m .. Nároky, které povstaly te
prve za e~~kuč~lho r~em, !U~IZ 1 nahradm narok podle § 222 ex. ř., ne
moohou bylI oduvodne;ty duveroI< ve v~řejnou knihu, nýbrž mohou býti 
o~~vo~neny Jen skute:n~u podstatou vecI; Bylo proto v projednáva;ném 
pnpade ZJIstIlI, zda ctyn sedl11ll1y podnu shora uvedených osob byly 
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propuštěny ze zástavního závazku, čiH nic. Rekursní soud zjišťuje, že na 
základě shora uvedených listin, jichž opisy byly obstarány ze sbírky 
listin pozemkové knihy, jest dokázáno, že Václav Sch. propustil shora 
uvedené čtyry sedminy podílů ze zástavního závazku. To souhlasí i s lim, 
že Václav Sch. ve spisech E V 1126/23 ve svých stížnostech výslovně 
uvádí, že propustil shora uvedené čtyry sedminy podílů ze zástavního 
závazku. Následkem toho omezil úvěrní ústav svtlj náhiadní nárok ve 
spisech E V 1126/023 na ostatní tři sedminy podílů a žádal náhradní ná
rok jen ze sedminy podílu Anny N-ové, na které se Václav Sch. nehojil. 
Ježto se z těchto duvodů i Václav Sch., i úvěrní ústav nemohli náhradnim 
nárokem hojiti ze čtyř sedmin podílů nevydražených, nebyla stěžova
telka stižena uplatňováním práva zástavního Václavem Sch-em a úvěr
ním ústavem do nevydražených čtyř sedmin podílů. Náhradní nárok po
dle § 222 ex. ř. není tudíž opodstatněn, ježto čtyři sedminy podílů neru
čily za pohledávku Václava Sch-a simultáně. 

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

Důvody: 

Dovolací rekurs jest podle § 239 třetí odstavec ex. ř. přípustný, ale 
není důvodný. Sama rekurentka uznává, že přiznání- náhradního n",oku 
po mzumu § 222 eX.ř. předpokládá, že pohledávka věřitele z dražebního 
výtěžku nepoměrně uspokojeného' v čase dražby ještě vázne na nemovi

·tostech, pokud se týče na podílech nemovitostí neprodaných, ale marně 
snaží se dolíčiti, že tomu vskutku tak bylo. Stačí v této příčině odkázati 
k tomu, co- zjistil rekursní soud z kvitancí a. prohlášení o výmazu v na
padeném usnesení bliže označených a z exekuč.ního spisu E V 1126/23. 
Z toho správně vyvodil rekurs ní soud, jak sluší rozuměti knihovním zá
pisum pod pol. čís. 100, 103 a 108 knihovní vložky čís. 362. Je-li tomu 
tak, byla pohledávka Václava Sch-a, pokud vázla na neprodaných čty
řech sedminách nemo.vitosti vložka čís. 362 knihovně vymazána již před 
dražbou, a byl tudíž stěžovatelčin návrh na přiznání náhrad·ního nároku 
zamítnut právem. Že Václav Sch. svou vuli jasněji neprojevil úmyslně, 
nebylo v prvé stolici tvrzeno (posudek bývalého nejvyššího soudu ví
deňského k § 520 c. ř. s. bO'd 3), a, že úvěrní ústav omezil svůj náhr&dní 
nárok jen na ostatní tři sedminy nemovito'sti a žádal náhradní nárok jen 
z jedné sedminy Anny N-ové, třebas by to pokládala rekurentka pro sebe 
za bezvýznamné, svědčí přece jen' o tom, že nižší soudy zápisům, o něž 
jde, rozuměly správně. 

čís. 8809. 

Do usneseni rekursního sOudu, jímž bylo zrušeno usnesení prvého 
sDudu, pověřivší notáře odhadem, a prvému soudu uloženo, by provedl 
odhad sám, není notář op,rávněn si stěžovati. 

(Rozh. ze dne 21. března 1929, R I 130/29.) 
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Notář V. byl pověřen s o UdE m p r v é s t o I i c e, by provedl od
had k vůli vyměření dávky z přírůstku hodnoty. Rek u r sní s o u cl 
zrušil usnesení prvého soudu a uložil mu, by provedl odhad sám. 

N e j vy Š š i s o u d odmítl dovolací rekurs notáře. 

D ů vod y: 

Stěžovatel byl okresním soudem pověřen, by provedl soudní odhad 
nemovitostí podle § 270 nesp. říz. a § 183 not. ř. ze dne 21. května 1855 
čís. 94 !; zák. !"kosoudní komísař, přičemž podle § 186 téhož řádu byl~ 
se mu ndlÍ! predplsy platnými pro soudy. Takovýmto pověřením nena
bývá notář so.ukro~ého práva na provedení odhadu, k jehož ochraně by 
mohl nastouplÍ! stlZl10stl podle § 9 nesp. říz., aniž stává se účastnikem 
odhadního řízení, o jehož zájmech a právech by bylo rozhodováno-o Proto 
Jest rekurs notáře do usnesení rekursního soudu, jímž mu bylo provedení 
odhadu odňato, stejně nepřípustný, jako by byl rekurs soudního uřed-· 
níka-, jemuž bude po rozhodnutí rekursního soudu odhad provésti rr.íslo 
notáře. 

čís. 8810. 

o zvýšení výživného pro nezl. manželské dítě bydlicí v Německu 
proti otci, hydllclmu v tuzemsku, jest rozhodllOuti ; nesporném řízení. ď 

Jsou-Ii mamelský otec, bydlící v tuzemsku, i nezletilé manielské' 
dítě, _hydlíc~ v Německu, přislušnJky republiky Německé, a byl-Ii rodi~ný 
porner zalŮ'zen v řlši Německé, jest pm rŮ'zhodnuti O' zvýšení výživnéhO' 
použíti předpisů hmotného práva řlšskOl1ěmeckého. 
. Podle § 1606 něm. obČ. zák. předchází vyživovací povinnost manžel
ského Ů'tce před pŮ'vinnŮ'stí matčinou. 

(Rozh. ze dne 21. března 1929, R I 137/29.) 

NezletiIá dcera, bydlící v Drážďanech, domáhala se v tuzemsku v ne
sporném řízení zvýšení výživného na manželském otci, příslušníku říšsko
~.ěm;,ckém, bydlicím. ~_ t~zemsku. S o u, d p r v é s t o I i ce zvýšil vý
zlvne na 300 Ke meslcne, rek u r s n I s o u d k rekursu opatrovníka 
dítěte zvýšil výživné na 400 Kč měsíčně, rekursu manželského otce ne
vyhověl. 

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

D ů vod y: 

Bezdůvodnou jest především výtka, že nižši soudy nebyly oprávněny 
v~~spomém řízení rozhodnouti o zvýšení výživného pronezletilou dceru 
stezovatelovu. Podle čl. 1 smlouvy sjednané mezi Československou repu
bhkou a říší Německou o ochraně právní a právní pomoci ve věCech 
občanských čís. 130 sb. z. a n. z roku 1924, požívají příslušníci říše 
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Německé co clo zákonné a soudní ochrany o5(,by i jmění v území repu
bliky československé - bez újmy platl2ých zákonů j~zykových - téh?ž 
postavení jak? příslušníci /epubliky ceskoslo~enske a m?hou za trm 
účelem dovolavatr se soudu a Jednatr tam za techto .podml11ek pko tu
zemci. Ježto- stěžovatel nesporně má ~~dl~ště ~ Česk?slovens~é rCJ~u: 
blice v obvodu okresního souelu v Decme, ma tu tez obecne sudlste 
(§ 66 j. n.) a podle § 71 j. n. sdílejí manželské děti sudiště otcovo a 
p'odle § 109 j. n. řídí se tím i příslu.šnost ve .věcec,h. o~at:?vni~kých: 
byl okresní soud v Děčíně též oprávnen, by urcII zvyseTI! dnve JIm JIZ 
stanoveného výživného nezletilé dceři stěžovatele, stej~ým}pů~obem jak~ 
příslušníkům Československého státu, t. J. v nesp,omem nzen.!. Rekur.sTI! 
soud však ani nepochybil, použiv pro rozhodnutr ustanovenr hmotneho 
práva říše Německé ano není sparno, že stěžovatel i jeho nezletilá dcera 
jsou státními přísluŠníky republiky Ně!11ecké,. a an ?!l s~utkovf pod~lad 
pro uplatňovaný nárok, poměr r?dl11n~, zaloze~ v.n,"1 Ne~ecke, a pr~d
pisy československého občanskeho zakona, tykaJ1cI .se n~r?k~ man zel
ských dětí na výživné, nemai:í povahy tak absolutne vehcI, ze by na
prosto vylučovaly v tomto případě použití cizozemského práva státu 
říše Německé (srv. Walker: lnternationales Privatrecht 1922 str. 698, 
Mayr: System l. str. 54). Z ustan?vení ~ 1606 německé:lO obě. zák. 
správně doUčil rekursní soud, ~e :vyZl'::ovacI povmn?st manze!~keho otce 
předchází předpovinno,stí matcl11ou. Ze by nezletrla dcera stezovat:,lov~ 
měla vlastní jmění, z něhož požitky by patřdy matc~, ~ebylo v, :Iz~n~ 
uplatněno a stěžovatel ani v dovolacím rekU'fsu netv!dl, ze ta kove Jm~11l 
nezletilá jeho dcera skutečně má, a nebylo pro-to treba v tomto- smeru 
kOll"ti šetření. 

Čís •. /88lt. 

Není změnou žaloby ve smyslu § 235 C. ř. s., dodává-li se k půvŮ'd
nímu žalobnlmu důvodu ještě důvod dalši. Tal<ové doplněni jest pří
pustné, třebaže nejsou splněny předpoklady § 235 C. ř. s. 

(Rozh. ze dne 21. bfezna 1929"R I 168/:29.) 

Žalobkyně domáhala se na žalované zaplacení ,:a zboží ~~dané prf 
žalované a jejímu manželi. Za ústního líče11l uvedla zalobkyne pko dalsl 
žalobní důvod, že žalovaná převzala zboží od svého manžela (§ 1409 
obč. zák.). S o II do P r v é s t o I i c e nepřipustil změnr:. žaloby ro:š!ře~ 
ním na nový žalobní důvod. Rek u r s n I s o u d pnpustll rOzSlre11l 
žalobního důvodu. D ů vod y: Změnou žaloby podle § 235 c. ř. s. jest, 
když se skutko-vé okolnosti, které jest podl~ § ~2? c; ř: s. v. ž~l?b~ 
uvésti a na kterých se žalobcův nárok zakláda, zme11l taK, ze vzmka Jmy 
důvod žalobní. V rozepři, o kterou jde, uplatňoval žalobce jako žalobní 
důvod prodej zboží a jeho dodání stra;,ě žalov~né,., a~šak při. roku 
o ústním jednání dne 9. listopadu 1928 prednesla zaluJ!CI stran!,. ze p? 
vyrovnávacím řízení proti manželi žalované strany prevzala zalovana 
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strana zboží svého manžela, vyžádavši si později živnostenský list, že 
zboží to měla na výročním trhu vyložené a že tedy také z tohoto dů
vodu jest povinna zaplatiti. Kdežto tedy původně v žalobě se žalobce 
dovolával jako. důvodu žalobního smlouvy trhové, rozšířil důvod žalobní 
také na ručení žalované strany ve smyslu § 1409 obč. zák. Jde proto 
skutečně o změnu žalobního důvodu, kterou má na mysli § 235 c. ř. s., 
proti níž se žalovaná strana ohradila. I přes toto ohražení však měl 
první sou.dce jednáni také o tomto rozšířeném žalobním důvodu připu
sÍlÍl, ponevadž nebylo se obávati zna·čného stížení ani průtahu jedr.lmí 
(§ 235 třetí odstavec c. ř. s.), to tím méně, any důkazy, kterými se 
nabízela žalující strana tento nový důvod žalobní prokázati, byly po 
ruce. 

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

D ů vod y: 

• Dovolacímu. rekursu, jímž se žalovaná brání proti připuštění změny 
zaloby rekurslllm soudem, nelze přiznati oprávnění. V projednávaném 
případě nejde vůbec o změnu žaloby po rozumu § 235 c. ř. s. žalobce, 
uváděje ve sporu dodatně, že žalovaná obchod a zboží od svého man
žela, o němž jest zjištěno, že dluho'vané zboží od žalobce odebral, pře
vzala a že také z toho,to důvodu (§ 1409 obč. zák.) jest mu povinna 
zažalovanou pohledávku zaplatiti, neupustil od původního důvodu ža
loby, že prodal a dodal žalované a jejímu muži zboží, které mu zapla
ceno nebylo, nýbrž, ponechávaje tento původní důvod žaloby i na dále 
v platnosti, doplnil toliko žalobu, dodávaje k původnímu důvodu za
žalovaného nároku důvod další. Změnou žaloby ve smyslu § 235 c. ř. s. 
rozumí se však, pokud jde ° zniěnu právního důvodu žaloby případ 
led 

' o ' , 

. e na mlsto puvodního důvodu nastupuje důvod jiný, nikoli, když k pů-
vodnímu žalobnímu důvodu dodává se ještě důvod další. (Neumann 
u § 235, Hora,ll: dil, str. 170.) Na takové doplnění žaloby nevztahuje 
se § 235 c. ř. s., doplnění takové není podle tohoto § nepřípustné, pokud 
se týče přípustné jen za předpokladů tam uvedených a rekursní soud 
změniv usnesení prvního soudu, jímž dopln'ění žaloby nebylo připuštěn~ 
a přIpustiv doplnění to', nepochybil. 

čís. 8812. 

Z toho, že majitel domu přijímal dále činži placenou z bytu od toho, 
~do zů~~l v bytu, ač skutečný nájemník byt opustil, nelze usuzovati na 
jeho wh (§ 863 obč. zák.) propustiti nájeltM1lka z nájemni smlouvy a 
při jati plátce za ná jemnlka. 

(Rozh. ze dne 21. března 1929, Rv I 398/29.) 

Od žalovaného měl najatý byt Antonín H., jenž se napo-tom z bytu 
vystěhoval. V bytě zůstal pak žalobce. Žalobou, o niž tu jde, domáhal 
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se žalobce na žalovaném, že mu přísluší nájemní právo k ~,~tu v dO?1ě 
žalovaného. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y v sec h trl s t o II C, 

N e j v y Š š í m s o' ude m z těchto 

d ů vod ů: 

Jak žalobce sám uznává, nebJ;:la s m~jitele:n domu .nájemní stl1louva 
ujednána výslovné. Názor" ze dos~o ~ naj,emn! smlouve m~zl majl\c1em 
domu a žalobcem podle § 853 obc. zak. hm, ze mc nenamltal pro!. od: 
stěhování se Antonína H-a a proti dalšímu užívání bytu žalobcerr, ac 
o tom věděl a že přijímal činži žalobcem mu posílanou, jest mylný. 

Není nutnou podmínkou nájemní smlouvy a ,nájemného pomě~u, by~á~ 
jemce osobně užíval najatého bytu a by, n,aje~: pbtIl oso.bn~ a .svY;"1 
penězi. Skutečnost, že ná(emník p~enechav~ ,uzI;~m ~ytu Jlny~ ,c~~n;m 
rodiny nebo podnájemníkum, nema na trvam n:aje~l~lho pomer.uyneho 
vlivu, než že jest důležitým důvodem, pro ktecy muze soud ~dehtl ma
jiteli domu podle zákonů o ochraně nájemník? svole~í k vÝ'pove~L Z '.ch?, 
že majitel domu přijímal dále činži z bytu, ao. ~kutecny najemlllk Ant,.'nm 
H. byt opustil a žalobce v něm z~S'tal ~ydhÍl, nelze u~~zov~Íl na jeho 
vůli, propustiti Antonína H-a z najemm smlouvy a pfljah zalobc~ za 
nájemníka. Pro předpoklad, že vědělo !o?',.co bylo ;n;ZI A~tom~em 
H-em a žalobcem ujednáno a kdo vlastne cmzl mu pOSila, neUl potreb
ných skutkových zjištění. Nemohlo býti proto jinak uznáno, než že ža
lobce mipmkázal ujednámí nájemní smlouvy a přímýnájemuí poměr 
k majiteli domu. 

čís. 8813. 

S hlediska § 251 čís. 6 ex. ř. se nevyžaduje, br' nářa~i řemeslniků 
bylo pro osobní výkon živnosti nezbytné a nepostradatelne. Z exekuce 
proti tesaři jest vyloučena hoblovaci stolice. 

(Rozh. ze dne 21. března 1929, RII 410/28.) 

Návrhu dlužníka, by byla z exekuce vyloučena hoblo;ací stolice, 
s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d navrh zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d obno'vil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Rekursní soud míní, že hoblovací stolice není vyloučena z exeku~e, 
ježto pro povinného jako tesaře není nářad~m k osobnímu výkonu, ŽIV
nosti tesařské nezbytným a nepostradatelnym ve smyslu § 251 ČI!S. 5 
ex. ř. Ale zákon nevyžaduje, by nářadí řemeslníků bylo pro osobm 
výkon živnosti nezbytné a nepostrádatelné. yčelen: zák~~a jest }ac?o
vati dlužníkoVU' způsobilost k výdělku, C?Z Jest ,I v zalmu ~~r;Jne;n'; 
a rozhoduje i podle doslovu zákona, zda remeslmk, ktery se ZIVI rtlCllI 
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praCI, potřebuje nářadí k osobnímu dalšímu výkonu výdělečné činností. 
V ,dopIsu zemského odborového společenstva mistrů zednických a le
smskych pro Slezsko, na nějž se odvolává rekursní soud se sice praví 
že hoblovací stolice není nářadím k osobnímu výkonu te~ařské živnosti 
nezby,tným, ale na t~m nesejde, jak právě uvedeno, nýbrž rozhoduje, 
zd! Jl povlllny pot r e bu Jek d a I š í m u osobnímu výkonu výdě
leDne čmnostr, tedy takové činnosti, jak ji dosud vykonával. Jde. tu 
o,pr~v?í,úsudek, který závisí jednak na zjištění dřívějšího způsobu vý
?,elecne clnr~ostr povinného, jednak na zjištěni, je-li nářadí potřebí k dal
sun,u osobmmu výkonu této činností. (Srovnej výnos min. sprav. ze Jne 
2. cervna 1914, čís. 43 min. věstníku o důvodech změny původního dO

slovu § 251 čís. 6 ex. ř. novelou.) První soud zjistil, že povinný v zimě 
pracuje na zabavené stolici, třebaže v létě pravidelně bývá zaměstnán 
jako polír na stavbách. Dovolací S'Úlld souhlasí s názorem- prvého soúdu 
že hoblovací stoHce je jedním z nejdůležitějších nářadí k výkonu te~ 
sařské živnosti. Tesaři zaměstnávají se hlavně zhotovovánim dřevěi1ých 
stavebních konstrukcí a jejich částí. (§ 4 zákona ze dne 26.' prosince 
1893, čÍs, 193 ř. z.). K jich zhotovení je zřejmě také potřebí hoblovací 
stolice, Nezáleží na tom, že povinný dočasně přes lét", když je zaměst
nán na stavbách jako polír, stolice nepotřeboval. Právě v zimní' době, 
kdy práce poHrská na stavbách ustává, umožňuje hoblovací st01,ice te
saři, br. prováděl práce, do jeho oboru spadající doma, a nebylo by 
podle ucelu I doslovu zakona po dohu nedostatku sezonní práce venku 
přípustno, by byla ochromena výdělečná činnost řemeslníka, který je 
odkázán v době zimní na ruční práci doma. 

čís. 8814. 

Umluvily-Ii strany, že kupni cenu určí inventurou, kterou samy tJro
vedou, znamená to, že se taktO' dodatečně O' kupní ceně dO'hodnou, a 
kupní cenu bylO' by lze pokládati za smluvenO'u jen, kdyby se tatO' úmluva 
byla pfi inventuře stala. 

DO'hoda, že bude při ,inventuř,e stanovena kupní cena podle nálmpní 
ceny pro 'Obchodníky, není určitým měřítkem pro stan'Oveni kupni cen!y. 

Při takové úmluvě o kupní ceně nejde ani O' předběžnou smlO'uvu 
O' kupni sm~ouvě PO'dle § 936 'Obč. zák. 

(Rozh. ze dne 21. března 1929, Rv II 26/29.) 

žaloce domáhal se na žalovaných splnění nájemní smlouvy, Již ,nu 
žalovaní pronajali obchodní místnost, a, nabízel zároveň splnění kupní 
smlouvy současně uzavřené, podle které mu žalovaní prodali zboží a 
obch.odní zařízeni za kupní cenu, která měla býti zjištěna dodatečnou 
inventurou. Pro c e sní. s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, 
o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. ' 

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

žalobce domáhá se ,na žalovaných splnění nájemní smlouvy, kterou 
mu žalovaní pronajali obchodní místnost ve svém domě čís. pop. 95 
na sedm let za měsíční nájemné 1.800 Kč, a nabízí zároveň splnění 
kupní smlouvy současně uzavře,né, podle kte,rě ~1U hl~van! ,prodali 
zboží a obchodní zařízení za kupm cenu, ktera mela byh zjl sten a DO

datečnou inventurou. Již ze znění tohoto žalobního žádání plyne, že šlo 
o dvě smlouvy o nájemní smlouvu a, a kupní smlouvu, které byly spo
jeny tím způs;bem, že splnění nájemni smlouvy, bylo, podminěl~o splně: 
ním kupní smlOUVY., Soud prv11l ~tohc~ dospel k usudku, . ze, kupn! 
smlouva byla hlavlll pOd,mmkou naJ~m!'1 smlouv~" a, ~SOUdIV, z:, obe 
smlouvy byly platně uzavreny, vyhovel zalob11lmu zadanJ. Odvolacl soud 
nabyl na základě zjištěných skutečností přesvědčení, že se strany do
hodly o nájmu sporných místností, že však žalobce nek?uI:ll skla,d se 
zařízením závazně, jelikož kupní smlouva nebyla defr~lhvne ,:z~v:ena. 
Odvolací soud, omeziv se na tyto dva úsudky, vyhovel odvo!am zalo
vaných a zamítl žalobní žádání z toho důvodu, že s,: kupm smlou~a 
nestala platnou. Dovolatel napadá tento ús,:dek odvolaC1ho so:udu, trv:'Je 
na tom, že i kupní smlouva i smlouva naJemm byl':, plat~e uJednana 
a že proto žalobě o splnění této smlouvy bylo vyhove!l; lec n,epravem. 
Dovolací soud přidává se k úsudku odvolacího soudu, ze kUP?1 sn;luuva 
nebyla platně uzavřena proto, že se strany nedohodly o kupu: cene. Jes! 
zjištěno, že podle dohody měla kupní cena brh sJ;anaml ,urcen~, druh~ 
den po smlouvě inventurou, kterou strany mely predsevZlh a pn lder,e 
měly býti směrodatné nákupní c,:ny pro obc~od~lky, Podle § ,10~6 obc; 
zák. mohou prodatel a kupitel prenechal! urcem k,Up~1 s:ny treh o,so;b~ 
a podle § 1058 obč. zák. může za základ tohoto urcem bYLI vz~ta stredm 
tržní cena místa a času kde a kdy smlouvu Jest plmtJ. Nez v tomto 
případě se strany ani o' tom ani o onom způsobu dodatečného určení 
kupní ceny nedohodly. Umluvily-li, že kupní ~enu určí lllventurou: zna
mená to že se takto dodatečně o kupní cene dohodnou, a kupm cenu 
bylo by' lze pokládati za smluvenou a důsled~em toho, kupní smlouvu 
za platně uzavřenou jen, kdyby tato dohoda pn lllventure se ,byla stala, 
k čemuž však podle zjištění odvolacího soudu, jímž dovolacl sou~ ]Cst 
vázán nedošlo. Ani dohoda, že při inventuře stanovena bude kupm lena 
podle 'nálmpní ceny pro. obchodníky, neodpovídá zmíněn~m zákoJ1ný~n 
ustanovením. Dovolací soud přidává se k úsudku, odvol,aC1ho soudu',~e 
nákupní cena pro obchodníky jako směrmce pro prevzetr s~ladu (ZbOZI) 
a inventáře (zařízen!) není určitým měřítkem pro ,stano~el11 kupm ceny; 
Šlo o zboží a zařízení obchodni, které v O'bchodmch mlstnostech, ktere 
žalobcem měly býti najaty, již delší nebo kratší dobu leželo: pokud se 
týče bylo užíváno, a nelze míti z~ to, že, se strany doho,dly, ze pr? sta
novení přejímací ceny budou smerodatne cen~" za ,ktere ;yt? veCI J:,k~ 
nové byly koupeny, bez ohledu na to, zda ZbOZI del.slm I~zelllm ~ kran;e 
a z<třízení delším užíváním na ceně pozbylo. Nelll take vylouceno, ze 
strany měly na mysli, že směrodatnou má býti nákupní cena, za kterou 
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by obchodník zboží a zařizeni koupil v tom stavu, v jakém právě bylo 
v. d~bě zřízení in~en:ur'y- N:ž, ať byl úmysl stran ten neb onen, vždy 
zalezelo stanovem pre]ImacI ceny na dodatečné dohodě stran, to tím 
spíše; ano z~oží a zaříze~lí před inventurou, která měJa býti přédsevzata 
druhy den, zalobcem am nebylo prohlédnuto. Pro nedostatek této do
hody. postr~dá úmluva stran podstatného a nezbytného předpokladu 
platne kupm smlouvy, dohody o kupní ceně. Na zjištěnou úmluvu stran 
nelze pohlížeti ani jako na předběžnou smlouvu (pactum de contra
~endo) ve smyslu § 936 obč. zák. Pro závaznost takovéto úmluvy vy
zaduJe. zákon, by všechny podstatné náležitosti smlouvy byly určeny. 
K platnosti úmluvy o budoucí kupní smlouvě vyžaduje se tedy, by do
hodol! stran byla kupní cena určena. Poněvadž však v souzeném případě, 
pk bylo dolíčeno, k takové dohodě nedošlo, není tu ani úmluvy ve 
smyslu § 936 obč. zák. Neprávem vytýká dovolatel, že odvolací soud 
n~dospěl",k ,ús.udku, že ~ošlo k dejiniti~nímu uzavření nájemní smlouvy, 
ac ze z]Istenych skutecnosh plyne, ze smlouva tato byla uzavřena. 
Odvolací soud vyslovuje, že se sirany nepochybně dohodly o nájmu 
spornÝ,cIl místnosti, a zjišťuje veškeré podstatné body nájemní smlouvy, 
o mchz meZI stranami došlo k dohodě. Žalobnímu žádání o splnění ná
]emm smlouvy odvolací soud právem nevyhověl, poněvadž účinnost ná
jemní smlol!vy závisela na platném' uzavření smlouvy kupní k níž ne-
~š~. ' 

čís. 8815. 

Věřitel jest oprávněn odporovati v rozvrhovém řízetli celé pohle
dávce. předchozího věřitele bez obmezeni na částku, kterou by byla 
kryta Jeho vlastní pohledávka, předpokládajíc ovšem, že by se mohlo 
dostati na jeho pohledávku z dražebního výtěžku, kdyby byio popírané 
právo vypuštěno. Každý účastník jest oprávněn domáhati se toho by 
C:lá částka nej~yššího podá?í, o niž jest k odporu zahájena roz~Pře, 
zustala v soudn1l11 Il1lchovám. . 

(Rozh. ze dne 22. března 1929, R I 10'8/29.) 

K rozvrhu nejvyššího podání za exekučně prodanou nemovitost při
hlásila okresní hospodářská záložna v knihovním pořadí pohled"vku 
1 ,~DO'.OOD· Kč, 1,0'0'0'.0'0'0' a 20'0'.0'00 Kč. Proti přikázání těchto pohledá
veK vznesli odpor další knihovní vě-řitelé Jaroslav L. a D. F., ohledně 
p-rvé pohledávky co do celé její výše až na částku 374.0'0'0' Kč ohledně 
dalších dvou pohledávek co· do celé výše. Odpory byla popírá;a kromě 
jiného zvláště také platnost a jsoucnost oněch tří pohledávek až na 
částku 374.0'00' Kč. S o u cl p r v é s t o I i c e poukázal oba odporo
v~tele, pokud neopíraly odpory o důvody formální, na pořad práva' a 
pnkázal okresní hospodářské záložně celkem 2,0'47.733 Kč. Jaro-slav L. 
podal pak ve lhůtě na okresní hospodářskou záložnu žalobu, o které 
dosud nebylo rozhodnuto. D. F. žalobu nepoclal. K rekursu Jaroslava 
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L-a změnil rek II r sní s o II d napadené usnesení v ten rozum~ že 
přikázal okresní hospodářské záložně jen 374.0'0'0 Kč a že zbytek zů
stane v soudním uschování až do právoplatného rozhodnutí sporu, po
kud se týče do dodatečného rozvrhu podle výsledku sporu. D ů vod y: 
Podle § 232 druhý odstavec ex. ř. jest rozsudek v rozepři o odporu při 
rozvrhovém roku účinným pro veškeré súčastněné věřitele a oprávněné 
a proti nim, jakož i pro dlužníka a proti n"'mu. § 233 ex. ř. v prvém 
odstavci stanoví, že v rozsudku, kterým se vyho,vuje odporu, má býti, 
byť i nebylo za to žádáno, podle rozvrhového usnesení a podle spisů 
rozvrhového řízení určeno, kterému věřiteli a jakou částkou má býti 
vyplacena sporná část podstaty; odstavec druhý téhož § ustanovuje, že 
k případnému novému rozvrhovému řízení mají býti přibráni všichni 
účastníci, kteří nebyli již uspokojeni. Z toho plyne, že sporná část pod
staty nemusí býti přiřčena právě žalobci, že sporným jest celý peníz, 
kterému bylo odporováno, nikoli jen peníz, rovnající se neuspokojené 
pohledávce žalujícího věřitele, a že část rozdělovací podstaty uvolněná 
tím, že se vyhoví žalobě podané k provedení odporu, přikáže se opráv
něným podle jejich knihovního po,řadí a bez ohledu na to, zda žalovali 
čili nic (Vide Ex. komentář Neumann vyd. z r. 1906 a čís. 7723 sb. 
n. s.). Jestliže tudíž prvý soud v napadeném usnesení přikázal okresní 
hospodářské záložně na celkem přikázaných 2,564.0'73 Kč 82 h částku 
2,0'47.733 Kč 82 h a zadržel ke krytí pohledávky Jaroslava L-a s přísL 
po přikázání částky 34.0'93 Kč 45 h jen částku 516.340 Kč, neodpovídá 
tento postup shora uvedeným ustanovením §§ 232 a 233 ex. ř. a usta
noveni § 236 ex. ř. Za daného stavu věci, když dle shora uvedeného 
z pohledávek Okresní hospodářské zálo'žny nesporná jest pouze částka 
374.0'0'0' Kč, když ohledně zbývajících částí pohledávek těch spor podle 
§ 231 ex. ř. stěžovatelem zahájený dosud není rozhodnut, lze k vydání 
Okresní hospodál"ské záložné poukázati z nejvyšších podání jen částku 
374.0'0'0 Kč, další však částku dle usnesení rozvrhového na pohledávky 
záložny té přikázanou 2,190'.073 Kč 82 h nadále v soudním uschování 
ponechati až do právoplatného skončení sporu, pokud se tý·če dodat
ného rozvrhu vesmysln § 233 ex. ř. Vzhledem k tomu nebylo třeba za
bývati se dále otázkou, zda zadrželá částka 516.340' Kč stačí ke krytí 
neuspokojené pohledáv.ky stěžovatele, čili nic. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu -rekursu Okresní h0500-
dářské záložny. 

Důvody: 

Dovolacimu rekursu nelze přiznati oprávněnost a stěžovatelka se 
poukazuje na správné odůvodnění napadeného usnesení, jež nebylo vy
vráceno vývody dovolacího rekursu. Právní názor st.ěžovatelky, že zadní 
věřitel jest oprávněn odporovati jen takové částce předchozích pohle
dávek, jejíhož uvolnění jest potřebí, by jeho pohledávka došla plného 
uspokojení, nemá opory v zákoně. Takového omezení exekuční řád ne-o 
stanoví, naopak vyplývá z materiáIíí (Lstr. 546), že tu jde o zájmové 
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společenství reálních věřitelů podle období úpadkového řízení, a jest 
proto rozuměti ustanovení § 213 ex. ř. tak, že každý věřitel jest oprá'něn 
odporovati celé pohledávce předchozího věřitele bez omezení na částku, 
kterou by byla kryta jeho vlastní pohledávka, ovšem za předpokladu, 
že by se mohlo dostati na jeho nárok z dražebního výtěžku, kdyby po
pírané právo bylo vypuštěno. Důsledkem této zásady stanoví § 232 
druhý odstavec ex. ř., že rozsudek o odporu jest účinný pro ve3keré 
súčastněné věřitele a proti nim, jakož i pro dlužníka a proti -němu. Bu
de-Ii vyhověno žalobě Jaroslava L-a, připadne uvolněná částka nejvyš
šího podání ostatním věřitelům, kteří dosud nebyli uspokojeni, pokud 
se týče dlužníkům, na stěžovatelku však se z uvolněné částky nemůže 
vůbec nic dostati. Podle § 236 třetí odstavec ex. ř. musí býti celá částka 
nejvyššího podání, o níž jest zahájena rozepře, zadržena, a zásadně 
jest každý účastník oprávněn domáhati se toho, by celá příslušná čá,tka 
zůstala v soudním uschování bez omezení, jehož se stěžovatelka domáhá, 
neboť jinak by muselo býti rozhodnuto o rozdělení sporné částky již 
před vynesením rozsudku, musilo by býti předem určeno to, co podle 
:§ 233 ex. ř. jest vyhrazeno rozsudku, vyhovujícímu odporu, pokud se 
tý·če novému rozvrhovému usnesen.i. V druhém odstavci § 232 ex. ř. 
je též výslovně poukázáno na ustanovení § 14 c. ř. s., podle něhož se 
účinek úkonů činných společníků vztahuje i k společníkům likna "ým. 
Z toho plyne, že se účinek úkonů Jaroslava L-a vztahuje také k ostatním 
súčastněným. věřitelům a ke dlužníkům. Tomu-li tak, musí Jaroslavu 
L-ovi býti přizn,áno právo, by postupoval v exekučním řízení i v řízení 
rozvrhovém takovým způsobem, by jeho úkony jevily účinek též pro 

'Dstatní úč,astníky tohoto řízeni. Nelze mu tudíž odepřÍti oprávnění k re
kursu. Ostatně jest nesprávný stěžovatelčin předpoklad, že knihovní 
pohledávka Jaroslava L-a jest v bezprostředním pořadí za pohledávkou 
stěžovatelčinou, neboť, jak vyplývá z výpisu z pozemkové knihy, jsou 
mezi pohledávkou stěžovatelčinou a pohledávkou Jaroslava L-a vloženy 
pohledávky firmy K. a pozemkové banky v Praze. Důvody, z nichž stě
žo·vatelka odvozuje svůj zájem na, tom, hy peníze nebyly zadržo,vány 
byť i závažné, musí ustoupiti předpisům zákona. 

čís. 8816. 

K povoleni prozatímnlho opatření k zajištění peněžité pohledávky se 
vyžaduje, by nebezpečí ohrožujíc! vydobytí pohledávky vycházelo z jed
náni dlužníkova, třebas níkoliv obmyslného; nestači pouhé ohroženi 
věcné. Nestačí najmě okolnost, že by rozsudek musel býti vykonán 
v cizině. 

(Rozh. ze dne 22. března 1929, R I 142/29.) 

Návrhu, by bylo povoleno' proti francouzské firmě prozatímní Qpa
tření k zajištění peněžité pohledávky, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, 
rek u r s n j. S o u d návrh zamítl. 

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

Ohrožená strana domáhá se k zajištěnípe~ěžní pOlhledávtky pOV~le;yí 
" ., lu § 378 ex. r., a by o pw o na n, 

Prozatllnmho opatrem ve smys • 'b • . že by bez něho 
•• '1 . t ný nárok (§ 390 ex. r.), ny rz I, , ' 

osvedcl a nelen. verze t' Nat'onal d'Eskompte v Paříži, porouchamm, 
její odpůrce, t. J. omp Olr ll. 'm ma'etkovy' ch kusů zcizením nebo 
'č' taJ'ením nebo zavecem J ' . ..,' 

zm emm, z,a , , • d.t 'ho jmění zvláště úmluvamI uČlllenyml 
jiným nakl~d~n:m :ob~~r\~d~v:rčitým s~ým chováním, zmařil n~bo 
o tom s Jlllyml o, .:., hledávky (§ 379 druhý odstavec ex. r.). 
značně stížil dobyl! peneZlt:, ~D' bmyslné jednání dlužníka nebezpečí 
Mhusí. tu?í,Ž, t~::y\;,ep.on~~~~~k~J~;cházeti z jednání dlužníkdvých a 3nSe-l 
o rozu]1CI vy , . k t . t v případech §§ 370 a 

!~~č:. ~~~~!k~~~~~~~~v~;~~it~fa n~!v1~~:, ~a;~!jfí~~ o;:~~i~;~; X~~e~ 
obava, že by odpurkyne mo, a s~a. k b t b 10 ohrožení na
odvolati, nemůže nahrad!ti zakč~nny foza~~v~;čit~m Ujednáním odpůrce, 

j;~o~;t~~~~o n:;~~~ě;?~I;~~ě~:~;t: ;ivr:~;r~i~!o:.~t~~~r~~~ ~~~= 
řiti nebo podstatne st!Zll!, pok~d se r~o:ateli. Za tak~vé ohrožení »sub
níkův vzhledem k Jeho pomer~ . ta\ I ost že by rozsudek musil býti 
jektivn,í« nelz~ ~eJmén~ ~~:I~a ~ °s~ t~ o 'ohrožení toliko »objektivní«, 
vykonan v C!Zlne, nebot) , , y(. . § 379 druhy' odstavec a 381 
.• b dl J' asného znem zakona srovnej ·1" 
Jez y po. e ,. .) 'i'íti mohlo v úvahu jen, kdyby s o o zaJ1~ 
čís. I, posledm veta ex . .c. pr.Lt'h Slušelo proto návrh na povolem 
štění jiného nárok~, ?ez p~tnez\~ ~~ . důvodu že nebylo osvědčeno 
prozatimního opa::em zaml ntou I r~o~li se tak ;ekursním soudem z dů
ohrožení a nezaleZl proto na om, s a " . 
vodů jin~ch, jež se reku rent ce nezdají býti spravnymJ. 

čis.8817. 

pozemková reforma. 'ah ' ma. 
K exekUci vnuceným zřízením zástavního, pra,:~ na 'L ranem 

jetku se vyžaduje svoleni Státniho pozemkoveho uradu. 

(Rozh. ze dne 22. března 1929, R I 181/29.) 

S o udp r vé s t o I i c e pov.01il exekuci vnuceným, zřízen;r e zá-
" braných nemovitostech. Rek u r s nI s ° u x:-

stav';lho, prava n~ za D II vod : Dlužník i Státní pozemkový úřad ste
kučm navrh zamltl.. r důvodu že byla exekuce povolena, ač 
žuje si do napadeneho usnesem z, . h· á státi 
jest nepřípustná, ježto ,nel;lOvitosti ~Iuž,níko;la'den~ n~~z~á::kam záboru 
vkl. ad, jsou zabrány d~~atmmb po~e'::raoJ.:&I~ toho pdvoliti bez 'souhlasu 
vykonána a nelze tu IZ za ave111 , ., b 
St'tního pozemkového úřadu. Stížnosti nelze odepříti opra~nem, n~. 
po~le dodatného knihovního, lustrajest na vš;c~ ne~~~~t~s~e~d{en~;~~n~ 
byl povolen vklad zástav111ho prava, poznam a za 26 

Civilní rozhodnuti XI. 
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z~ dne 16. dubna 1919,Čís. 215 sb. z. a n P '. 
zakona ze dne 11. března 1921 čís 10 . odle § 7 CIt. zak. v doslovu 
vení zabraného majetku bez so'Uhl;s ~t ~tb·.t a n. Jest z~Izen~.a zasta
platné a není za'ísté och b • . u a nI.lO pozemkoveho uradu ne
stížiti závadami] neb~ť z;;';;" z~ anI .exekucI, n.uceně, majetek ten nelze 
vějšího rozděle~í půdy a z .~vym za~onem ~lel? se docíliti spravedli
aby cíle reform té neb a ~zem o .st:,venI melo se zabrániti tomu, 
cíl ten jest malen dobr~%I~l~renJ.' pn cen;ž zajisté jest lhostejno, zda 
pozemkový úřad nedal s I y}" Cl vnucenym .obstavením. Ježto Státní 
pohledávky vymáhajíc! s~~a~~' ~t n:m~vltoSÍl byly doány v zástavu za 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl d::ol~~~m:a r~:u;s~bec nepřípustná. 

a to 

~ákou~~~~I~ý~~ v~ů~~~~nn~~a~:~!ho rozhodnutí a s tím, že i § 7 záb. 
účelu, nikoli tedy slovně duch .~uchu, .t~k, by bylo dosaženo jeho 
zástavní právo bylo podř~d'ovánoza ona. vsa vyzaduJe, br I exekuční 
jinak snadno mohl býti obcházen po ~oJeI~ >>z~stavenI«, Jezto by zákon 
hlížeti, že, je-Ii tu závažn' důvod corz ne ze .0pU~htL Nesmí se pře
úřadu k zajištění věřitelov! nároku Sř Od stvOlem. Statnlho pozemkového 
pírati, pokud se týče možno si P;oti a d e~ z~JIS~é. neb~de svolení od
o správním soudě. o eprenI stezovah podle zákona 

Čís.8818. 

sb. ?s~n~)~illná pracovní doba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 

Pokud jest míti za to že zam· t .'0. 
mzdu na úplnou úhradu ~dm. es nanee pOJlma! smluvenou týdenní 
zaměstna. vatelově tudíŽ I' za' epnr

Y
á zapřvešk~ré práce vykonané ve službě 

P• . ' ,ce es cas 
redplSy § 6 (3) a § 7 (4)' • ď • 

nána za pracovní dobu osm h zd~k. predpokládaj~ že mzda byla uj;ed-
o 10 nepřevyš '" • . 

byly konány se svolením příslušny' ch . oU~ICI ~ ze praee p,řes čas 
organu spravnich. 

(Rozh. ze dne 22. března 1929, Rv I 1039/>28.) 

Žalobce byl zaměstnán v d·k· I 
domáhající se zaplacení Odr:::ě;I ~ zaD.vané .strany jako kočí. Žaloba, 
s o u d Y vše c h tří s t o I i Y Na pracI. 'p;es cas, byla zamítnuta 

c, e J v y s S 1 m s o ude m z těch to 

důvodů: 

Podle § 1 zákona ze dne 19 prosi c 1918 •. 
pravidlem, že v podnicich t2m' ~ n ~ , ,CIS. 91 sb. z. a n. jest 
žalované fírmy nesmí skuteČ ,ndaz~acenych, k I11mž patří také podnik 
denně nebo 48 'hodin týdně d1~ hO a pracovní trvati déle než 8 hOdin 

. o oto pravIdla stanoví zákon v §§ 6 a 7 
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výjimky v tom směru, že za podmínek tam uvedených připouští sice 
prodloužení doby pracovní, zároveň však nařizuje, že za všechny práce, 
pokud přesahují pravidelnou dobu pracovní, musí se platiti zvláště. Další 
výjimky stanoví zákon v § 12, kde připouští prodloužení normální doby 
pracovní bez zvláštní úplaty. V souzeném případě nutno při pracích vy
konaných žalobcem mimo osmihodinnou dobu pracovní rozlišovati mezi 
pracemi záležejícími v krmení a ošetřování koní, které podle zjištěni niž
ších soudů vyžadovaly denně tří hodin, a mezi pracemi vykonanýmí ža
lobcem podle týchž zjištění po další dvě hodiny denně, kteréž práce byly 
téhož druhu jako práce vykonávané v normální době pracovní a zále
žely hlavně v přivážení a rozvážení, ve skládání a v nakládán! zboží. 
K tomu však nutno poznamenati, že žalobce sám domáhá se žalobou jen 
odměny za tři hodiny práce přes čas denně a že ani v dovolání se od toho 
neodchýlil, ježto i tam vychází z předpokladu, že pracoval (celkem) 
nejméně o tři hodiny denně více, než jak ustanovuje zákon. Krmení a 
ošetřování koní, pokud se dálo před započetím práce hlavní nebo po 
jejím ukončení, patří mezi práce pomocné ve smyslu § 7 zákona čís. 
91/18, k jejichž výkonu není sice zapotřebí zvláštního povolení přísluš
ných orgánů splávních, jež však mají býti placeny zvláště. Leč nižší 
soudy dolíčily správně, že mzda za tyto pomocné práce byla paušalo
vána tím, že byla zahrnuta ve smluvené týdenní mzdě 185 Kč (180 Kč), 
že obě strany si byly toho vědomy a že zákon paušalování odměny za 
práci přes čas nezakazuje. Poněvadž úhrnková týdenní mzda byla ža
lobci řádně vyplacena, zanikl tím i jeho nárok na odměnu za pomocné 
práce přes čas. Pokud se týče hlavních prací přes čas, o nichž nižší 
soudy zjistily, že je žalobce konal po 621 hodin, jest posuzovati věc s ji
ného hlediska. V této příčině nejde o žádný z výjimečných případů §§ 6, 
7 a 12 zákona čís. 91/18 a nastupuje tudíž pravidlo § L Podle tohoto 
předpisu nebyla žalovaná firma oprávněna, by svémocně prodlužovala 
osmihodinnou dobu pracovní, a, učinivši tak, mohla by za to býti činěna 
zodpovědnou podle § 13 zákona čís. (Jl/18 a ručila by podle předpisů 
občanského zákona i za škodu, která by tím jejím zaměstnancům byla 
způsobena. Ve příčině prací tuto naznačených nebylo by tudíž na místě 
poukazovati na výjimečné předpisy § 6 (3) a § 7 (4) zákona čís. 91/18, 
jichž tu nelze použiti, ale bylo na žalobci, by ve sporu prokázal, že mu 
nedovoleným činem žalované firmy byla způsobena škoda. Ta by tu byla, 
kdyby se žalobci za příslušné práce přes čas nebylo dostalo úplaty. 
V tomto směru jest přihlédnouti ke skutkovým zjištěním prvého soudu, 
která převzal i soud odvolací, o podmínkách, za nichž byl žalobce přijat 
do služeb žalované firmy. Podle těchto zjištění správce žalované firmy, 
přijímaje žalobce do služby, řekl mu výslovně, že se u žalované firmy 
pracuje denně tak dlouho, jak toho obchod vyžaduje, a že celkový plat 
týdenní jest u žalobce 185 Kč. O osmihodinné době pracovní nebylo při 
tom řeči. Kdyby žalobce nebyl býval s těmito podmínkami srozuměn, 
byl by musil proti nimč'Íniti námitky, žalobce však ani netvrdí, že tak 
učinil, a, vstoupil-Ii pak do služeb žalované firmy, nutno míti za to, že 
s těmi podmínkami souhlasil. Uváží-Ii se, že žalobce po celou dobu svého 

26* 
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služebního poměru, trvavšího od 1. října 1925 do 5. listopadu 1926 
smluvenou mzdu úhrnkovou bez námitek přijímal a že ani po náhlém 
přerušení služebního poměru zvláštní odměny za práci přes čas nežá
dal, jest plně odůvodněn názor, že žalobce přijímal smluvenou mzdu tý
denní ve shodě s vůlí strany žalované na úplnou úhradu odměny za ve
škeré práce přes čas, pokud se mu ovšem za tyto práce nedostalo zvláštní 
odměny. V tomto směru tvrdila totiž strana žalovaná, že žalobce od ní 
dostal jako zvláštní odměnu za práce přes čas za rok 1925 a 1926 cel
kem 961 Kč. žalobce doznal příjem těchto 961 Kč, namítaje jen, že to 
nebylo za práci přes čas, nýbrž že to byly diety ujednané za rozvážení 
zboží po vesnicích. Leč i kdyby tornu bylo tak, měly by i takové diety 
povahu zvláštní odměny za p.ráci přes čas. V souvislosti s tím budiž po
ukázáno i na výpov,ěd' svědka Aloisa O-a, podle níž tento svědek do
volil žalobci nedělní práci u cizích lidí s potahem žalované firmy, z<lčež 
žalobce dostal 80 až 120 Kč, a na doznání žalobce, že mu správce O. 
půjčil potah asi třikrát. žalobce doznal též, že další odměnu za práci 
přes čas nežádal a že tak učinil teprve před žalobou, která byla podána 
dne 2. ledna 1928. Ze všeho toho je zřejmo, že žalobce za trvání po
měru služebního byl spokojen s ujednanou mzdou úhrn kovou a se 
zvláštními odměnami a výhodami, jichž se mu mimo to od žalované 
firmy dostalo a že další nároky za práci přes čas vůbec nečinil. Když 
tomu tak, nelze vůbec důvodně předpokládati, že byl nedovoleným či
nem žalované poškozen, a proto mu ani z důvodu náhrady škody nárok 
proti žalované nepřísluší. Důsledkem toho nemohl se nároku takového 
ani vzdáti a bylo zbytečno uvažovati o tom, zda se tohoto nároku vzdal 
mlčky. Dovolatel ovšem zdůrazňuje, že každá úmluva o délce pracovní 
doby, odporujíCÍ zákonu čís. 91/18, jest nicotná. Jaké důsledky z toho 
pro sebe vyvozuje, není arciť z dovo.Jání zjevno, přes to však jest nutno 
řešiti věc i s hlediska dovolatelem naznačeného. Tu dovolací soud uva
žoval takto: Podle § 6 (3) a § 7 (4) zákona čís. 91/,18 mají býti práce 
přes čas placeny zvláště. Leč v obou těchto předpisech zákonodárce 
zřejmě předpokládá, že mzda byla ujednána za pracovní dobu osm ho
din denně nepřevyšujíCÍ a že práce přes čas byly konány se svolením 
příslušných orgánů správních. V souzeném případě není však ve příčině 
hlavních prací přes čas (,konaných po 621 hodin), žádného z těchto 
předpokladů a nelze tu tedy použíti uvedených předpisů, jež jsou po
vahy výjimečné. Tyto práce přes čas byly konány proti výslovnému zá
kazu § 1 (1) zákona ·Čís. 91/18 a jest samozřejmo, že zákonodárce 
nemohl stanoviti, jak se má za takové práce platiti, neboť, kdyby tak 
učinil, uznával by nepřímo sám přípustnost prací takových a tím by 
přišel do rozporu se svým vlastním zákazem. Vychází-lí se z právního 
stanoviska, že úmluvy, odporujíCÍ zákazu § 1 (1) zákona čís. 91/18, 
jsou nicotné, a přihlédne-li se zároveň ke skutečnosti, že v souzeném 
případě úhrnková týdenní mzda 185 Kč (180 Kč) byla ujednána za celou 
dobu pracovní, tudíž i za nedovolené hodiny přes čas, nutno dospěti 
k záv,ěru , že nicotností jest zasažena celá služební smlouva, nikoli jen 
úmluva ve příčině nedovolených prací přes čas a příslušné odměny za 
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b' 'k) Je tedy dále uvážiti, jaké právní 
tyto práce (§§ 878, 879 o c. za siu' §§ 877 a 934 obč. zák. má býti 
důsledky, z to~o plyn~u. Ve smdeno vše do předešlého stavu a podle 
v případ: zr,use.nI smřio~evdno~~~anném ustoupení od smlouvy dbáti toho, 
§ 921 obc. zak. Jest ~l J. k 'k dy druhé strany by se na úkor její ne-

~bož;~~I!st~nSa:;~ue :ě~~~O zzeá:a~ je, řešiti ,věc i ~e ptřípadě. ne~yl,~i~~~~ 
. . I kud ovsem zakon neus anovUJe 

nebo mcotnoslt srn OUV» po 1174 b' ák. O výjimečný případ 
něco jiného, Jako ;,a pnklad v §ouzené~ c'ří;adě není možné, by vše 
tohoto druhu tu vsak n~J?e. V s· .' P d' obě strany smlouvu již 
b I deno do předesleho stavu, poneva z '. ,., 

y o uve , , 1 'b' h žalované strany vykonane vraltlt 
splnily a, p:~ce zalobcem ve s u~:~alobce dostal za tyto práce přimě: 
nelze. ZaleZl tedy Jen na tom; z 'u žalovanOU firmou nespravedlive 
řenou úplatu a, nebyl ,v t~~ o sn;e~eboť žalobci dostalo se za veškeré 
zkrácen. Takoveto zkracem, u nem, " ' lobce sám byl po' celou dobu 

. "" né odmeny s mZ za 
jeho prace pnn;ere k' N' tu tedy bezdůvodného obohacení na 
služebního pomeru spo oJe~ .. e~ll bce a roto nelze mu přiznati ani 
straně žalované fi;n;y n," UkO~ f.~ o že l;elze dospěti k výsledku pro 
nárok na ?,dško,d~;m. Tl~l\ J~d o ~cde;žo'se vychází z předpokladu, že slu
žalobce pnzolveJslmll a111 e. y, ,.' otná 
žební smlouva mezi stranamI uJednana Je nIC . 

čís. 8819. 

Přesvědčení žalovaného o beznad~jnost~ námítky, n~Pří.sl~~~st~:~~~I; 
zemského soudu nezbavuje ho ~ovtnnosh, by vmes nam odp~r podle 
uplatniti proti exekUci na základe rozsudku v onom sporu 

§ 81 č!s. ~I e:..~. čís 2 § 81 ani čís. 4 § 81 ex. ř. není záv~dy, by n~!,y! 
~:nsSkUe Isk:nán' nárok na zaplacení útrat sporu v ~~ecku, Jlm~ 

; ~ uznána iovinnost dlužníkova zhodnotiti zaplac~nou lIZ hypotekárn. 
~hledávku podle německého zál<iona o zhodnocenI. 

(Rozh. ze dne 22. března 1929, Rv 1 1410/28.) 

Proti povolení exekuce k vydobytí út;~t, přisouzenýc~ ~ln;á?:j~~;o~ 
věřiteli rozsudkem zemského soudu v Drazd anech, vzne.s uuzndl p r v é 

2 4 'J'eJ'ž prOCeSI11 80 
z důvodu § 80 ·Čís. I, a ex. r., .• k'h d v Drážd'a-

1 . ítl D ů vod y: Podle SpISU zems e o sou u ., 

~!COh, ~~.l~ ,~~~~:~1 lZjištěno, že k~~;l~~U~~ ;~~á:~~~j:cn~~ ~~~~n~~~~ 
vymaha]lclm vente em u zems e , ním zástu cem a že se pu
h~potekární pohle~~vky. b~l za~~~p~~ b~v namítal n~příslušnost zem
stkl~hdO sPdoru vtráža;~~e~~~l'poněvadž ustanovení německého civi1n!ho 
s e o sou u v 'h .. 't příslušnost zemskeho 
sou~ního riá?,Ud, n~e~~Chj~;:I~:;l~ j~~~ ;;~~~~s~j:risdikční norn;y platící 

~o~e~k~sl:::ns~u a ~ezi oběma' státy jest vzájemnost, mo:~ p;-avem řVYs
máhající věřitel žalobu z důvodů příslušnostr §§ 38, 39 a nem. c. . . 
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zadati na zemském soudě v Drážd'anech, nehledíc k tomu, že pravo
platným rozsudkem zemského soudu v Drážd'anech ze dne 30, dubna 
1927 bylo vysloveno, že se dlužník, převzav hypotekární dluh zapo
čtením do kupní ceny, stal též osobním dlužníkem vymáhajícího věřitele 
se splništěm v Drážd'anech jakožto dřívějším splništěm prodatelky hy
potekárního předmětu, Ježto podle § 80 čís, I ex, ř, právní věc podle 
ustanovení v tuzemsku o příslušnosti platných mohla býti zahájena v ci
zím státě, najmě byla-li tu, jak již uvedeno, táž zákonná ustanovení, 
nemohlo býti vymáhajícímu věřiteli bráněno, by nezahájil spor u zem
ského soudu v Drážďanech, a nebyl povinen, žalovati dlužníka u soudu, 
jeho pobytu, v Děčíně, Odporu dlužníka z důvodů čís, 2 a 4 § 81 ex, ř, 
nelze rovněž přiznati oprávněnost, ježto nejsou splněny předpoklady 
§ 81 čís, 2 a 4 ex, ř, Vymáhající strana domáhá se exekučním návrhem 
vydobyti útrat sporu přisollzených jí zemským soudem v Drážd'anech 
108, 15 říšských marek. Rozsudek ze dne 8, ledna 1927, jakož i usne
sení upravující útraty ze dne 24, ledna 1927, byly prohlášeny předběžně 
za vykonatelné, pokud se tý'če nabyly právní moci, ježto dlužník zejména 
proti usnesení o útratách nepodal opravného prostředku, Co se týče 
zákazu podle § 81 čís, 2 ex, ř" nemá soud za to, že tu oň jde, ježto 
exekucí má býti vydobyta pouze pohledávka útratová, tudíž peněžitá 
a nemůže býti o tom řeči, že jde při vydobytí útratové pohledávky 
o exekuci, jíž má býti vynuceno jednání, jež podle tuzemského práva 
vůbec jest nedovolené neb alespoň nevynutitelné, Tak by tomu bylo, 
kdyby bylo na dlužníku vymáháno uzavření manželství a pod, Poněvadž 
se v souzeném případě jedná jen o plněni peněžité částky kromě útrat 
,exekuce, nemůže býti o tom řeči, že jsou tu podmínky a předpoklady 
.§ 81 čís, 2 ex, ř., najmě an nárok hypotekárního věřitele na náhradu 
útrat není obmezen na hypoteku, nýbrž jest tu i osobní závazek dluž
níka, jakž vyplývá z ustanovení §§ 41 a 45 c, ř, s, I když u zemského 
soudu v Drážd'anech bylo jednáno o zhodnocení, pro něž tam platí 
zvláštní předpisy, nelze říci, že vydobytím přisouzených útrat v této 
věci má býti vynuceno jednání podle zdejšího práva nedovolené neb 
aspoň nevynutitelné (§ 81 čís, 2 ex, ř,), Avšak není tu ani podmínek 
a předpokladů čís, 4 § 81 ex, ř, Jak právě bylo vyloženo, jde vymáhající 
straně jen o vydobytí útrat, tudíž peněžité pohledávky, Čís, 4 § 81 ex, ř, 
předpokládá, že exekucí nebo žádaným exekučním úkonem má býti 
uznán poměr právní nebo uskutečněn nárok, kterému tuzemským zje 
konem v tuzemsku z ohledů k veřejnému pořádku nebo k mravnosti jest 
odepřena platnost nebo žalovatelnost. Tohoto ustanovení bylo by však 
lze použíti pouze tehdy, kdyby mělo n" př, býti v tuzemsku uznáno 
otroctví a pod, I kdyby šlo o zhodnocení, jak má dlužník za to, neod
porovalo by veřejnému pořádku ani mravnosti v tuzemsku ani by samo 
o sobě nebylo nernravným, Okolno'st, že ani ohl'edně pohledávek dří
vějších ani nynějších není v tuzemsku zákona o zhodnocení, nevylučuje, 
by i v tuzemsku nedošlo k zhodnocením a že jsou žalovatelná, Budiž tu 
jen poukázáno na zvýšení činže vzhledem k činži z roku 1914, stano_ 
'1ená v zákonech na ochranu nájemců, na zvýšeni pachtovného při dlou-
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" zv' šení služného veřejných a soukro-
hodobých pachtec~ akon:,cne ,na o YCh důchodů a podpor nemocen-
mých zaměstnancu, jakoz I uraz ':!zemské měny. Nejde tu ani o usku
ských pokladen vzhle~em ke sta~~z:msk' m zákonem odepřena platno~t 
tečnění nároku, jemuz by byla k "lmu pořádku nebo mravnostI. 
nebo žalovatelnost v,zhl,edem ,ver,ejn , ředoisu o zhodnocení podle 
Okolnost že tuzemske zakonodarstvl nem~ PJ'es'tě že takovému nároku 

' 'd b' , ovy'ch neznamena, , dO 
jednotlivých u o I cas " d ' a platnost a žalovatelnost z duvo u 
vzešlému v cizině měla byh o epr~n osto však nemůže se to týkati 
veřeJ'ného pořádku nebo mravnosti, naPkr'ho soudu Vzhledem k těmto 

" '1' d 'ním u clzozems e , 'k ' 'h útrat, Jez vzes Y Je na, 'h "ci věřitel při podám exe ucm o 
úvahám jakož i k tomu, ze, vyma aJ~ařízení jímž bylo zahájeno Jed~ 
návrhu prokázal, že předvolalll ne~olo doruč~no vymáhajícímu věřitelr 
nání před clzozemskym ~?udem, J b 10 prokázáno, že rozsudky a 
k vlastním rukám (§ 80 CIS, ~ ,~x, r.) ~u ;odle práva u něho platneho 
usnesení drážďanského, zems e ~ ~~~ ~tavícímu vykonatelnost (§ ~O 
již nepodléhajl 0pr~vnemu plo\r,e

zal 
ba ani netvrdil, že mu byla mOz

čís, 3 ex, ř,), dluzn:~ pak ~epro a , sk' m soudem odňata nepravldel
nosť účastniti se v nzem p~~d ~Izoze~:\ ~ýbrž naopak jak již uvedeno, 
ností v tomto řízení (§ ,81 CI,S: ex, ~ II 81 ex ř. tu 'není, bylo odpor 
byl zastoupen a p~dmlnek c;s. 2, a o u d napa'den,ý rozsudek potvrdil. 
dlužníka zamítnoutI. O d v, o, a c I sd olací di'rvod nesprávného posou
D ů vod y: Jádrem odv?la~1 Jest ,o v latel s atřuje v tom, že prvý 
zení věci. po stránce pravnr, ktere ~d~O isu 'ednak § 80 čís,l, jednak 
soud odporu nevyhověl, prý proh pre, P tJy' ká odvolatel že přísluš-

" 4 'a) V tomto smeru vy " : , . t § 81 crs. 2 a ex, r. , ", h la o řena o sudlste, ktere .les 
nost zemského soudu v Dra;dt~e,cho Yříslufnost soudu splniště podle 
československému právll ciz~,,, o' I: eckou kdežto ustanovení § 88 j. n, 
§ 29 civ, řádu soudního p~~ ;ISI nem .', ~dchylná. Odvolatel však pře
mají ve příčině soudu ~~lms!e u~tano':.~\ou s lněny předpoklady § 80 
hlíží, že prvý soud oprra svuLn,azor, za ~ák1ad~ spisů zemského soudu 
C"ís 1 ex ř, o skutečnost, zjlstenou n , ') Frantl's' ek T ve sporu 

• • v V ,- 'OVInU . V
· Drážďanech, ze zalovany (dnes k , p , hYleda'vky 120ÚO marek byl 

' .. , hypote arm po , , , 
o zhodnocení splacene jlZ d' ednávání sporu ve hlavní vecr 
zastoupen právním zástupce?, a o prkolh soudu v Drážďanech, Podle 

' 't ephslusnost zem s e o "" 
se pushl, nenaml av n k' soud v Drážd'anech příslusnym, pn 
názoru prvého sou~~ bll ,zems dIe 39 c, ř, s, pro říši německou, kte
nejmenším stal se prrslusnym po § 'm posledního odstavce § 104 
" , e shodUje s ustanovem , , , 'I ' 

rezto ustanovem s k. Od olatel ovšem mim ze za ovany 
j, n" platným v českoslov,ens u; ds~uzen ro zmeškání a proto s ná
v drážďanském sporu byl puvodne, ok ázor fen jest mylný a v rozporu 
mitkou nepříslušnosh pr~padl. Av~~" Nn ,,'meckou podle něhož se podá-

' § 342 c r s pro rlSI', "t' 
s ustanovenrm, ". eškání byl-li odpor přípustny!", vra I 
ním odporu prot: rozsud~u p~o z~ souz~ném případě žalovany odpor 
věc do stav~ pred, zmesk~n~ml~ s oběma stranami sporně jedná?? ve 
vznesl, n~čez v,e ~ecI sa,?e Y,tl nepříslušnost soudu, což se zjl~ťuJe 
věci same, amz za~ova~r na.m! N věci nic nemění otázka, zda zalona základě citovanych jlz SpISU, a 
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vaný mohl s úspěchem namítati nepříslušnost drážd'anského soudu 
podle zákonů platných v mi německé. Pro posouzení věci s hlediska 
§ 80 č!s. 1 ex. ř. stač}, že ~aloba u zemského soudu v Drážďanech proti 
Franhsku T -OVl podana byh mohla a že tento soud se stal příslušným 
podle ustanoveni citovaných již § 39 c. ř. s. pro říši německou, pokud 
se tyče § 104 J. n. čsl. bl· Při posouzení věcí s hlediska § 81 čís. 2 ď 4 
ex. ř. j.es! ;níti na zřeteli, Ž'; jde o exekuci k vydobytí vykonatelného 
pohl~d,:vanl ~.trat ~poru 108 r. ni., tedy O pohledávku peněžitou. Odpadá 
tudll predevslm duvod § 81 čís. 2 ex. ř., by žádaná exekuce byla ode
přena. Ne?oť nejde o jednání (činěni) podle tuzemského práva vůbec 
n~dovelene, neb"alespoň ll,evynutitelné. Než není tu ani důvodu § 81 
ČIS. 4 ex. r., JIZ proto, ze v tuzemsku není zákona podle něhož 
by Se žalobcovu nároku z důvodů' veřejného pořádku ~ebo mravnosti 
odpírala platnost nebo žalovatelnost. Doslov ustanovení § 81 čís. 4 
e~. rnasvědčuje tomu, že předpokládá výslovný zákaz a positivní před
piS zakonný. Takového předpisu však v zákonodárství tuzemském není. 
Pouka.zuje-li odvolatel k tomu, že tuzemské zákonodárství nevydalo do
sud zako.n~. o -'t:.~~nocení p~hledávek,. n~tož se zpětným účinkem, jest 
mu. sice ~nsv~dclh, nelze vsak tvrdlh, ze pOjem zhodnocení jest cizí 
I za~~nod~rstvl I praxI tuzemské, na kteroužto okolnost správně pouká
zaly~ prv~ soud, zmíniv s~.p!íkladmo o zá~onech o ochraně nájemníků 
a Jmych zakonech, upravujlclch platy a duchody ve shodě se stavem 
tuzemské měny. Nelze tudíž tvrditi, že jde o uznání neb o uskutečnění 
nároku, jemuž v tuzemsku odepřena jest platnost nebo žalovatelnost 
z důvodů veřejného pořádku nebo mravnosti. 

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

D ů vod y: 

. , O~voJací soud,posoUdi! věc ~prá~n~ po právní stránce a není opráv
n:n duvod § ,~03 ,CIS. 4 c', r. s. ~resvedcení dovolatelovo o beznadějnosti 
namltkl' nepnslusnosh nemeckeho soudu procesního nezbavilo ho po
vmn?Sh, by vznesl tuto námitku, chtěl-li uplatniti proti exekuci na zá
~I,ade rozsudku, odpor P?~le § 80 čís. 1 ex. ř. Ježto tak neučinil, nastal 
uc~ne~ ~ 39 nem. ~I~. radu ,procesního, v tuzemsku § 104 j. n., t. j. 
pr~vl1! vec ~ohla byh uplatnena podle tohoto zdejšího předpisu ve státě 
clzlm. Vymahání nároku na základě říšskoněmeckého tHulu exekučního 
nevad~ ': tomto l'~ípadě předpisy § 81 ex. ř. čís. 4, tím mén,ě čís. 2, kterýž 
d?~.c-~am samo JI: n.euplatnilo, a to, právem, ježto vymáhané plnění pe
nezlte nelze podradlÍ! pod tento predpls. Není třeba zabývati se otáz
k?u dovolatele;" nadhozenou, zda by mohl býti s úspěchem uplatněn 
narok podle nemeckého zákona o zhodnocení žalobou u českosloven
ského soudu. Jde jen o to, zda na základě německého exekučního titulu 
mo.~ou proti povinnému býti vymáhány útraty sporu, v němž byla 
u:;nana Jeho povmn?st z?odnotiti zaplacenou již hypotekární pohle
davku podle nemeckeho zakona o zhodnocení. Předpis § 81 čís. 4 brání 
len tomu, by exekucí nebyl uznán právní poměr neb uskutečnčn nárok, 
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kterému tuzemským zákonem v tuzemsku z o!,ledu k veřejnému P?řádku 
nebo mravnosti jest odepřen~ platn~s~. neb? zalovateln?st. :"!,akoveho tu
zemského zákona není, zejmena nem JI111 predpls § 6 zak. CIS .. 187/,1919, 
'ímž vyloučena byla sice obecně valonsace co do koruno~ych pohl~
hávek, ale jen nepřímo tím, Že stanovena byla platn~st zavazku z~e
jících na koruny rakouskouherské splatných ,v oblastI cesko~~ov~nske~? 
státu v korunách československých v po:neru 1:1 ~ Ve zvlastmch pn-

adech bylo však i v tuzemsku, neJe~ uzna.no: nybrz I. prov~den? zhod
~ocení, a to nejen soudy, nýbrz I vyslov?'yml.zakon~yml pred~lsy. Lze 

. t· a'ko" o te'z'be' dříví čís 121/21 nanzem o cene elektncke energie uves 1 z ,,' "" ' ., I ťt 
a plynu čís. 524/19, úpravu pachtovnéh? CIS. ~!1~120. ]e.zto I cs. s a 
upravil si zhodnocení podle potřeby svym zvlastmm zpusobe;;" nelze 
nároku na zhodnocení pohledávky podle německého práva odep~lh podle 
§ 81 čís. 4 ex. ř. vykonatelnost jen proto, že v t~.zemsku nem z~kona 
stejně znějícího neb omezeného na případy zdeJslho zhod~oc~m. Ne
záleží ani na tom, že podle německého práva lze z~odno!lh I pohle
dávky již zaplacené a kvitované .. Zho?noce~í takove ne111 s~ce, v tu
zemsku možné pro nedostatek zakonneho predpl~u,. ale s!aČl, ze zde 
není předpisu jenž by takové dodatné zhodnocem vyslov ne :;akazovaJ. 
K námitce, ž~ n.ěmecké soudy praktikují zákon o zhodnocem ,nen:r~v
ným způsobem proti příslušníkům čsl.. r~publiky, nelze hledeh, Jezto 
tvrzení to jest obsaženo teprve v dovolam. 

čís. 8820. 

Slíbil-li majitel domu třetí osobě, že nájemce pro ?i vyklidí by!, .~ 
přesídlí do jeho jiného domu, převzal.tím zá~ku ~ vysledek. .Odp~a-h 
nájemce vykliditi hyt, má příjemce slthu proh maj1telt. ?omu jen na~~ 
na plné dostiučinění, nepřísluší mu však nárok na naJemcovo pinem, 
aniž na konání majitele domu. 

(Rozh. ze dne 22. března 1929, Rv I 1625/28.) 

Žalobkyně domáhala se na žalovaném majiteli domu, by byl uznán 
povinným, předati jí vyklizenou kuchyni ve své;n domě, jíž dosud po
užívala Marie S-ová. Pro c e sní s o udp rve s t o 1I c e žalobu za
mítl o d vol a c í s o u.d uznal podle žaloby. 

N e jv y š ší s o u d obnovil mzsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Nelze vyhověti žalobní proshě, by žalovaný byl uznán povinným 
»předati žalobkyni do tří dnů pod důhonem práva vykli7en?u kuch~lll 
v domě Č. 9, které dosud používala Marie S-ova", nebol narok. v teto 
prosbě obsažený nemá v zákoně opory. Spor tent? JEst po~uzov~tI. I;0?!e 
druhé věty § 880 a) obč. zák. y!kl~zení sporne kuchyne. ne~avlsl !en 
na vůli žalovaného, nýbrž v prve rade na vuh Mane S-ove. Shbll-h za-
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10,vaný. žalob~yni, že ~ar!e S-ová i tuto kuchyni pro ni vyklidí, 
sl;bll, hm yInem osoby treh a, poněvadž žalovaný žalobkyni výslovně 
p;lslrbrl, ,ze dostane byt S-ové, kdežto tato že přesídlí do jeho domu, 
prevzal hm z~ruku za, výsledek, ?dpírá-li Marie S-ová až dosud spornou 
ky<;hyn,1 vyklrdlt;, ma z,alohkyne podle jasného ustanovení § 880 a) 
obc, zak. protI zalovanemu Jen nárok na plné dostiučinění ve smyslu 
§ 1324 obč, zák" nepřísluší jí však nárok na plnění Marie S-ové která 
není smluvní, stranou, ani nárok na určité konání žalovaného (srv: rozh 
čís. 5164 sb, n, s,), ' 

čís. 8821. 

Bylo-Ii odvolacím soudem povoleno navrácení v předešlý stav pro 
zmeškání lhiity k dovolání, nelze dovolacímu soudu zkoumati, zda bylo 
dovolání podáno opozděně, nebyvši podáno současně s návrhem na na
vrácení v předešlý stav. 

Soudce není vyloučen z diivodu § 20 čís. 1 j. n., pominul-li poměr 
tam naznačený před zahájením sporu. 

J{ povinnosti nájenu,tíkově, jejíž porušení opravňuje obec atd. k vý_ 
povedl z bytu (§ 59 vlad. nařl:!:enÍ ze dne 21. května 1921, čís. 191 sb, 
z. a ?')'. n~leži .nejen povímost platiti nájemné, nýbrž i povinnost za
cho~avatt predplSY a podmínky, za kterých mu obec byt pronajala anebo 
ktere nájemnlk i později dobrovolně podstoupil. 

(Rozh, ze dne 22, března 1929, Rv I 131/29.) 

Výpověď z bytu, danou žalovanému osadou města p" ponechal 
pro, c e sní s o u ~ p r v é s t o I i c e k námitkám žalovaného v plat
nostI. O d vol a c I s o u d napadený rozsudek potvrdiL 

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

Důvody: 

Předem jest připomenouti, že nelze dovolacímu soudu zkoumati, 
zda bylo dovolání podáno opozděně, nebyvši podáno současně s ná
vrhem na navrácení v předešlý stav podle § 149 c. ř. s" neboť, bylo-li 
navrácení v předešlý stav odvolacím soudem ppvoleno, není proti tomu 
podle § 153 c, ř, s, dalšího opravného prostředku, Ostatně bylo dovo
lání podáno den před podáním návrhu, takže nelze mluviti o tom, že 
bylo podáno po návrhu, jak dovolací odpovéd' vytýká, Zmatečnost ří
zení (§ ~03 čís. 1 a § 477 čís. 1 c, ř. s.) spatřuje dovolatel v tom, že 
se vede11l a rozsouzení sporu před prvním soudem súčastnil rada zem
ského soudu Jaroslav T" ačkoliv byl z úřadu soudcovského v tomto 
případě vyloučen podle § 20 čís. 1 j, n" an prý byl od roku 1923 do 
roku 1927 členem osadní rady a súčastnil se jako takový jednání a 
~?zhodování o otázce hlášení podnájemníka žalovaným. Podle § 20 
CrS. 1 1· n, Jest v občanských věcech právních vyloučen z vykonávání 
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soudcovského úřadu soudce, je-li sám stranou v rozepří anebo k ně~teré 
e stran v poměru spoluoprávněného, spoluzavázaného neb postIhem 
~ovinného. Žádného z těchto předpokladů zde není, spor tento byl za
hájen dnem 2, dubna 1928, kdy soudc~ věc pr?jednávajicí nebyl již 
členem osadní rady, a nelze proto mluvlh o tom, ze byl stranou v roze
při. Okolnost, že se kdysi v osadní ra?ě s,úč~st1111 porad o :?m, ~da 
žalovaný jest povinen hlásiti osadní rade kazdeho sveho ,podnaJ,;mnrka, 
mohla by míti vliv nejvýše na jeho předpolatost, kterou zalovany v do
voláni již nevytýká, a proto netřeba se jí dále za?ývati. N~ni zde proto 
zmatečnosti řizení před prvním soudem (§ 503 CIS. 1 C. L s, a § 477 
" 1 ' ) C1S. c. r. s .. 

Odvolací soud posoudil věc správně po právni stránce (§ 503 čís, 1 
c. ř, s,). Podle § 59 nařízení vlády ze dne 21. květ~a 1921, čís, }91 sb, 
z. a n" vydaného na zá,kladě zákona zedne,,11. brezna 19210 CIS, 100 
sb, z, a n. nesmí vlast11lk domu, pokud Jest JIm obec, okres, zupa atd., 
dáti výpověď z bytu, náje~níku,. dokud ylnf z,ávazky ,z nájemního p~
měrl!. K nájemníkove povmnos\! nelze 'clta\! ,len pov1l1nost plah\! na
jemné, nýbrž i zachovávati před~isy, a pO,dmrnky, ~a. kterych m~ pro
najímatel byt pronaJal aneb ktere na]em!11k I pozde]1 dobrovolne pod
stoupil. Nesporno jest, že se žalovaný zavázal za~hov~;atr nejen d?
mád řád, vydaný dne 17. ledna 1924 starosten~kym uradem P:.o na
jemníky v osadních domech, nýbrž i doplněk k nemu ze dne 15, c~r~na 
1925, podepsav příslušný oběžník. Byl tedy podle j 1, (3) dOI~,aclho 
řádu povinen vyžádati si k dání bytu neb? Je~? castr v pod~aJem a 
k přijetí podnájemníků svolení starostenskeho uradu osady mesta :., 
a podle dodatku k domácímu řádu ze dn,e 15. čer~na, 1925 n,ebyl oprav
něn přijati podnájemníka bez předchozlho sChvale,nr m~st!11 r~dy., N~
zachování domáciho řádu a při kazů místní rady melo mlh v zapeh vy
pověd' z bytu, Když tedy jest nesporno, že žalovaný tyto předpisy zna: 
a věděl, že jich nezachování může míti v. zápě:~ výpov~ď ;: bytu a kdyz 
nicméně podnájemníka K-a starostenskemu uradu mlstnl osad~ ~,p, 
neohlásil a souhlas k jeho přijetí si neopatřil, byl starostensky urad 
oprávněn z bytu ho vypověděti a ponechaly proto nižší soudy právem 
výpověď z bytu v právní účinnosti. 

čís. 8822. 

Jestliže strana činící nabídku již předem ~z~i1a o?~~nstv~ ? na
bídku se zajlmajíclmu podmín'o/. smlouvy, ~u? }e l~ ?Ver~l.01la ~ťo tisk:~ 
nebo p~akáty, nebo že je vyloztla na mtstě, jez UC1Ulm, zaJ~01~um pn
stupným, nemá již dojíti k vyjednávání ~mlouvy" "rbrz o kazdem, ~i:h~
zečí se uutně předpokládá,. že se s nim; obeznamtl, pokud se tyce, ze 
chce pod nimi uzavříti smlouvu. 

Tak .Vest tomu i ohledně služebních předpisů K-IIl-3, při převzetí 
vojenského koně (remonty). 

(Rozh. ze dne 22, března 1929, R II 87/29.) 

.' 
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'. Erá:ní vOjenský kůň byl odevzdán do uživáni žalovanému, jenž při 
pr:,.vz~tI kon~ podepsal a převzal kontrolní knížku. Kůň si zlomil ve 
St~JI zalovaneho nohu a musel býti odporažen. Vzhledem k tomu d -
ma~al s.e erá; naž~16.vaném náhrady škody podle předpisu § 3 odst. ~. 
sluzebmch p,:edplsu ceskos~ovenské branné moci K 1II-3. Pro c e sní 
s o u d ~r ves t o II c e zalobu zamítl, o d vol a c í s o u d zrušil 
napadeny r?zsudek a vrátil věc soudu prvé stolice, by, vyčkaje pravo
mocI, ve. veCI znovu .rozhodl. D ů vod y: Zjištěno jest soudem prvé 
st~~Ice: ~e v kontrolm. knížce potvrdil žalovaný svým podpisem pro
hlasem, ze .se po.drobuJe ustanovením služebního předpisu K 1II-3 jež 
JSo.u mu znama, ze četl upozornění připojené na konci kontrolní k~ížky 
a ze § 3, ods~. F. služebních předpisů československé branné moci 
K }1I-3 .~P?d.mmky pro vydávání služebních koní jezdectva do soukro
meho uz.'v.am) ~m takto: "Užívatel ru~í za veškerou škodu, kterou jak~ 
~oh zavI~II bud s~m neb osoba druha, I za náhodu, pokud neprokáže 
ze Jde o sk~dll zpusobenou vyšší mocí, kterou nemohl odvrátiti.« Právě 
? usta~ov;m § 3 odst. F. služebních předpisů K 1II-3 opirá žalující strana 
zalob.m narok, naproti čemuž namítal žalovaný, že služební předpisy ne
obdrz:l am neznal, že ručeni za náhodu nepřevzal a že se nehoda, při
h~dIV~I se kOl1l, stala bez Jeho zavinění. Soudu prvé stolíce stačilo k za
mlta~em~ rozhodnutí zjištění, že žalovaný na služební předpisy při pře
vze~ .~one .nebyl .upozorněn, že ~u n~byl jejich obsah sdělen, že o nich 
n~veoel a ze n~l1l mocen Jazyka ceskeho. Leč rozhodnutí to není správ
nym. So.~d ~rve st,ohce nevzal náležitý zřetel na to, že kůň byl před ne
ho.dou JIZ del.e n:z 11. měsíců v užívání žalovaného a že žalovaný ob
drz.el l,h~e~ pn prevzetJ koně kontrolní knížku, ve které se poukazuje na 
sluzebm pr;dplsy K 1II-3; a nad to ještě přehlédl, že způsob, jak vykládá 
v napadem;m rozhodnutJ obsah smlouvy, zejména ustanovení o ručení 
odp?ruJe pred~:su § 863 ~b~. zák. o projevu vůle konkludentními činy ~ 
o v~znam~ a. uCll1k~ Jednan~ a opomenuti smluvních stran. Vždyť žalo
va?y,v o' ~em_z se am netvrdIlo, že není v užívání rozumu nebo že nemá 
pr~me~nyc? sch~pností a vlastno,stí, musel jako normální člověk počítati 
s .tun, .ze.preVZ~Ílm koně do užívání béře na sebe určité závazky a že mu 
pnsluseJI I JIsta p;ava, a mohl při obvyklé píli a pozornosti zjistiti ob
sah .smluvmch prav a povmností. Neučiniv tak dopustil se opomenutí 
ktere. n~tno Jest vyk~ádati tak, jak toho vyžaduje zásada poctivosti 
v. pravnIch styclch. VY'~la~ soudu prvé stoHce nelze srovnati s touto 
z~sado~ poctIvostI v pravmch stycích, neboť jest jednak uvážiti že od 
p.revzet! kon~ ~o u~ívání až do nehody uplynula dosti dlouhá d~ba, b 
Sl V JeJI~ prubehu. zalov~nf získal při trochu dobré vůle vědomost o ob: 
~ahu sluzebmch predplsu, Jednak nebylo ani tvrzeno ani není myslitelno 

y ~edbalost a nepozornost byla obyčejem nebo zvyklostí v právních 
styc!ch. Je.~tp~oto odvolací soud toho názoru, že žalovaný převzetím 
ko~e d;> u.zlvam a podplSe.l1lJako.ž i~debráním kontrolní knížky převzal 
~eskere zavazky stanovene v sluzebmch předpisech a že tudíž ručí i za 
skod~ v,:mklou ~a ~o?i náhod.o.u. Následkem toho jest vzhledem k ná
mltkam zalovaneho resltI I dalsl otázky, zdali škoda, přihodivší se koni, 
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byla způsobena vyšší mocí, kterou žalovaný nemohl odvrátiti, a v jaké 
výši vzešla žalující straně nehodou tou škoda. Těmito otázkami se soud 
prvé stolice dosud nezabýval a důkazy o nich neprovedl, takže na spiso
vém podkladě ve věci dosud rozhodnouti ještě nelze. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu, opravil však usnesení re
kursního soudu v ten rozum, že pro další jednání soudem tím nařízené 
nebudou rozhodné směrnice uvedené jím v napadeném usnesení, nýbrž 
směrnice uvedené v tomto rozhodnutí nejvyššího soudu. 

Důvody: 

žalovaný, přejímaje erárního koně (remontu), podepsal potvrzení ze 
dne 25. června 1926, které jest umístěno v kontrolní knížce a v němž 
jest předtištěno příjemcovo prohlášení, »že se podrobuje ustanovením 
služebního předpisu K 1II-3, jež jsou mu známa, a že četl upozornění 
připojené ke konci kontrolní knížky«, aniž by mu bylo řečeno, co pod
pisuje a aniž by byl upozorněn na řečené předpisy K 1II-3 vůbec nebo 
na jich obsah, aniž by tudíž bylo nich věděl, ba aniž by mocen byl ja
zyka českého, v němž jsou sepsány. To jest skutkové zjištění nižších 
stolic a jest spornou právní otázkou, zda, když v těch žalovanému ne
známých předpisech K 1II-3 v § 3 písm. f) uvedeno, že přejímatel koně 
ručí i za náhodu a převzatý kůň si pak zlomil nohu, takže musil býti 
nutně odporažen, žalovaný ruči eráru za škodu z toho vzniklou, i když 
se nehoda stala beze všeho jeho zavinění, právě jen náhodou. Prvý soudce 
ručení popřel, ježto žalovaný, nevěda o rozhodném předpisu, závazek, 
ručiti za náhodu, nepřevzal, druhý soud však povinnost tohoto ručení 
uznal, hlavně z toho důvodu, že od převzetí koně do nehody uplynulo 
jedenáct měsíců, tedy prý doba dosti dlouhá, by se byl žalovaný v mezi
časí mohlo obsahu předpisů poučiti a, jestliže tak neučinil, prohřešil se 
proti zásadě poctivosti v právních stycích (§ 863 druhý odstavec obč. 
zák.). Toto odůvodnění má tu chybu, že ze skutečnosti nastalé teprv 
po smlouvě soudí nazpět na závaznost smlouvy uzavřené před tím. Avšak 
není otázkou, zda žalovaný mohl se po smlouvě poučiti o obsahu 
smlouvy, t. j. o úředních předpisech, stanovících jeho povinnosti 
smluvní, zejména o ručení za náhodu, nýbrž otázkou je, zda ho před" 
pisy ty vážou, i když je při smlouvě neznal. Quod ab initio vitiosum est, 
tractu temporis convalescere non potest. Jde o to, bylo-Ii tu vitium, ni
koli, zda toto vitium uplynutim jedenácti měsíců bylo zhojeno, jakože, 
bylo-li tu opravdu, zhojeno nebylo. Každou otázku svésti jest na její 
princip: jde o to, nemá-li tu průchod § 869 obč. zák., stanovící, že, 
bylo-li tu nedorozumění, t. j. žalovaný přejímal kobylu pod jinými pod
mínkami, než pod kterými ji erár předával, smlouva nevzešla, negotium 
est nullum, právní jednání nicotné, a zda tedy, an žalovaný výhod ze 
smlouvy již ve značné míře užil, není proti němu jen nárok z obohacení 
podle § 877 obč. zák. K témuž výsledku by se došlo, kdyby se věc pod
řadila pod omyl podle § 871, za který by erár žalovanému ručil, kdyby 
zástupcům eráru byl musil býti zjevně nápadným, jenže, kdyby se za to 
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mělo, ,že by ,se smlouva byla us~utečnila i bez omylu žalovaného, že tedy 
ručem za na~od~ bylo ?y pokladatl Jen za vedlejší moment, nastalo by 
pouze ruč~n; eraru ,za skodu podle § 872 obč. zák., Což by se rovnalo 
osvoboz~m zalo."~neho od povl~,nost~ k náhr~dě. Stávalo se častěji, že 
o?cho?~1 cestuJI~1 uJed.nal se, zakazmken; určItý obsah ústně a pak mu 
~red:ozIl k pO~pISU obJednacl hstek, v nemž byla ustanovení odporující 
ustne uJedn~nJ::m podmínkám, a zákazník lístek podepsal, aniž by jej 
četl. T~ko~a yerolomnost se strany prodávajícího ovšem nemůže zaklá
d~tJ, pravn; zava~e~, nebo.~, kupující m,ěl právo důvěřovati v ústní ujed
nam. Ponekud jlna byla JIZ vee, kdyz sIce lístek neobsahoval nic od
por~jícího ústní~~ dojed?ání, a,vš.~k, měl ustanovení nové, ústně neujed
nane, neodporujl,cl, nybrz doplnujlcl; A dokonce jiná je věc v případě, 
lako .t:nto. lest ~ada smluv s podmmkami velmi obsáhlými, které však 
lSOU JI,~ ~~pred presně stanoveny a pravidelně bud' vydány tiskem anebo 
jln.a~ slrslmu obe~,enstvu: jež ,se o takoyé smlouvy zajímá, přístupnými 
učmeny. Sem patn zeJmena vsecky zadavky erární, okresní a obecní na 
stavby budov, silni:, .dodávky p,otřeb a pr,ací a pod., ale také pravidelně 
p~:opacht~ po:em~~ I S?ukron;ych ~,~ra;by. V takových případech se 
pr,edr:okl~d~, ze zaJem~!k, Jenz ,zamyslI pn smlouvě konkurovati, o pod
mmkac~ J~JIch se P~UCI, podml11ky ty se proto při smluvním úkonu již 
neroze~lraJI - pravldelne r;ro .~~ou ,obsáhl?st, ani nemohou, neboť by 
to nemelo konc,e, kdyby zadav~J1cI mel Je kazdemu uchazeči teprv před
klád ah a vJ:'svetlovah -;-: ': ma ~e o každém, kdo v smlouvu vstupuje, 
za to a muSf se .za to mltl, ze se JIm podrobuje, aniž by teprv bylo třeba 
zk~umaÍ1, zdalI Je opravdu zná a jak jim rozumí, neboť to vše jde na jeho 
rISIko. ,Tak, na př. sám zákon předpisuje pro exekuční dražby soudní že 
se drazeb~1 p~d~í~ky, p~ečtou při dražbě jen na zvláštní požádání, ~ to 
len na pozádam ,u,clnene hned po, vyvolání věci (§ 178 ex .. ř.), neboť 
kan;by soudc,: pnsel, kdJ:'by kazdemu opozdilci, který přijde teprv mezi 
dalslm Jedn~mm p,odl~, CIt. §, nebo teprv mezi dražbou měl vždy opět 
zno~a podm~nky predcltah. 1 ak tomu podstatně jest i v souzeném pří
pad~. P~dml~ky K, I1I-3 jsou, úřední předpisy věstníkem publikované, 
JSou ,d:181' ,nez kterckoh podnunky drazebni obsahujíce 20 stran (upo
zorne~1 ma 5. s,tran) , a JSou proto vydány tiskem, by se každý uchazeč 
o kone I~oh!)lz napn;d s mmi obeznámiti. Na vojenské správě nemůže 
se mc dale,;adah;,nez aby SI dala od uchazeče podepsati, že podmínky 
na sebe be;e, amz by se musi!a starati, zdali a v jaké míře je také 
?pravdu zna, zrOvna tak Jako pn soudní dražbě se jen žádá, by vydra
zlte! podepsal dražební podmínky (§ 194 poslední odstavec ex. ř.), aniž 
by se soudce musIl o to starah, zdali mu také vskutku jsou známé. Zá
s~da Je tedy tato: Jestliže strana činící nabídku podmínky smlouvy již 
predem o~e.censtvu o nabídku se zajímajícímu oznámila, bud' že je Uve
r~J~lla, at hske~:, nebo plakáty, nebo že je vyložila na místě, jež záj em
mku:!, ~č111I1a pn~tupným, :,eI?á už d,ojí,ti k vyjednávání smlouvy, nýbrž 
o,kazd~n;.~~hazecI se nutne predpoklada - a to je právní domněnka ne
pnp,oustej1cl pro~idůkazu, jež je právně zdůvodněna podle § 7 obč. zák. 
v pnrozenosÍ1 veel - že se s nimi obeznámil, pokud se týče, že chce 
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pod nimi smlouvu uzavři ti, ať jsou jaké jsou, t. j. byť je i neznal, neboli 
že risiko neznalosti své béře na sebe. Bylo tedy věcí žalovaného, by se, 
když se šel o koně ucházet, poučil, za jakých podmínek erár jej pouští 
a, neuměl-Ii česky, měl si někoho vzíti, kdo by mu tento jeho nedostatek 
nahradil, a, jestliže tak neučinil, jednal lehkomyslně a musí si následky 
přičísti sám, ačkoli nelze nepřipomenouti, že, i kdyby byl podmínku, že 
ručí i za náhodu, znal, bylo by ho to, jak zkušenost dokazuje, z"jisté 
neodradilo, by koně převzal, neboť náhoda je pravidelně věcí právě jen 
nahodilou, se kterou se nepočítá. žalovaný tedy za náhodu - vyjmouc 
vyšší moc - jak podmínky předpisují, ručí, a jde jen o to, zdali tvrdí 
vyšší moc, která by ho od ruč·ení osvobozovala, a zda dále má význam 
jeho námitka, že mu bylo od obou kapitánů, kteří půjčování koní řídili, 
řečeno, že pro případ, že ho žádná vina nestihne, nebude za koně ru
čiti. Co se týče prvé námitky, uváděl žalovaný, že se vyšši moci, která 
od ručení osvobozuje, rovná náhoda, jíž se nemohlo býti vyvarováno, 
a že se náhodě, že kůň, o němž není známo, že by byl zlé povahy, jed
nou vyhodí, nelze ani při největší péči vyvarovati, a konečně že kůň, 
o nějž šlo, jest krotké zvíře, jež nikdy neprojevilo zlou povahu. Avšak 
předem nestanoví § 3 písm. f) úředních podmínek, že ručení zbavuje 
náhoda, již nelze odvrátiti, nýbrž že ho zbavuje jen vyšší moc, kterou pří
jemce koně nemohl odvrátiti, a za druhé nejen netvrdí žalovaný vyšší 
moc, nýbrž vůbec ani náhodu, které nemohl předejíti, neboť z jeho před
nesu vyplývá, že úraz koně, o nějž jde, svádí nejvýše na druhou klisnu, 
že, ačkoli nebyla zlé povahy, jednou přece nepředvídaně vyhodila (,ne
předvídaně proto, že u koně, jenž je dobré povahy, nelze to předpoklá
dati) a tím úraz způsobila. To však, i kdyby se to na krásně mělo za 
náhodu, není ničim neodvratitelným, naopak taková možnost úrazu musí 
se vždy předpokládati a proto naprosto dokonalá péče vyžaduje, by pro 
bezpečnost koně, při němž se ručí i za náhodu, bylo učiněno takové opa
tření, které nebezpečí kopnutí druhým koněm vylučuje, na př. oddělení 
stáním, prkenným pažením a pod. Tato námitka nebude tedy předmětem 
dalšího jednáni a dokazování, jak tomu chtěl odvolací soud, nýbrž od
padá jako právně nerozhodná. Totéž platí i o námitce, že kapitáni ome
zili ručení žalovaného na jeho vinu. Neboť nebyli stranou, nýbrž jen je
jími výkonnými orgány, jež předání koní prováděli. Stranou byl erár a 
jen ten mohl podmínky úředně stanovené a ve všeobecnou známost uve
dené změniti, nikoli k.apitáni. Proto také jest v potvrzení od žalovaného 
podepsaném, že se podrobuj.e ustanovením služebního předpisu K 111-3 
a že četl »Upozornění« připojené ke kontrolní knížce, ve kterém se praví 
výslovně, že při vydávání koní nutno se říditi uvedeným služebním před
pisem, nikoli tedy prohlášenim výkonných orgánů. To jest zřejmé. Věc 
má se podobně, jako kdyby soudce dražbu řídící učinil k vydražiteli pro
hlášení odporující dražebním podmínkám, neboť tu by také neplatilo 
soudcovo prohlášení, nýbrž dražební podmínky právoplatným usnesením 
SOlidním schválené, v nichž jest psáno, že se příklep uděluje podle nich 
(§ 183 odst. 2 ex. f.). Také tuto námitku nelze jako nerozhodnou při
pustiti k dalšímu jednání, jak tomu i tu odvolací soud chtěl, a tak zbývá 
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ze vš:~h ~o~ů, ,v nichž odvolací soud věc pokládal za neúplně probranou 
a tU?IZ k r~senl nezralou, Jen otázka výše škody, na niž se další jednán' 
1TI1lSI omezItI. I 

čís. 8823. 

.Správce úpa,?kové podstaty společnosti s r. o. jest oprávněn d011lá. 
~tt ~ na spole~níku zaplacení zbytku kmenového vkladu, třebas se spo
lečnícl neusnesh .na t011l, že mají býti požádány splátky na kmenové 
v~lady. Nes~lo.h se požádání splátek způsobem předepsaným v § 64 
zák. ,o ~polecnost~ch s r. o., nemiiže je společník namítati věřitelům 
(st;'ravcl úpadkove podstaty), pokud nedokáže že jim bylo bez toho 
znmno. ' . 

, ':áv~í souvislost vzájemných pohledávek není předpokladem zapo. 
cten. aRlZ vadí, že není zjištěna jich dobytnost 

(Rozh. ze dne 22, března 1929, Rv II 564/28.) 

~právce úpa?kové podstaty společnosti s r. o. domáhal se na spo
lečm~u .zaplacenl zbytku kmenového vkladu 25.000 Kč. Žalovaný namítl 
kron;e ]meho započtením vzájemnou útratovou pohledávku za společ
nosl! z rozsudku ze d,:e 3. května 1927. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I1 c e ~zn~1 podle zaloby; vzájemnou pohledávku žalovaného namí
tan?u, z~pocten~m neuznal za pravou. O d vol a c í s o u d vyhověl od
volam zalov~neho potud, že uznal vzájemnou pohledávku žalovaného 
za ,Pravo,u, dusle~kem čeh?ž přiznal žalobci zažalovaný peníi po srážce 
vzaJen;ne. pohledavky. O u vod y: Pokud jde o otázku aktivní legiti
mace zalobc: J~ko spr~vce úpadkové podstaty, plyne jasně z ustanovení 
§ 81. ,kon~. L, ze am upa~ková po?stata :,ni věřitelstvo v tomto sporu 
nem~ze, byl! stranou, nybrz Jen spravcem upadkové podstaty. Neprávem 
poklada odvolatel označe,:í žalobce »jako správce úpadkové podstaty« 
za nerozh?,dny.m,ohv. Jen Jako správce úpadkové podstaty mŮže a musí 
v to',"to pnp:ade z,~lovah Dr. .Emll M., pravo to jest právem osobním, jež 
Je. vy,r?uem J,eho ura~u, Jde-h,. Jako ~ tomt? případě, o dobytí jmění ná
leze]1clho k upadcove podstate a pravo to Je originelním (srov. Bartsch
POllak, Komentář ke konk. ř. díl I. str. 518 a 663, Olner-Thorsch, Oes. 
m. b. H .. 1911 str.,77 a 106. o pr~vech, likvidatoliŮ). Pokud jde o věc 
samu, z]lshl prvY,.soud, ze p~vodm kmenová jistina společnosti 
100~?00 Kč byla zvysena usnesenlffi valné hromady společníků ze dne 
19. :IJna 19?~ na 300.00~ Kč, tedy o 200.000 Kč, že žalovaný byl již v té 
dobe spolecmkem spolecnosh, že ze zvýšené jistiny bylo splaceno jen 
100.0?.0 Kč, takže zůstal ne~p'lacen zbytek 100.000 Kč, že žalovaný 
v :,otar~kem SpISU ze dne 19, flJna 1920 převzal všecky závazky ze spo
lece~ske smlo~vy z,e d~e 25. září ~ 917 ohledně zvýšení kmenové jistiny, 
I ,J;JI 8placen~: v;acem .nespravne vyplacených dividend, k čemuž se 
z]lsťuJe z :,~tarskeho SpISU <: v~l~é hromadě ze dne 19. října 1920, kdo 
byl! spolecmky společnosh, ze JejIch vklady byly rovným dílem zvýšeny 
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na 75.000 Kč LI každého a že každý společník splatil 50.000 Kč na celou 
zvýšenou jistinu. První soud zjistil dále, že se požadování zbytku ne
splacené jistiny mělo státi podle společenské smlouvy v případě po
třeby, že společnost byla založena podle společenské smlouvy na pět 
roků od zápisu do obchodního rejstříku a že na jmění společnosti byl 
vyhlášen úpadek. Dále zjistil jako nesporné, že se mělo státi sp~acení 
kmenových podílů, pokud nebyly v hotovosti splaceny, po usnesem spo
lečníků, k němuž nedošlo, že společnost zanikla uplynutím času a že ne
splacená 'Ďást podílů jest jediným aktivem společnosti. První soud ne
praví sice výslovně, že správce úpadkové podstaty jest oprávněn vymá
hati splacení nedoplatku vkladu, i když schází usneseníspo,lečníků a 
společnost zanikla, avšak z důvodů odsuzujícího rozsudku jde najevo. 
že přes tyto nedostatky pokládá žádost úpadkového správce za opod
statněnou. Názoru tomu jest přisvědčitL Podle § 63 zákona čís. 58/1906 
musí býti kmenové Vklady splaceny a nelze jich splacení prominouti. 
Kmenové vklady tvoří úhradový lond pro věřitele společnosti, ježto spo
lečnost ručí jim touto kmenovou jistinou za jejich pohledávky, Zánik 
společnosti jest bezvýznamným, pokud jde O pohledáViky věřitelů; i když 
společnost zanikla, musí pohledávky z jejího jmění býti uhrazeny likvi
dací,staóí .. li jmění, neb úpadkem, nestačí-li. A že i nesplacené kmenové 
podíly jako pohledávky společnosti za společníky jsou jměním, o tom 
nemůže býti pochybností. Usnesení společnlků, že majl býti nedoplatky 
kmenového vkladu požadovány (§ 35 čís. 2 cit. zák,), není potřeb; po
dle obdoby § 90 cit. zák. Není-li ho třeba, je-li společnost v likvidaci a 
likvidátoři mohou tyto nedoplatky vymáhati, může je vymáhati i správce 
podstaty, Vždyť úpadek nenl než nucenou likvidací, ovšem jen s částeč
ným uspokojením věřitelů, Nelze tudíž přisvědčiti názoru odvolatelovu, 
že nemůže býti splacení vymáháno prn nedostatek usnesení společníků 
a proto, že společnost zanikla. Nedostatek usnesení společníků a Zállik 
společnosti nemůže míti vzápětí zprD'štění společníků od splaceni 
vkladů (§ 63 cit. zák.), To by se rovnalo snížení jistiny, k němuž by 
bylo rovněž třeba usnesení společníků na valné schůzi, které se však 
nestalo (§ 54 cit. zák.), Odvolatel tvrdí neprávem, že společníci obme
zili své ručení na vklady hotově splacené. O tom není ve smlouvě řeči 
a odporovalo by to' zákonu (§ 63 cit. zák.), Jest sice správné, že podle 
smlouvy společenské lze požadovati splacení nedoplatků kmenových 
vkladů »podle potřeby«. Nelze však souhlasiti s názorem odvolatelovým, 
že tím byla míněna jen potřeba k provozu .. Potřebou jest i uspokojeni 
věřitelů dosud neuspokojených, pro jejichž pohledávky není tu jiného 
jmění. A že tu není jmění jiného, odvolatel ani nevyvrací. Stačí i tu po
ukázati na § 90 cit. zák" podle kterého mohou likvidátoři požadovati 
splacení vkladů k uspokojení věřitelů. Že jsou tu věřitelé, které jest 
uspokojiti, odvolatel rovněž nenapadá. Byla-li by tu potřeba v případě 
likvidace, je tu tím více, když jest společnost v úpadku. 

Zbývá otázka mimitky započtení vzájemné pohledávky 3285 Kč, 
V tomto směru jest přiznati odvol'ání úspěch. Nesporno jest, že pohle
dávka tato vznikla žalovanému z tohoto SpOrtl vedeného správcem úpad!-
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kové podstaty u soudu věcně nepříslušného. Jsou to tedy útraty sporu 
vzníklé žalovanému proti úpadkové podstatě. Nejde o pohledávku, již 
má na mysli § 20 konk. ř., nýbrž o pohledávku z útrat proti úpadkové 
podstatě podle § 112 konk. ř,. Podle toholo ustanovení musí úpadková 
podstata hraditi útraty prohraného spom. Není tudíž závady, pro níž by 
bylo započtení vyloučeno. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalovaného, dovolání ža" 
lobcovu pak vyhověl potud, že úroky ze vzájemné pohledávky jest po" 
čítati od' doby pozdější než stanovil odvola,í soud. 

Důvody: 

Dovolání žalovaného, opřené o dovolací důvody CIS. 2 a 4 § 503 
c. ř. s., není oprávněno. Dovolací soud ohírá se nejprve důvodem ne" 
správného právního posouzení věci, neboť z výsledku příslušných úvah 
pak vyplyne, zda je opodstatněn dovolací důvod vadnosti řízení. Odvo
lací soud posoudil věc po právní stránce správně, dospěv k úsudku, že 
žalobce jako správce úpadkové podstaty jest oprávněn žádati na žalo
vaném zaplacení zbytku kmenového vkladu podle obdoby § 90 zákona 
o spol. s r. o. čís. 58/06, poněvadž tu byla potřeba ve smyslu společen
ské smlouvy, a to přes to, že se společníci neusnesli na tom, že mají 
býti požádány splátky na kmenové vklady. V tom směru se poukazuje 
žalovaný na správné odůvodnění napadeného rozsudku, jež nebylo vy
vráceno vývody dovolání. Společnost byla ovšem zrušena podle § 84 
čís. I zák. uplynutím časU pěti let, určeného ve společenské smlouvě. 
Podle § 89 zák. má však po zrušení společnosti následovati likvidace, 
společnost tedy nezanikla, nýbrž trvala jako, společnost likvidační, její 
jednatelé nastoupili jako likvidátoři a byli oprávněni podle § 90 (2) 
zák. rozepsati další splátky na kmenové vklady, pokud toho bylo třeba 
k uspokojení věřitelů. Aní likvidátoři opomenuli tak učiniti, zůstalo to 
na správ,i úpadkové podstaty. Podle druhého odstavce § 90 zák. mají 
se likvidátoři ovšem říditi při vedení ohchodu usneseními společníků. 
Usnesení nesmí se však příčiti účelu likvidace a jedním z účelů likvidace 
je'st podle prvého, odstavce § 90 zák. a čl. 137 obch. zák., by byly splněny 
závazky zrušené společnosti. Je-Ii za tím úč'elem zapotřebí požárlati 
kmenové vklady, nebyli by likvidátoři mohli dbáti usnesení společníků, 
že se tak nesmí státi, a nemohl by ho dbáti ani správce úpadkové pod
staty. Odstavec druhý § 90 uv. zák. nemůže tedy býti překážkou, by 
nebylo obdobně použíto třetího odstavce na správce úpadkové podstaty. 
Žalovwný připouští, že okolnost, že věřitelé společnosti nejsou uspoko
jeni, jest považovati za potřebu, namítá však, že slovo »Bedarf« ve spo
lečenské smlouvě mělo podle úmyslu ,společníků jiný smysl. Tento smysl 
nedošel však náležítého výrazu ve smlouvě samé a rozhodná může býti 
pro osoby třetí jen projevená vůle. Pokud se týče námitky žalovaného, 
že splatil na kmenový vklad částky 4.000 Kč a 17.497 Kč 25 h, nel'ze 
tuto námitku vznésti proti žalobci. Podle § 63 cit. záJk. musí býti každé 
požádání, by neúplně zaplacené kmenové vklady byly dále spláceny, 
ohlášeno všemi jednateli s udáním požádané ,částky k obchodnímu rej-
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, hlášeno. Jak již odvolací soud správně 
stříku a obchodmm ~oude~ vy hradní fond pro věřitele společnoslI. ~?~ 
vyložil, tvoří kmenove vkla y u t noviska zájmu veřejného. VnCjsI 
žádání splátek jest upraveno ~e .. Sta . dále I'est vyčerpána. požádání 

.. VdVt'l ocv kmenova ps ma I' v nI' kruhy maJ1 zve e , ., , eře"nému oznámení sí Y - uver 
splátek jest prostředkem sIO~~~)lmi ~y ;e p0žádáni splátek kmenových 
báse (Bílý, spol. s r. o. st,:. . ,e ákoně žalovaný ani netvrdIl; 
vkladů stalo způ~?bemht:ed:,ps~~h~d~n~ rejstříkem, nemůže je ž~lo~ 
nestalo-Ii se tUdlZ vy asvem o, 'auce a v judikatuře namltatI 
vaný podle zásady o~ecne u~na.v~ne ~:Vé odstaty, pokud nedo!,Aže, 
věřitelům, pokud se tyče ,sprav~~bu)~dproto~apotřebí zjišťovatI, ze se 
že jim bez toho bylo znamo. . YI 'tk namítané žalovaným staly na 
společníci U9nesh na tom, by se sp.a y hodno zda a jakým způsobem 
účet kmenového vkladu" a jest ú~~~~~e:o~lečnosti. Odvolací soud n,;,po
tyto splátky byly zapsany v knl k ' P dku že zaža:lovaná pohledavka 
chybil po právní strán~e, o dospe,v 4 §s~03 ~. ř. s. není opodstatněn .. 
jest po právu. Dovol,ac} du~od, ČlSd lací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. Jest 

Zalobcovo dovobm, oprene o o,v.o , ku ° úrocích jinak mu nelze 
opodstatněno jen potud, pokdu;l ~e tk'~er~rr~alovaný nam'ítá k započtení: 
přiznati oprávněnost. pohle av~, e s oru se správcem úpadkove 
jest pohledávkou útrat phso;uzenych mu ved p 3 května 1927. Žalobce 
podstaty usnesením kralske~o soud~ z~ce~ a § 20 konk. ř. nepřicháú 
přiznává, že tu jde o pohledav~u za uP~ed oklady podle § 1438 a 1439 
vůbec v úvahu. Jsou t~ ~edy, ~sechny prohl~dávek. Že pohledávka žalo
obč. zák. pro vyrovnam v.za]eIT.Inych J dávkou žalobcem uplatňovanou, 
vaného není v právní souvIslo~tI s po e f zá'emných pohledávek není 
jest nerozhodné, ne?oť ,takovt sot~ISI~~,~y~no~t pohledávky žalovaného 
přeópokladem zapodem. 0vko ~os ',~e 'ch ohledávek, jak tento neJ
není zjištěna, nevadí zapoctem yzaJ<;mnJnil J rozhodnutí sb. n. s. 7322. 
vyšši soud již vylOŽIla pod;obne od~~O é žalovaným k započtení, nelze 
Pokud se týče výše P?hledavky naml anv dovolacím řízení uplatňov<lné 
přihlížeti k námItce, zalobcem t~pr~ev á vzájemná pohledávka vzmkla 
(§ 482 odst. 1 a 513 c. ř. s.). m~n~\n a 1927 teprve tehdy se střetly 
však, jak nesporno, teprve dne 3. vv~ ~ušejí p;oto žalobci úroky z celé 
vzájemné pohledávky obou stran a P[~S27 do 2. května 1927 a teprve po 
zažalované pohledávkf o~ 17. ledna v bylo proto vyhověno žalob
tomto dni ze zbytkove častl. V tom smeru 

covu dovolání. čis. 8824. 

. . konečné úpravě ra-
, dn 30 záři 1924, čis. 216 sb. z. a n. o .. 

Zákon ze II • • v 'h o.vek 
kJouských a uherských vale~yc p~}.c o~t" odškodňovaci dluhopisy na 

Zástavni věřitel jest povwe.n pn Jm k 1 dJ ·e z a j i š t ě n v á I e č-
zaplacení o ~~pitálOV~~ l~~:i~ e~ji~~n ~ste1ně jin~mi cennými ~
~~~ ~~ ~~:-~ domáhati jich vráceni odwolávaJe se na § 15 zák. 

(Rozh. ze dne 22. března 1929, Rv II 705/28.) ". 
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, ~al?bkJ.I2ě dala žalované bance cenné '.' , . valecne pUjcky V žalobě'" d paplIy jako kry tJ za upsan,; 
'o d' , j IZ se omáhala na žal ' " . 

paplru, ovozovala žalobkyně z před ' o § _ ?vane vyda111 cenných . 
~924, čís, 215 sb, z, a n že zás ,P:~u I:> zakona ze dne 30, září 
nov~cí dluhopisy na zaplacení c~~~~~ ;nt,el, jes! povinen přijati oóškod
to, ze lombardní dluh jest zjíštěn 'eTap'lt~love~odluhU, bez ohledu .na 
s o udp r v é s t o I i c e uznal j s e, jInyml zastavaml. P r oc e .sn í 
lobu zamítL D ů vod ' U t pOdl,e zal aby, o d vol a c í s o u d ža" 
svého jasného doslov/:en :e anove111 §, 15 ;,ák, čís, 215/,1924 má podle 
pokladů § 15 přijati oJškod:o~mfsJI ze z~stavní věřitel musí za před
dluhu, p o k II d byl ' , , . ,:CI u~oplsy k zaplacení kapitálového 
Eštěn,-li dluh jinak, zme~:J.~ ss~ eon val e č n,Ý mi P, ů) č k a mL Za
ntel jest oprávněn dosíci z~PI c ,hodn~tu zastav. y, jezto zástavní vě-
place' a e111 ze zastavy dluh j'e t ť' 'ak' 

n, azastavní věřitel není vzhledem k § ;, , ,s lm, j}1 za-
bytom!1 j111ak bylo, žádati za lacení ~ ~ak l~n ?pravnen, jak 
jatJ odskodňovací dluho'p'l'sy PT Z,btftkU, ,nybrz mu SI mlsto něho při-
h ' ' . ,o vysvl a ta ke § 14 't ' 

?Z lest dlužník oprávněn žádati z ' z CI , zak., podle ně-
zastavaneměla býti placením ':tmeZe111 lombardní zástavy, Kdyby 
~alobkyně opírá žalobu 'en o 't~e~e.o ,?y toto ustanovení smyslu, ležto . 
novacími dluhopisy a žalo ' ,,; JeJl dlu~ lest zcela shlazen odškod
C?Ž, j,:k řečeno, není sprá::~a / ~!t~to' neprav<;m zadržuje cenné papíry, 
teno, ze cenné papíry nebyly d! bylohPrvym soudem bezvadně zjiš
lobní žádání neodůvodněným, any v usc ovu, nýbrž zástavou, jest ža-

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

D ů vody: 

Odvolací soud posoudil věc " zákona čís, 215/24 b I spra~ne po právní stránce. § 14 a 15 
v~lečných pŮÍ'ček a j~iC~P~~~i~~lok7er, me~i Iv]as~níky, IOTbardovaných 
z~stavy, Podle důvodové zprávy' (t',e?~, y y valečne pujčky dány do 
p;ekážkou výměny (za odškodň. IS,' . IS. 4812) nesmí býti lombard 
111ka musí býti zmírněno v přípa~:~~1 ~1~h~pISY) a břímě tížící 'jluž-
nutno zmenšiti též ří adn' , ,o nych ohledu, S druhé stran ~,ardu válečných p~dk, O~I~~aty zastavn!~o věřitele plynoucí z lom: 
:e, Jako zvláště peněžní ústavy ~f !~to ~entele dl~tova~ byl úvahou, 
rene prostředky, Podle toho jest vy~~:I/ ~mbard111ch zapůjčkách svě
P;V?í z nich nutí zástavního věřitele Zl I us a~o~ení §§ 14 a 15 zákona, 
pUlcek přijal do zástavy odškodňo' bf ~t {;"s:e zastavených válečných 
vá!ečné půjčky jako rovnocennou z;acl u opisy ,vy:

dané 
za zastavené 

~ahal se omezení zástavy i kdyby stav,~, ka opravnuje dlužníka, by do
le po~ra;čováním v provedení on' ~eme t,omu s;nl~~,ního práva, § 15 
Js.ou-h u dlužníka splněny určité e ~~sa?y, Za~tav~l v':,ntel jest povinen, 
plSy, a to celou položku e' kP, ml11ky, pnj3Í1 odskodňovací dluho
tálového dluhu Zajištěnéh: ~~I~č~;stavu; ,~trž na elné 

o;aplacení kapi-ml pUlc aml, ovsem len potud, po-
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kud byl jimi zajiště<n, Jde o výhodu poskytnutou dlužníkům hospodářsky 
nejslabším, ale vždy jen výhodu spjatou s vlastnictvím válečných půj-
ček, příslušející proto v rozsahu tohoto vlastnictví, vedle toho však 
i v rozsahu zástavního práva, t. j, zajištění kapitálového dluhu, Opačný 
výklad vedl by nejen k přílišnému zatížení zástavních věřitelů, jež zá-
kon nezamýšlel podle důvodové zprávy, nýbrž i k nesrovnalostem jak 
mezi věřiteli tak i dlužníky, Nelze ospravedlniti názor, že se má věřiteli, 
jemuž byly dány do zástavy jen válečné půjčky, dostati na zaplaceni 
kapitálového dluhu podle § 15 zákona více, než věřiteli, jemuž byla zá
stava poskytnuta jen z části válečnými půjčkami. Tento by přišel o část 
pohledávky bez náhrady, kdyby musil ostatní zástavu vrátiti dlužníku, 
jemuž se dostane celé zástavy jen proto, že záležela ve válečných půjč
kách Cnyní v oďškodňovacích dluhopisech), Na druhé straně plnil by 
dlužník, jenž dal do zástavy jen válečné půjčky, více, než dlužník, jenž 
poskytl zástavu jen z části válečnými půjčkami, kdežto· ostatní zastavené 
cennosti dostal by zpět, a přes to byl by sproštěn celého dluhu, K těmto 
důsledkům postačila by skutečnost, že i jen nepatrná část zástavy byla 
dána ve válečných půjčkách, takže by se věřiteli nedostalo skoro žádné 
náhrady za pohledávku, Odvolací soud vylo'žil proto správně předpis 
§ 15 zákona v důvodech svého rozsudku, Ustanoveni, že výhod § 15 
mohou užíti jen dlužníci, kteří nemají válečných pujček více než 30,000 
po případě 15,000 K jmenovité hodnoty, nemá jiného významu, než že 
i tím měl býti vyznačen zřetel k hospodářské jich slabosti. Další usta
novení, že věřitel musí přijati celou polo'žku odškodňovaCÍch dluhopisů, 
nepřipouští, by věřitel odmítl část dluhopisů vydaných na zastavené vá
lečné půjčky z jakéhOkoli důvodu, na pL proto, že ostatní zástava mu 
stačí k úhradě pohledávky, O tom však nebylo řeči v tomto sporu, Před
chozi důvody postačily k zamítnuti žaloby o vydání cenných papírů 
z důvodu, že dluh žalobkyně pominul převzetím odškodňovacích dlubo
pisů na zaplacení. O jiné nešlo, zejména nebylo tvrzeno, jak dalece byl 
dluh kryt válečnými půjčkami, takže nelze posouditi, zdali žalobkyni' 
má aspoň z části nárok na vrácení zástavy, pokud nezáležela ve váleč
ných půjčkách, Soud prvé stolice zjistil, že požadované cenné papíry 
byly dány jako úhrada za upsané válečné pujčky (als Deckung au! die 
gleichzeitig gezeichneten Kriegsanleihen), žalobní nárok založila ža
lobkyně jedině na výkladu § 15 zákona čís; 216/24, dovozujíc, že zá
stavní věřitel je povinen přijati odškodňovaCÍ dluhopisy na zaplacem 
celého kapitálového dluhU bez ohledu na to, že lombardní dluh jest 
zjištěn ještě jinými zástavami. Skutkový svůj přednes přiZPůsobila ža
lobkyně jen tomuto výkladu, dovoláním vytýká napadenému rozsudku 
jediné nesprávné právní posouzení věci záležející v odchylném výkladu 
§ 15, Za tohoto stavu nemohl dovolací soud zabývati se jinými otázkami, 
na pl, tím, jak da\P.ce byl dluh kryt válečnými půjčkami a jak ostatními 
zástavami, nýbrž byl nucen omeziti se na výklad § 15 zákona čj's, 216/<24, 
a důsledkem toho potvrditi rozsudek zamítajíci žalobu. Postačí proto 
v dalším poukaz na důvody napadeného rozsudku, 
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čís. 8825. 

Byl-li na spoluvlastnick.ém podílu vydražené nemovitosti přiznán ná
hradní nárok ve smyslu § 222 ex •. ř., lze se domáhati výmazu zástavniho 
práva pro pohledávk.y, za něž byl přiznán náhradní nárok, jen za sou
časného vkladu náhradního nároku. 

K výmazu zástavního práva pro uspokojenou pohledávku na nepro
daných podílech nemovitostí stačí právoplatné rozvrhové usnesení, pro
kazující uspokojení pohledávek, aniž třeba jiných listín, najmě listin po
dle § 26 (§ 32) knih. zák. 

Týká-li se návrh výmazu zástavniho práva na nemovitostech, jež 
nebyly předmětem dražebního řízení, jde o věc knihovní, v niž se útraty 
nepřisuzují. 

(Rozh. ze dne 23: března 1929, R I 120/29.) 

S o udp r v é s t o I i c e vyhověl návrhu vydražitelky, vydraživší 
'/, nemovito·sti, by bylo na celé nemovitosti vymazáno zástavní právo 
V ádava Sch-a, jenž došel úplného zaplacení z vydražených podílů. 
Rek u r sní s o u d vyhověl rekursu správce podstaty Anny N-ové 
a banky A., by byl povolen výmaz ohledně pěti sedmin nemovitosti, 
náležejících Anně N-ové, Bertě K-ové, Barboře P-ové, Františce L-ové 
a Růženě L-nvé. D ů vod y: Jen dražební řízení ohledně sedminy po·· 
dHu Jana L-a a Bedřicha L-a vložky čís. 362 bylo pravoplatně skon
čeno. Jen ohledně těchto podílů mohl exekuční soud povoliti výmaz. 
V tomto ohledu bylo napadené usnesení potvrzeno. Dražební řízení 
ohledně sedminy Anny N-o·vé nebylo dosud skončeno, ježto dosud ne
bylo rozhodnuto o náhradním nároku banky A. Z tohoto clůvodu ne
mohl bý-ti povolen shora uvedený výmaz (§ 237 ex. ř.). Výmaz práva 
zástavního co do nevydražených sedmin Růženy L-ové, Barbory P-ové. 
Františky L-ové a Berty H-ové, nemůže vůbec býti povolen na základě 
exekučních spisů podle § 237 ex. ř., tento výmaz se musí státi podle 
ustanovení knihovního zákona na základě listiny (§ 26 knih. zák.), kterA 
však nebyla připojena. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu vydražitelky do usnesení re
kurs ní ho soudu, pokud jím byl zamítnut návrh n·a výmaz pohledávek 
V ácl"va Sch-a na sedmině, náležející Anně N-ové, vyhověl mu však 
potud, že ohled.ně ostatních čtyř sedmin obnovil usnesení prvého soudu. 
Návrh na přisouzení útrat dovolacího rekursu zamítl. . 

D ů vod y: 

Dovolací rekurs jest opodstatněn jen částečně. Co se týče sedminy 
Anny N-ové, zamítl rekursní soud žádost dovolací rekurentky o výmaz 
pohledávek V ácla.va Sch-a a poznámek k pohledávkám těm se vzta
hujících na této sedmině právem. Rekursní soud zamítl žádost co se 
lýč-e uvedené sedminy z důvodu, že dražební řízení, jež se odděleně 
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v úpadku Anny N-ové na její sedminu vede, není ještě .~~ončeno: Tímto 

d o dem a vy' vody dovolacího rekursu k němu se pOjlClffil netreba se 
uvo , h' . ze dn" však zabývati. Stačí poukázati na to, ze v rozvr ovem, usnesem ,,, . C 

13. srpna 1926 č. j. E V 1126/123, jež vešlo y n;oc pra~a] byl ventelc~ 
K úvěrnímu ústavu přiznán na spoluvlastmcke sedmme Anny N-ove 
náhradní nárok (§ 222 ex. ř.) 25.328, Kč a n;oh!~ tedy ~ohledávky 
Václava Scb-a s poznámkami na uvedene ,sedmme bylI ,vymaz.any \§ 222 
ex. ř. a § 97 knih. zák.) jen za současneho vkladu nahradmh?, nuroku. 
To však navrženo nebylo, žádaný výmaz n~bylo proto lze J~z z to~o 
důvodu povoliti (§ 97 knih. zák.) a dovolaC1 rekursu, pokud Jd';. o vy·· 
mazy pohledávek' Sch-ových a příslušných poznámek na. sedmme Anny 
N-ové bylo zamítnouti. Oprávněným jest však do~olacl rekurs co do 
žádaného výmazu pohledávek Václava Sch-a a P?znamek k t;un se vzta
hujících na sedminách, označených v na1.'~denem ~,snesem p~o sed
miny Bedy K-ové, Barbory P-ové, Franhs"ky ,a Ruzeny L~ove. Nelze 
souhlasiti s důvodem, pro který rekurs ní soud navrh ~ovol,ac~ r~kurentky 
těchto podílů zamítl, že totiž nebyly předložen~ p.otreb~e ,hs.h,:y podle 
§ 26 druhý odstavec knih. zák. Netřeba jiných hstm, najme !,slIn podl,; 
§ 26 pokud se týče § 32 knih. zák., ježt~ jest zde prayoplatne r~zvrh?ve 
usnesení, prokazující uspokojení pohledavek (§ 33 plsm. d) kmh. zak.) 
a'to stačí na opodstatnění návrhu. Pokud bylo v rekursu pr~lI povol,;n; 
výmazu prvním soudem též uplatňováno, že výmaz P?vohl ex,;ku:U\ 
soud ač nebyl k povolení výmazu na neprodanych podllech, opravn;~, 
neobstojí ani tento důvod pro zamítnutí návrhu :0 do one~h P?dllu. 
Žádost dovolací rekurentky byla označena jako, vec k~lhovm a .;,:en~ 
na soud, který byl soudem exekučním i knihovmm, takze aO! po, recene 
stránce proti povolení výmazu nebylo z~v.ady. Byl? tedy v P?slez uye
dené části dovolacímu rekursuvyhovelI, ?bnOVllI usnes,;111 prvmho 
soudu, jinak, co se týče sedminy Anny N:ov~, ,byl? do~olacl rek~.lrs ~a
mítnouti. Dovolací rekurs týká se podílu, Jez predmetem drazebmho 
řízení nebyly, jde tedy o věc knihovní a tu si stmny útraty n,esou samy. 
Bylo proto návrh na náhradu útrat dovolacího rekursu zamltnoUtl. 

čís. 8826. 

Bylo-Ii právo služebnosti čerpati vodu na služebné nemnvitosti za
psáno pro dočasného vlastnika nemovitosti s ~dáním p01.'isn~ho. čís~ 
této nemovitosti, přísluší jen dočasnému vlastníku st.ave~, n~koltv též 
dočasnémU, od něho odlištíému vlastníku pnzem~nvy:h . cás!iC• zapsa
. 'ch se stavenÚ11 v téže knihovní vložce. Lhostejno, ze v zapisu bylo 
: popisným číslem uvedenotéž čislo knihovni vložky. 

(Rozh. ze dne 23. března 1929, R I 156/29.) 

K n i h o v n í s ou d povolil přenesení práva služebnosti čerp"ti a 
odebírati potřebnou vodu při nemovitosti čís. 18, za1.'s~?ého ve ~l. 
-ČÍs. 53, do vl. čís. 493. Rek II r s n I s o u d kmhovm zadost zamill 
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s tím, že, nabude-li jeho usnesení p-rávní moci, jest vymazati zazna_ 
?,=nanou služebno,st č.erpá?í a odebírání vody., D ů vod y: Jak jest zjí
steno z pozemkove kmhy, Jest na nemovitostI '~IS. 55 vlastnicky zapsané 
pro rekurenty, vloženo právo čerpání a odebírání vody pro dočasného 
vlastníka nemovít,?sti čís. 19 vl. ,Ns. 55 a tato služebnost poznamenána 
v poz. knize vl. CIS. 56. Podle kupní smlouvy ze dne 16. června 1928 
odprodalI vlastníci nemovitosti vl. č. 56 ze statkové podstaty této vložky 
parcely kat. ČIS. 537/,4 a 538/2 Emilii P-ové, prodatelé a kupující ne
UPUStl~l, od práv~ čerpání ~ody ohledně pozemků kupovaných, pro něž 
byla znzena nova vlozka ČIS. 493 poz. knihy a tato služebnost byla na
padeným usnesením přenesena do vložky čís. 493. První soud měl 
podle § 94 čís. 1 knih. zákona přezkoumati při vyřizo,v«ní žádosti Emilie 
P-o~é a n;a~želů {osefa a ":Iarie P-ových, zda není překážky proti žá
dan~mu zaplsu, Jez by vyplyvala z pozemkové knihy s ohledem na ne
movltosŤ! a na právo. žádosti překáží, že, jak shora jest zjištěno slu
žebnost :6erpání a odebírání- vody, jest po,skytnuta pro dočasné ~Iast
~íky vložky čís. 56 a podle § 485 obč. zák. nemůže býti přenesena na 
pnou osobu, tak jak se to mělo státí v tomto případě. Usnesení nrvního 
soudu odporuje tudíž kníhovnímu stavu a zákonu. r 

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

Důvody: 

, Reku~sní s.oud zamitl žádost stěžova,telů právem, pou:kázav k § 94 
ČIS .. 1 kmh. zak.? proto, že podle pozemkové knihy co do práva, o něž 
tu Jde, JSo,u proh .ž~dané~u zápisu překážky. Podle knihovního stavu je 
pravo slu~ebnostl cerp,ah vodu na nemovítosti č. p. 18 (vl. čís. 55) 
poze?,ko~~ km hy zapsa?o pr,odočasného vlastníka nemovitostí č. p. 19 
(vlozk~ CIS. 56). Mluvl-1I zapls o »nemovítosti č. p. 19", nelze tomu 
r~'zumeh vzhledem k tomu, že se čísly popisnými poznačují -- srovn. 
zákon z, 29. března 1869, čís. 67 ř, z,rk. ~ jen stavení, a nikoli též po
z~;nk~ve par::ely" podle §§ 6 a 914 obě. zák., jen tak, že ono právo má 
pnsluseh docasnemu vlastníku jen stavení a nikoli též dočasnému ~ od 
něho odlišnému ~ vlastníku pozemkových částic se stavením tím za
psaných v té~e ~~ihovní vložce. Výkladu tomu nijak nevadí, že v zápisll 
Je, ~apoplsnym, clslem uvedeno též ,Nslo knihovní vložky, neboť tím má 
byh Jen po.sl?uzeno Jednak přesnosti zápisu co do poznačení oprávněné 
nemOVitosti, Jednak možnosti najiti bez dalšího pátrání knihovní vložku 
v které ?emo,vitost t,,; je zapsána. Při jiném výkladu mohla by $lužeb~ 
nost byh na ujmu sluzebního po,zemku citelně rozmnožena a stížena ze
Jmé~~kdyby v ,téže ~n~hovní ,vlo,žce zal'~ané poz~mkové částice, byvše 
rozdel:,~y. na VlCI';. r.nene četne d!lce, presly na ruzné nové vlastníky a 
vlastmcl JIch po~zJlI jak~ stavebních .míst bud' pro obytná stavení aneb 
dokonce pro prumy&love stavby a pro podniky se značnou potřebou 
vody. 
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Ustanovil-Ii ziistavitel, vydědiv syna ve prospěc~ y'~~ů \§ !73 ob~: 
zák.), že povinný díl odkazuje synovým dětem, nynl ";lJ1C~,! tetn.!.kte~ 
se později narodi, se splatností, jakmile nabudou zletí1osti, Jest pr!zn~tt 
vnukovi nabyvšímu zletilosti, nárok na vyplaceni jeho, podilu slozemm 

. k soudJ. Jest pak věci oprávněného vnuka, by se do~~hal na opatrov
nickém soudu by dětem dosud nenarozeným byl znzen opau:ovn~, 
s jehož souhl~em pak může po případě opatro:vn!~ký s!;lud vy~ti po~~1 
oprávněnému proti tomu, že tento poskytne nalezltou J1S~Otu, ze v pn
padě, narodi-Ii se otci ještě nějaké dítě, vydá mu ze sveho podílu po-
měrný na ně případa jici díl. 

(Rozh. ze dne 23. března 1929, Rv I 1009/>28.) 

V poslední vuli zůstavitele bylo ustanoveno: Ohl~dně sy~a své~o 
Jaro'slava B-a, kterého pro jeho dosavadní n~.hospoda~no~~ ymto VY.
slovně na jeho povinný díl obmezuji, ustanovuJI; by z te, pnčm~, pone
vadž jest důvodná obava, že by on, k~yby pO~11 ~o ron ne do, ru.wu, do
stal, jej snadno promarniti mohl, mu Jeho' povl~'ny odtl, ,ktery m:' hm to 
obnosem 18.000 Kč stanovím podle § 773 obč. zak. upl ne b~1 odnat, .aby' 
týž jeho dětem byl zachován. Ustanovuji proto, by tento Je~o povinny' 
podíl 18.000 Kč na místě jemu 'samému byl vypl~cen J;ho ~etem, ~t~re 
již na živu jsou aneb k t e r é sej e ~ t ě .. z rod I, a sice vse:n steJnym 
dúlem a ustanovuji dále, by tento podll Jejich 18.000 Kč. pro ?e ,na ,used
losti čís. 3 a 43 v M. byl knihovně pojištěn, aby umversalm c!'ed2čka 
z něho ode dne mého úmrtí 4% úroky vyplácela, by úroky ty ~<azdo" 
ročně k rukám jejich zákonného zástupce na j~jich vý~ivu, š~ce,:' a vy
chování byly vypláceny a by podíly tyto až při z I! t ll,? s: I t;, c h t,~ 
v n u k ů mých byl Y s P I a t n é.« Jaroslav B. ;nel čtY:'I d~t1. NeJstar:1 
z nich, stav se zletilým, domáhal se na žalovanych maJlteh~h usedlos tl 
čís. 3 a 43 zaplacení 4.500 Kč. Pro c e sní s o udp rve, s, t ,o II c e 
žalobu pro tentokráte zamítl. O d vol a c í s o u d k odv~lan! zalo?c~ 
n"padený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Odvolatel nesp;~vne vy~la~a 
si smysl posledního pořízení, uv~děje, Ž': splatno~t podllu v~uku zu
stavitele jest závislá jen na tom, ze obdareny, dosahne zl:hlo~", ,n.eboť 
přehlíží, že v závěti jest výslovně stanoveno, ze 18.000 Kc m~ byb. ''7: 
placeno dětem Jaroslava B-a, které jsou na živu, anebo ktere se !est~ 
narodí, a sice stejným dílem. Jest zde tedy vl~stn~ sta~ovena odkl~~acl 
Dodmínka podle § 696 obč. zák., neboť odkazane pravo nabude u:cm~ 
~osti co do celého podílu, pokud se týče co do kvoty jeho pro Jednotllve 
děti až bude lze zjistiti, kolik dětí skutečně Jaroslav B. má. Podle toho 
pak' bude lze teprve stanoviti jednoll~vé podíly ,dítek, na 18.~00 ~{č, ne
bo.ť se má tento podíl rozděliti mezI ne steJnym dIlem. Jezto zalob~~ 
v žalobě netvrdil, tím méně se pokusil dokázati, že Jaroslav B. další d,el! 
míti nemůže a nelze tedy zjistiti, mezi kolik potomku 18.000 Kč by melo 
býti rozděleno, an Jaroslav B. ještě může míti další potomky, a Jest proto 



- Cis. 8827-
426 

výše podílu žalobcem požadovaného na ten čas neurči ta. Posoudil proto 
prvý soud věc správně, zamftnuv žalobu pro tentokráte. Nelze souhlasiti 
ani s názorem odvolatele, že přání zůstavitele, by se všem dětem po Jaro
slavu B-ovi dostalo po stejném dílu, by bylo vyhověno, kdyby po dosa
žení zletilosti jednoho každého oprávněného podíl mu byl vyplacen, a 
když děti po rozdělení podílů, které později snad Jaroslavu B-ov; se na
rodí, by se mohly domáhati na ně připadající kvoty od sourozenců, kte
rým podíl v době jejich zletilosti byl vyplacen, an odvolatel přehlíží, že 
zůstavitel v posledním pořízení výslovně žádá, by podíly dětí Jaroslava 
B-a byly zajištěny na usedlosti Č. p. 3 a 43, že tedy vyplacením podílů 
dětem postupně nabyvším zletilosti by bylo poškozeno postavení dal
ších po nich narozených dětí. 

Ne j v y Š š í s o u d změnil rozsudky obou nižších soudů v ten roz
um, že žalovaní jsou povinni z pohledávání 18.000 Kč vloženého pro 
děti Jaroslava B-a podle odevzdací listiny ze dne 27. října 1911 ve vl. 
,Č'ís. 3 poz. knihy jako vkladbě hlavní a ve vložce čís. 56 jako vkladbě 
vedlejší složiti pro žalobce k soudu 4.500 Kč s 5%ními úroky ode dne 
16. února 1928 do 14 dní pod exekucí. 

D ů vod y: 

Pod dovO'lacím důvodem § 503 čís. 4 c. ř. s. vytýká žalobce, že od
volací soud nesprávně vykládá ustanovení poslední vůle zůstavitelovy 
o splatno.sti podílů, zůstavených vnukům zůstavitele. K vůli porozumění 
a vystižení pravé vůle zůstavitele jest si ujasniti obsah ustanov('ní po
slední vůle zůstavitelovy, o něž tuto jde a jehož dolov byl uveden z po
čátku. Jest do.volateli při svědčiti, že podle vůle zůstavitele splatnost od
kazu nastává, jakmile ten který vnuk dosáhne zletilosti. Žalobce zleti
losti dosáhl a právem protO' se dovolává zmíněného ustanovení posled
ního pořízení a bylo mu. přisouditi zažalovaný nárok. Nelze však přiznati 
žalobci toto právo z uvedeného ustanovení plynoucí bez omezení, jeli
kož by to odporovalo dalšímu ustanovení poslední vůle a tím i vůli Zů
stavítelově. Neboť zůstavitel projevil též výslovně vůli, by podíl 
18.000 Kč »byl vyplacen dětem (Jaro-slava B-a), které již na živě jsou, 
neb které se ještě zrodí, všem stejným dílem«. Kdyby se tedy vyhovělo 
žalobě bez omezení, mohlo by se státi, že by potomek Jaroslava B-a, 
který by se mu ještě narodil, byl zkrácen, což zůstavitel jistě nechtěl. 
Rozhodnutí, že se vyděděnému synu zůstavitelovu již další dítě nena
rodí, padne teprve deset měsíců po jeho smrti a musili by protc podle 
názoru nižších soudů vnuci zůstavitele až do té doby na vyplacení od
kazu čekati. To zajisté nebylo vůlí zůstavitele, který ustanovil, že od
kazy pro potomky vyděděného syna jsou splatné v den jejich zletilosti. 
Jest proto přiznati zletilému odkazovníku nárok na vyplacení odkazu 
dnem dosažení zletilosti. Poněvadž však nutno chrániti žalované před~ ~ 
mo·žnou škodou, nebylo jim uloženo, by zažalovaný peníz platili přímo 
do rukou žalobci, nýbrž, by jej toliko slo.žilLk soudupro něho, třebaže. to 
v žalobní prosbě nenavrhl (viz rozh. čís. 523, 2790\3175, 3269, 4747 

- čís. 8828 ~ 
427 

sb n. s.). Bude pak na soudu opatrovnickém, aby zřídil ner:~roz~l1ým 
díikám vyděděného syna opatrovníka a za jeh~ souhla~u po pnpade dal 
svolení k vydání 4.500 Kč s přísl. žalob~1 proh t~n:u, ze, poskY~~,e nale~ 
žitou jistotu že v případě, narodí-li se jeho OtCI jeste nejaké ,dlle, ~yda 
mu ze svého' 'podílu poměrný na ně připadající díl tak.' by ,se vsem detem 
v děděného syna dostalo stejného podílu z odkazu lIm zustavltele?, ~a
n~chaného. Bude pak věcí žalobcovou, by se, na soud~ opatrovmck~m 
domáhal, by odkazovníkům ~o~ud ,n~n~rozenym byl znzen opatrovmk, 
na němž by požadoval uvolnem zmmeneho odkazu. 

čís. 8828. 

Vyrovnaci řád. , " ' 
Právo oddélného věřitele hledati v bodnote oddelneh~ pravli, us~~

kojení pro pohledávku, není omezeno !ak, že ~y. se r~lisace prav.lun 
nabytých musila státi jen exekučn~ drazbou svrsku; ~ mu zabráneno, 
by nepoužil ustanoveni § 271 ex. r. nebo § 280 ex. r. 

částku zaplacenou třetí osobou za vyrovnaciho dlužt!ika a s j~ho 
souhlasem vyrovnacímu věřiteli z důvodu, by se ,za to vz~al nab~ho 
oddělného práva, nelze, pokud stačl hod,?ota oddelného prava, povazo
vati za zvláštní výhodu podle § 47 vyr. r. 

(Rozh. ze dne 23. března 1929, Rv 1 1107/28.) 

Smírem ze dne 19. září 1923 zavázal se Jan F. zaplatiti Anežce Z-ové 
6.500 Kč, na wž jí zaplatil v březnu 19~4,~00 ,K~. ,0 jmění Jana f-a ?~lo 
dne 11. srpna 1924 zahájeno vyrovnacI nzem, Jez skonČIlo ,vyrovnal1Im 
na 36%. K vyrovnání přihlásila Anežka Z-ová sv~u po~ledavku . .Jan F. 
zaplatil vyrovnací splátky na její pohledávku. Kclyz A~e~ka Z-o~.a vedla 
exekuci pro zbytek .pohledávky splátkami nevyrovnany.' zaloval)' Jan F. 
o zrušení exekuce, tvrdě, že pohledávka ž~lova~é z::m~l~, byvsI vyrov~ 
nána vyrovnacími splátkami. Žalovaná namltl~, ~e pnhlasda ,k vyrovnám 
pohledávku, avšak s výhradou práva na oddelne .uspokoJem ~e z~bave
ných svršků a z pohledávek žalovaného za spravou zemskeho ustav,~ 
plus minus 4.000 Kč, poněvadž tato. exekuční zástavní prá':,a byla sta!Sl 
šeclesáti dnů a vyrovnávadm řízením zůstala ned?tč~~a, ,ze tedy t;'ela 
žalovaná obdržeti 36% kvotu jen ze zbytku pnhla~e~e, pohledayk~ 
7339 Kč, který by vy-plynul po její úhradě z práva na oddelne uspokoj,em 
ze zabavených svršků a z nároku na pohledávky za spr~vo~ :emskeho 
ústavu. Dále namítla, že žalobce nezaplatIl kv?t~ včas, n~brz .ze, se pla
cení na její pohledávku za žalobcem s~alo ~řehml osob~ml, ~ajme ~ohu
milem H-em jenž měl u žaIobce v pracI nabytek, na nemz zalovana na
byla zástav~ího práva. Žaloba byla zam~tnuta s o u d Y vše c h tří 
s tol i c, N e j v y Š š í 111 S o ude m z techto 
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důvodů: 

Žalobce opírá dovolání o dovolací důvody § 503 čís. 2 a 4 c. ř. s., 
leč neprávem. Jest zjištěno, že žalovaná nabyla pro svou pohledávku 
6.500 Kč s přís!. v době více než šedesáti dnů před zahájením vyrovna
cího řízení o jmění žalobce jako vyrovnacího dlužníka oddělná práva na 
žaloboových svršcích, na nábytku dosud nedohotoveném, že žalovaná 
přihlásila k vyrovnání o jmění dlužníkově zahájeném dne ll. srpna 1924 
celou pohledávku s výhradou na oddělené uspokojení ze zabavených 
svršků a že dne 14. listopadu 1924, dříve, než došlo k potvrzení vyrov
nání, uzavřeného dne 6. listopadu 1924, jež se stalo dne 31. ledna 1925, 
zaplatil Bohumil H. za žalobce a s jeho souhlasem žalované 4.000 Kč, 
by uvolnila z exekuce zabavený nábytek, co·ž žalovaná, obdrževši onu 
částku, učinila návrhem na zrušení exekuce. Spornou jest otázka o právní 
povaze této částky 4.000 Kč splacené, jak již uvedeno, žalobcem žalo
vané z toho důvodu, že uvolnila svršky, na nichž nabyla exekučního zá
stavního práva pro svou pohledávku, jinými slovy, že se vzdala za to 
n<ibytého oddělného práva. žalobce namítal, že jest považovati aspoň' 
3.000 Kč z částky té za splátku na vyrovnací kvotu, nikoli za náhradu 
zástavního práva, jehož se věřitelka (žalovaná) vzdala, ježto prý právo 
zástavní na zabavených svršcích mělo nejvýše hodnotu 1.000 Kč, ano 
ve veřejné dražbě by se zaň nebylo více docílilo, takže jde o přeplatek, 
který jest považovati za zvláštní výhodu podle § 47 vyf. ř. S tímto ná
zoreu; nelze souhlasiti. žalovaná byla jako odělný věřitel, nabyvši na 
svršclch žalobcových oddělných práv, která nebyla podle § 11 (1) vyr. ř. 
zahájením vyrovnacího řízení dotčena, oprávněna hledati v hodnotě to
hoto práva uspokojení pro svou pohledávku, pokud ovšem tato hodnota 
stačHa, ana tu pro ni neplatila zásada rovného naJkládání se všemi věři
teli. Toto její oprávnění nebylo však omezeno, jak míní dovolání, v ten 
způsob, že by se realisace práv jí nabytých musila státi jen exekuční 
dražbou svršků a nebylo jí tudíž ani zabráněno, by nepoužila, hledajíc 
uspokojení v hodnotě oddělného práva, ustanovení § 271 ex. ř., neb usta
novení § 280 ex. ř., kde by pak nebylo vůbec již došlo, k veřejné dražbě. 
Bylo proto již z této příčiny zbytečným podle § 275 c. ř. s., by byl pro
váděn ve smyslu žalobcova návrhu důkaz znalci o tom, že ve veřejné 
dražbě by se nedocílilo za zabavené svršky ani 1.000 Kč. Odvolací soud 
dospěl ostatně k úsudku, že zabavené svršky, na nichž nabyla žalovaná 
odděln.ých práv, mají přibližně cenu 5.300 Kč. S úsudkem tím lze sou
hlasiti, uváží-li se, že se opírá o vyjádření vymvnacího správce, učině
ného jím, jak zjišťuje odvolací souď, i jako odborníkem, který viděl věci 
zabavené, a že odvolatelova námitka proti ocenění zněla jen povšechně, 
»že není spolehlivé«, neudávajíc bližších důvodů. že měl z",bavený ná
bytek hodnotu při nejmenším 4.000 Kč vyplývá také ze zjištění nižších 
soudů do'voláním nedotčeného, že Bohumil H. dal žalované za žalobce 
4.000 Kč jako další splátku na nábytek a zbytek (ceny) že zaplatil poz
ději žalobci. Uspokojila-li se žalovaná z hodnoty oddělného práva způ
sobem, že se vzdala proti výplatě částky 4.000 Kč nabytého zástavního 
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ráva na svršcích, nelze říci, uváží-li se hodnota oddělné~o .páva a 
~ožný způsob realisace exekuce podle § 271 neb § .280 ex. 1., ze vy~t 
čila z mezí práva daného jí zákonem, by se uspo.kOj1la lro svou po e~ 
dávku zoddělného práva, pokud jeho hodnota staclla. Ve~ ~ze ,po:',uzovatt 
. tak že žalovaná jako věřitelka přijala takto od dluzmka \ zalo~ce) 
~Iast~ě lat na základě nabytého oddělného práva a to v mezlch zak?
nem do~olených, pokud totiž hodnota tohoto pr~v~, sta~ila .. PI~t~m. tt:n 
se ovšem zmenšila pohledávka. Avšak vyrovnaCl nzent o .jmer,~ dluz
níkově se platu toho rovněž netýkalo, neboť tento plat byl.1en ;vyronem 
nároku vzniklého věřitelce nabytím oddělného prava; toltz n~rok~ na 
us ok~' ení zoddělného práva. Plat tento nelze proto povazo,valt za 
zv1áštnl výhodu, nedovolenou podle § 47 vyf. ř. (Bartsch-Pollak lll.stf. 

177 a Rintelen str. 541), 

čís. 8829. 

. Nelze zamítnouti žalobu ani prO' tentokráte, byla-~i pro,iev~ Gchota 
k vzájemnému plněni. Byl-ii projev uč!něn, lest vzáJemny zava:zek po-
'at! d\) rGzsudečnéhG výroku i z úřednt mOCt. _" . .. 
J Předpis § 8 lichevnlho zákona ze dne 17. nJ~a 1919, Cts. 568, sb. z, 
a n, vdO'slO'VU novely ze dne 25. dubn~ 1924, lčiis. 80 sb. z. a n. platí 
jen pro byty, nikO'liV i prO' O'bchodní mlStnosti. 

(Rozh. ze dne 23. března 1929, Rv 11441/28.) 

žalobkyně pronajala žalovanému počínajíc 1. říjnem 1927 na pět 
let kancelářské místnosti za 2.000 Kč roční činže a 25.000, ~č st~vebntho 
příspěvku splatného ročně pn 5.000 Kč vždy počátkem. naje~n,eho roku. 
Ježto žal~vaný nezaplatil část stavebního. příspěvkupřlpad.ajlCl na dob~ 
od 1. října 1927 do 30. září 1928, žalovala ho ~alobkyne O' za placem 
5.000 Kjč. O ba niž š í s O u ď y uznaly ~0~1~ zalob~. . .' . 

N e j v y Š š í so u d nevyhověl dovolant zalo~an.eho, al,e. doplllJl1 
rozsudečný výrok soudu prvnl stolice v ten smysl, ze zalov.a~y. jest ~o
vinen . »proti vydání klíčů od najatých místností« zaplatltt zalobcum 

5.000 Kč. 

Důvo.dy: 

Dovolatel uplatňuje jen důvod § 503 čís. 4 c. ř. s" a to v těchto ,~mě
rech: 1. že jeho odsouzení k placení není v rozsudku obmezeno vz~jem
ným závazkem žalobců k vydání klíčů, a 2. že smlo~va je~t podle za;kona 
o trestání válečné lichvy nicotná. K čis. 1. Ž~lovany .namlta! v pr~m sto
lici mimo jíné také předčasnost žaloby z duvodu, ze mu :.~Iobcl ne~~
dali klíče od najatých místností, ač je do~isem ze dne 17 .. rtjna, 19.27 z~
dal, čímž patrně chtěl říci, že mu. žalobcl neodevzdah nájemmyredmet 
do užívání a tím nesplnili smlouvu se své strany (§ 1096 obč. zak.), ža-
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lobci na to ve sporu prohlásili, že klíče jsou a byly žalovanému k dis_ 
posici. Není důvodu pro zamítnutí žaloby, a to ani pro tentokráte, neboť 
podle § 1052 obč. zák., který vyslovuje zásadu pro všechny úplatné 
smlouvy, stačí projev ochoty ke vzájemnému plnění. Tento projev byl 
učiněn. Pak ale jest vzájemný závazek pojati do rozsudkového výroku 
i z úřední moci (srov. rozh. čís. 2728, 3423, 7461 sb. n. s.). V tom směru 
bylo tedy ve smyslu vývodů dovolání doplniti rozsudečný výrok, 6mž 
však žalovaný se svou námitkou předóasnosti žaloby nezvítězil a zů
stává odsouzen k placení zažalované sumy, jak bylo právem uznáno 
v nižších stolicích. 

K čís. 2. Žalovaný učinil v žalobní odpovědi jen docela všeobecnou 
námitku, že žalobní nárok jest nedovolený podle zákona ze dne 25. dubna 
1924, čís. 80 sb. z. a n., ale nijak tuto. námitku nesubstancoval, takže 
nelze posouditi, v čem lichvu viděl. Myslil-li tím přestupek podle § 8 
zák. ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n. v doslovu čl. J. čís. 1 b) 
zmíněného zákona čís. 80/,1924 sb. z. a n., záležející v tom, že se trestá 
pronajímatel, jenž si dává poskytovati nebo slibovati mimo nájemné 
prospěch majetkový za to, že pronajímá byt, nebo jeho část, přehlédl, 
že tento předpis platí právě jen pro byty, nikoli pro obchodní místnosti, 
o které tu jde. Zákon mluví jen o bytu nebo jeho části a správa ústavně
právního výboru tisk 4433/'1924 praví k tomuto zákonu výslovně, že 
se toto ustanovení »týká jen bytů, nebo jejich čás,u, nikoli místností 
k provozování živnosti«. Netřeba se tedy obírati ani předpisem § 17 čís. 
568 z roku 1919 sb. z. a n., jak učinil odvolaci soud. 

čí& 8830. 

Do usneseni rekursl1iho soudu, júnž byl zrušen výrok prv'eho soudu 
o útratách jako zmatečný, není dovolaci rekurs přípustný. 

(Rozh. ze dne 23. března 1929, R II 37/29.) 

s o udp r v é s t o I i c e určil žalobcovy útraty sporu včetně útrat 
trestního řízení. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesenLpokud 
upravilo útraty trestního řízení, maje za to, že nelze o nich ruzhodo
vati pořadem práva. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs. 

D ů vod y: 

Nemůže býti pochybnosti o tom, že usnesení procesního. soudu prvé 
stolice bylo rozhodnutím o útratách jako dodatek k soudnímu smíru ze 
dne 25. června 1928. Na rekurs žalobkyně zrušil je rekursní soud jako 
zmatečné, pokud jím byly upraveny útraty zastupování žalobkyně jako 
soukromé účastnice v trestním řízení. Bylo tedy i tDto usnesení rekurs
ního soudu fO'zhodnutím v otázce útrat. Proti takovým rozhodnutím 
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druhé stolice není podle § 528 c. Ť. s. přípustný rekurs, ať jest jimi :oz~ 
hodnuto z důvodů hmotných nebo formálnich. Proto lest n~tno počltatl 
mezi taková usnesení i ta, kterými se v~:ok pr~ní stohce ~ ~tratúch zru
šuje jako zmatečný (Neumann, Ko~entar k ~. r. s., 4: vyda~l, str. 1403). 
Bylo tudíž v tomto případě dovolacl rekurs zalobkyne odmlt.~?~tl (§ 52~ 
c. ř. s.) dovolacím soudem, když už se to nestalo soudy nlzslch stohc, 
nebylo proto možno zabývati se věcně jeho obsahem. 

čís. 8831. 

Do útratového výroku sDudu druhé stolice, jenž zamítl žaID~U o zma
tečnost u něho podanou, jest nepřípustným rekurs na dDvolacl s01;l~ bez 
ohledu, zda jde jen 0' stanovení útrat či též o výrok, zda a k!oho bZl po
vinnost je hraditi. 

(Rozh. ze dne 23. března 1929, R II 99/29. 

O d vol a c í s o u d odmítl žalobu pro zmatečnost, jež u něho byla 
podána a uložil žalobci, by. ~ahradil žalova.nému útraty. Rekurs do vy
roku o útratách N e J v Y s S I S o u d odmltl. 

D ů vod y: 

Rozhodnutí, jehož výrok v otázce útratové ~těžova~el napadá, jest 
rozhodnutím soudu druhé stolice, soudu odvolaclho, Jel1Z Jest k rozhod
nutí o žalobě vytýkající zmatečnost povolán ~odle ~ 532 prvý odstave~ 
c. ř. s. Jde-li však o rozhodnutí soudu dru~e stoh:~, Jest rekurs pr.o!' 
jeho výroku v otázce út~a~ové po~l; ,§ 528.c. r;.s. ne~npustny bez rozdll~; 
zda jde jen o stanovenI utratove castky Cl tez o vyrok, zda a koho tl Zl 
povinnost je hraditi. 

čís. 8832. 

čtrnáctid.enní thuta § 575, třetí odstavec" c. ř. s. nepl~tí pro eIX~~i 
na základě exekučního titulu, jímž byla vyslovena pPvlnnost Jll'onaJI· 
matele dodržeti nájemní smlouvu. 

(Rozh. ze dne 4. dubna 1929, R I 122/29.) 

Usnesením ze dne 21. srpna 1928, jež bylo doručeno právnímu 
zástupci vymáhajícího věřitele dne 24. srpna 1928, byla povolena e~e
kuce nuceným vyklizením míslnostf a jich odevzdáním do náJemnIho 
užívání. Dne 22. září 1928 navrhl vymáhající v·ěřitel výkon exekuce. 
Soud prvé stolice zamítl návrh jako, opozděnÝ·,D.ů~ody: 
Usnesení o povolení exekuce doručeno bylo zastupcl vymahaJlSl strany 
dne 24. srpna 1928. Lhůta jednoho měsíce poskytnutá § 161 J. r. .vyma
hající straně k žádosti o výkon jest při soudních vyklizeních a pn ode
vzdáních místností podle soudní neb mimosoudní výpovědi nebo podle 
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příkazu na odevzdání n,ebo pře,~zeií snížena na čtrnáct dnů pel té, kdy 
n,:stala dob.aurčen~ v tech,to pn~~zech pro vyklizení n.eb pro převzeti, 
jez!o po teto dobe pozbudou pnkazy platnoslJ (§ 575 třetí odstavec 
c. r. s.). Poněvadž se doručení usnesení povolujícího exekuci stalo dne 
24. srpna 1928, Ílávrh na výkon exekuce byl učiněn teprve dne 22. září 
1928, byl "UČlllě,; opozděně a musil jej soud zamítnouti. Rek II r sní 
s 51 u d nar.ldlf vykon exekuce. D ů vod y: Podle motivů k vládní 
predlo~e CIV. ~o~d. řád~ měla býti ustanovením § 575 poslední odsta,. 
vec. c. r. s. rozresena otazka v judikatuře clo té doby spúrná, jak dlouho 
trva ~yko,natelno,st soudních výpovědí nebo příkazů na vyklizení a roz
~udku.v tech,to vecech. Předpis § 575 poslední odstavec c. ř. s. měl tedy, 
ja~ vyslovne se p,ravf v důvodové zprá~ě k cív. soudn. řádu, býti do~ 
p:nkem § 569 c. r. s., by byly odstraneny pochyhností ohledně dom
nenky § 11140bč. zák. (obnovení smlouvy mlčky). Z toho jasně plyne 
ž,e .čtrnáctidenni, lhůta k v~dení e,xekuce, ~.tanovená předpisem § 575 
treh odstavec c. r. s. neplal! pf<) vsechny pnpady, v nichž byla soudně 
vy.slov~na P?VI?n.ost, ?devzdati ?ějaký předmět, nýbrž týká se jen 
p;lpa~u, y mchz jest treba časoveho obmezení vykonatelnosti exekuč
mctr htulu vytčených v § 575 třetí odstavec c. ř. s. vzhledem ke vzniku 
?omněnky, že nájemní smlouva byla mlčky ·obnove~a. V případě o nějž 
Jd~, ~?volává se vymáhaj'íd strana jako exekučního titulu r~zsudku 
nejVfSsl~O. soudu v Brně ze dne 26. č,ervna 1928 Rv I 2063/27 ve sporu 
vym~ha]1CI. strany proti p~vinné obžal'Obě na odevzdání najatých míst
~'Ostr, k~er~ podle tvn:~m zaloby strana žalující jako nájemce od strany 
zal ovane .Jako prona]1matelky má najaté a jichž užívati bráni pronají
m~tel nájem_c~m. 2:~fněný rozsudek stanoví pravidelnou čtrnáctidenní 
lh.utu k pinem. S!ezovatelka namítá zcela správně, že s opomenutím 
nav;hu .na P?volem exekuce v tomto případě nebylo by spojeno obno .. 
ve~l naje~nl'_ sml:o~vy, jakž n:á za účel předpis § 575 třetí odstavec 
c. r.. s.,. nyb;z ~rave naopak, ze vázaností vymáhající strany lhůtou 
čtrnachdenn; doslo by ke zrušení smlouvy. Z těchto úvah jest rekurs"í 
soud toho_ na,zoru, že kratší lhůta § 575 třetí odstavec c. ř. s. stanovená 
pro vvnavr~em exekuce neplatí pro řízení na dodržení nájemní smlouvy 
o ;tez se l'ed~á ~ souzeném případě, důsledkem čehož první souc~ce ne~ 
pravem zamltl pko opožděnou přih-lášku k vy' konu exekuce o niž tu 
Jde. ., 

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

D ů vod y: 

. __ Nap~dené, usnesení odpovídá zákonu. Stěžovatel odkazuje se na 
pnpadne ?du_vo.dněnírekursního soudu, k němuž se dodává jen roto: 
Ust~nove~l tret!ho o~stavce § 575 c. ř. s. jest omezeno na případy 
~. ne;n vyslovlll; a výcetmo uvedené, z nichž však v souzeném případ~ 
zadny nedopada. Podle rozsudku nejvyššiho'soudu ze dne 26. června 
! 928 Rv I 2063/27 má povinný vymáhajícím věřitelům odevzdati ná
jem11J1 \pacht?vní) předmět podle § 1096 obč. zák. do čtrnácti dnů pod 
ex,:kucl.. Z_ učelu, sled~vaného předpisem posledního odstavce § 575 
c. r. s., jenz, jak správne rekursnf soud z důV'Odové zprávy k c'vilnimll 
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soudnímu řádu vyvozuje, měl býti jaksi doplňkem normy § 569 c. ř. S., 

by byly odstraněny pochybnosti o domněnce § 1114 obč. zák. (obno
vení smlouvy mlčky), plyne nep'Ochybně, že se čtrnáctidenní lhůta k ve
dení exekuce nevztahuje na rozsudky zcela jiného rázu, na případy, 
ve kterých takováto domněnka (pokud se týče ,ú~udek o obnovení ná
jemního poměru) není právné mOžná. Nelze tedy použiti ustanovení 
§ 575 třetí odstavec c. ř. s. na tento případ, při němž takováto dom
něnka jest jfž podle povahy věci naprosto vylo.učena. 

čís. 8833. 

Námitku nepříslušnosti nelze zamítnouti jen proto, re jSúUk jejimll 
odůvodnění uplatňováni\' i důvody, rozhodl1é také pro věc samu. 

Sudiště faktury (§ 88, druhý odstavec, j. n.), založené pro veřejnúll 
obchodní společnost, platí i pro společníky. Toto sudiště neplatí však 
proti veřejnému spoleČllíku, jelnž je 1Jalován osobně, když druhý společ
ník osobně a na vlastni jméno ujedinal \(Upni smlouvu a přijal sám vlast
nim jménem fakturu na zbožl, ani za spoleČl1lost nejedrlaje. 

(Rozh. ze dne 4. dubna 1929, Rl 133/29.) 

Žalující firma domáhala se na veřejných společnících Jindřichu K-ovi 
a Františku H-ovi zaplacení kupní ceny za dodané zboží, objednané 
Jindřichem. K-em, a zadala žalobu na fakturovém sudištL Námitce 
místní nepřislušnosti vznesené Františkem H-em s o udp r v é s t o
l i c e vyhověl, rek u r s n i s o 11 d námitku zamítL D ů vod y : 
V somené právní věci požaduje žalobkyně, by kupní cenu za dodané 
zboží zaplatili oba žalov,an!í proto, že prvžalovaný K. ve skutečnosti 
objednal zboží jako veřejný sp'Olečník v době objednávky existujicí 
veřejné obchodní společnosti K. a H. Tato sporná otázka může přiro
zeně býti rozřešena teprve rozhodnutím věci hlavni, a jest tudiž pro
cesní soud, zkoumaje příslušno'st, podle § 41 druhý ,odstavec j. n. vá
zán těmito údaji žalobkyně. V souzeném případě zbývá tedy jen roz
hodnouti, zda fakturové sudiště, založené proti jednomu ze společníků 
platí i pro společnost a pro ostatní společníky. Že platí pro společnost 
samu, jest patrno již z postavení společníka jako zákonného zástupce, 
jak jest vyjádřeno v čl. 114 obch. zák., že fakturové sudiště založené 
proti veřejné obchodní společnosti plati i pro všechny veřejné společ
níky, vyplývá ze solidárního ručení vyjádřeného v čl. 112 obch. zák. 
(Staub str. 378, sb. n. s. 2615). Jes.! tedy prvý soud k rozhodnuti sporu, 
o- který jde, podle§ 88 j. n.příslušný . 

N e j v y Š š f s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Prvý soud za,ujal stanovisko, že námitku nepřísluŠl1'Osti fakturního 
sudiště odůvodňuje pro společn'íka veřejné společnosti již okolnost. že 
koupi, z níž se ž,aluje, neujednala společn'Ost, nýbrž jeden společník 
vlastním jménem a pro vlastní závod, any faktury nezněly na společ
nost. Rekursní soud naopak míní, že žaloba i est namířena také proti 
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žalovanému Františku Hcovi a že spornou 'Otázku, zda prvý žalovaný 
Jindřich H. objednal zboží jako společník firmy H. a K., lze řešiti jen 
ve věci samé. Proto pokládá s'Oud faktury za příslušný k projednáni 
věci, a nastává názor, že toto sudiště založené pro jednoho společníka, 
platí 1 pro společnost i pro druhého společníka. Nesprávný jest názor 
rekursního soudu, že prvý soud zkoumaje příslušnost, byl vázán údaji 
žaloby p'Odle § 41, druhý odstavec j. n. To platí jen pro zkoumání pří
slušfilosti bez námitky nepříslušnosti vznesené žalovaným před ústním 
jednánTm. Kde však žalovaný vznesl námitku, popřel sk;utkové údaje 
žalobcovy, uváděné k opodstatnění příslušnosti, jest na soudě, by v tom 
směru zjistil skutkový podklad námitky a podle tohoto zjištění rozhodl, 
nikoli tedy jen podle jednostr.anného žalobního udání. Lze sice sou
hlasiti s náz'Orem rekursníh'O soudu, že jen ve věci samé lze řešiti otáz
ku, zda Jindřich K. objednal zboží pro společnost. Ale pro otázku pří
slušnosti to nerozhoduje, nýbrž rozhoduje to, loomu byla zaslána faktura 
a kdo ji přijal. Přijal-li fakturu žalovaný K., jeclnaje jen za sebe, a byla-li 
faktura jen jemu 'Osobuě zaslána, byla tím ovšem založena příslušnost 
soudu faktury pro něho. On přijal také určení místa splatnosti pohle
dávky a i tato okolnost, rozhodná í pro věc samu, váže jen jeho. Avšak 
žal'Ovanému Františku H-ovi nelze uložiti, by okolnost, která má význam 
i pro 'Otázk.u procesního práva, příslušnosti, neuplatnil při projednávání 
O příslušnosti a takto byl nucen jednati II soudu, jehož příslušnost prn 
něh'O není opodstatněna a by se mohl brániti jen námítkami věcnými. 
Naopak soud musí napřed rozhodnouti o příslušnosti a pak teprve může 
se obírati věcí a proto nemůže zamHnouti odůvodněn'Ou námitku nepří
slušnosti jen proto, že jsou uplatňovány k 'Odůvodnění nepříslušn'Osti 
i důvody, rozhodné také pro věc samu. 

Z důvodů rekursního soudu jest správným to.1ik, že sudiště faktury" 
založené pro veřejnou společnost, platí í pro společníky. (srovn. čís. 
2615 sb. n. s.). Z toho však nelze usuzovati, že toto sudiště musí přijati 
veřejný společník, je-Ii žalován osobně, i tehdy, když druhý společn:k 
osobně a na vlastní jméno ,ujednal smlouvu kupní a přijal sám vlastním 
jménem fakturu na zboží, ani za sp'Olečnost nejednaje. Sudištěpodle § 
88 druhý odstavec zakládá se na presumptivním souhlasu příjemce fak
tury s jejím obsahem ve příčině splniště a sudiště, projeveném tím, Žfr 
faktura byla přijata bez námitek. O nedostatku tohoto souhlasu nelze 
vésti proti důkaz jinak, než zákon sám v § 88 dr,uhý odstavec naznačuje. 
Ovšem přijeli faktury váže jen'om příjemce. Byl-li jím žalovaný Jindřich' 
K. osobně, a nikoli společnost, neváže přijetí faktury druhého společníka 
ani společnost. Nerozhoduje, zda prvý žalovaný Jindřich K. vedl obch'Oď 
ještě dále pod firmou H. a K., an sporné objednávky neučinil pro spo
lečnost, nýbrž pr'O sebe a ana i žalobkyně jemu osobně poslala faktury 
jen na něho vystavené a on je pro sebe přijal. Není: o tom sporu, že 
Jindřich K. objednal zboží na své jméno, že faktury byly vystaveny na 
něho ,a že on sám je přijal. žalobkyně tedy nejednala se společností H. 
a K. a nemůže opírati příslušnost soudu proti Františku H-ovi o sourf 
faktury, který není účinný ani pro společnost ani pro Františka H-~ 
osobně, protože faktury nebyly přij.aty ani společností ani jim. NezáležF 
na tom, zda Jindřich K. upotřebil zboží pro společnost H. a K., ana tato, 
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, .. , .' žalobkyně ani se společností nejednal1. 

~~lt~Č~~~s, ~~~~d j~~á~~~~e~;h~Věl námitce nepříslušnosti. 

čÍl!. 8834. 

. " ' ah to zajišť'Ovaci exekuci dříve než 
z~stavn} ~ravo, j~.h0~ byl~ov~c~'O řízení 'O jmění dlužník'Ově, n~

šedesat dnu pred zahaJe1!~ vy t' ebas byla exekuce zajišť'O~cí prome
zaniklO' (§ 12 ~1) VYdro r~t~u~~h v exe1l.\JIci uhraž'Ovací. Lhootej';l0' .~': 
nooa v pO'sledntch se esa I hA ,"" zabavením a že vyntáhajlcl 
,řeměna byla neprávem prov"",ooa tIOV P" , 'h átnu 

eěřitel l1Ievytýkal tentO' nesprávný p'Ostup vyk(]ltU1e o org • 

(Rozh. ze dne 4. dubna 1929, R I 143;29.) 

b b 1 okračováno v dražebním řízení 
Návrh vymáhající věřitelk,y, Y yo P kolu od pol. 1-8 sezname-

ohledně zabavených a v zaje,?nll
t
" Plrotoe zamíll maj'e za to že oddělné . 

. '\ 'tO o udp rve s 'o 1 C , '.. • 
nanych pre~m,:,.u. s". b n'm předmětům zaniklo zahajemm 
právo vymahaj1cl ventel~y. k z~ av~ '! Rek u r sní s o u d povolil po
vyrovnacího říz,;ní o. dl~.znlkov~ jmemó . Vymáhající strana jest odděl
kračování v draze~nIm nzel1l. k ~ \0 z~~tavního práva ku zajištění své 
nOU věřitelkou, jez ~abyla exe U~~I o .. I k zabaveným a v zájemním 
pohledávky původmch 134.872

27 
~ln~l: 1-8 seznamenaným věcem 

protokolu ze dne 9. unora 1 9 .. P P ním ze dne 3. listopadu 1927 
dne 9. února 1927. Bylo-l,l .ludlZ usnese ci řízení nezaniklo toto dříve 
o jmění povinné strany ~aila)en? VY;OV%vnacího' nabyté oddělné právo 
než šedesát dní před zaha1~mm n~e~l vy ítovaném zájemním protokolu 
vymáhajíd strany ohledn~ poloze Vl c§ 12 (1) vyr. ř. Vyrovnací řád 
pod pol. 1-8 s,:znam~n.anych. ve ,St'Y~ u oví že se vyrovnání nedotýká 
v § 46 ve shone s § ll, p.r,va ve a s a!, schváleného vyrovnání nevzta
oddělných pr~v; pr?to s~ u~mky s.oud~e máha'ící strany k věcem zaba
hují na uplatnoval1l o(id~lneho p~~va ci~du ž~ exekuční zástavní pravo 
veným pod pol. 1-8. Naz~r prve <: s ol i-8 ve smyslu § 12 vyr. ř. 
vymáhajkí stl.any zamklo I. ohledne, P, . eobživlo neodpovídá zákonu. 
a že vzhledem k potvr~el1l, vyrovnal1l ~dené b i dne 20. října 1927 
Tomu lIení na závadu, ze vecl short lU~ ohledlvky vymáhající strany 
znOV,11 zabaven~ k vydobyt6 Vyk??f e n:e Pv usnesení exekučního soudu 
ve snížené VýŠl 133.000.K sl pns . 1 a z no že exekuční právo zástavní 
ze dne ll. listopadu 1927 by. o, vys, ove ě ;aniklo podle § 12 vyr. ř. a že 
následkem zahájeného vy:ovnan~ do~as~kládá neboť zabavení p!od pol. 
se proto výkon vnuceneho ~CIZel1l o. am formální' nemohlo býti na 
1-8 ze dne 20. října 1927 ?,elo 1.en v~.z;r d 9úno~a 1927 k těmže 
újmu exekučnímu právu .::a~t~vmmu 1IZté;;' v"konný orgán nepostu
věcem - třeba ,len, k za1:stem,,- ,n~b~hleddě Xichž exekuční zástavní 
poval proto spra~ne, .~dyz ~t~z. v~c{927 dne 20. října 1927 znovu za
právo byl'o po prav,lI Jlz od ; unor ; ohledně nich význam pouze evi
bavil, a mělo pr~to toto 1 ndo~e za~ave~~ exekuční právo zástavni. Pokud 
deriční a nezalozll'O oh e ne mc no 28* 
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se týče obsahu usnesení ze dne 11. listopadu 1927, spočívalo usnesení 
to podle shora uvedeného ohledně položek 1-8 na nesprávném stano_ 
visku prvéh'O soudu, neboť podle § 12 vyr. ř. mohlo se vztahovati jen na 
další dne 20. října 1927 - tudíž v posledních šedesáti dnech před zahá
jením vyrovnání zabavené předměty pod pol. 9-46, nikoli však na pol. 
1-8, a mimo to dodatek zmíněný ohledně vymáhající strany v moc 
práva ani nevešel proto, že d'Odatek ten ve vyhotovení zmíněného usne
sení jest vynechán, jak vymáhající strana prokázala předložením zmíně-
néh·o vyhotovení. . 

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

o ů vo d y: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati 'Oprávnění. Stěžovatel se pouka
zuje na správné odůvodnění napadeného usnesení. Vymáhající věřitelka 
výslovně podotkla v exekučním návrhu ze dne 7. října 1927, že byla již 
provedena exekuce k zajištění její pohledávky, a výslovně navrhla, by 
byla k vydobytí vykonatelné p'Ohledávky povolena exekuce přeměnou 
zajišťovací exekuce, jakož i dalším z"bavením, uschováním a prodejem 
dříve i nově zabavených věCí. SO.ud prvé stolice povolil exekuci podle 
toh'Oto návrhu usnesením ze dne 10. října 1927. Ovšem nebyla exekuce 
provedena úplně ve smyslu tohoto usnesení. Tím však nepozbyla vy
máhající věřitelka zástavního práva k věcem zabaveným již 9. února 
1927, jak již rekursní soud správně vystihl. Z pouhé okolnosti, že vymá
hající věřitelka nevytýkala výkonnému orgánu tento nesprávný postup, 
nelze vyvozovati, že se vzdala svého zástavního práva. Pokud jde o usne
sení exekučního soudu ze dne 11. listopadu 1927 obsahovalo vyh'Otovení 
domčené vymáhající straně jen uvědomění o výkonu exekuce, neobsaho
val'O však vůbec dodatek o odložení exekuce a jsou proto vývody stěžo
vatelčiny, vycházející z opačného předpokladu, liché. 

čís. 8835. 

PojišťoNatel mme na základě ujedlnooí podle § 11 zákona o pojišťo
vací smlouvě jen tehdy s úspěchem popírati příSlušnost řádných soudil 
k rozhodování o žalobě !:ja zaplaooní oclškodlného, dIal-li .již před p!odá
ním žaloby zřejmě na jevo, že plnění zásadně nepopirá, pokud se týče, 
že uznává nárok co do dilvrodu. Spadá seru případ, zils1:ala-1i spornou jen 
otázka· odborně vědecká, jejíž rozřešertlí nespadá do řešení sporu co do 
dilvodu, nýbrž jen co do výše. 

(Rozh. ze dne 4. dubna 1929, R I 175/29.) 

žalobce domáhal se na žalované pojišťovně p·odle § 12 čís. 3 písm. 
a) vš. poj. podm. náhrady 9.000 Kč za trvalou částečnou invaliditu, 
kterou utrpěl úrazem, ztrativ úplně dva prsty pravé n'Ohy, kdežto třetí 
prst téže nohy mu zůstal úplně a nevyléčitelně ·ochrnul. žalovaná poji~ 
šfovna namítla nepříp.ustnost pořadu práva, dovolávajíc se ustanovení 
§ 15 vš. poj. podmínek, podle něhož má býti výše odškodného, nedojde-
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'" dem Žalovaná prý uznala povinnost 
Ii k dohodě, určen.a rozhodClf~,sonueb ,I~ docíleno dohody. S o udp r v é 
k placení odškod:,eh?, Jeno vy~~ ust~osti pořadu práva a odmíU ialob!1' 
s t o I i c e vl;hovel namltc.e

l 
ne~nPtku nepřípustnosti pořadu prava. O u: 

Rek u r snl s o u d zamlt naml . odinínek nemůže se žalovan,a 
vod y: Podle § 15 odsl. ČIS. 7 vš~ob. pOJdie něhož výši plnění, k ně~už 
společnost odvolavatI na. u]e~n~n,l: p d odpírá-Ii plniti při následclch 
jest zavázána, má stanOVIlI r;:lZ o. Cl sO~dit) 'ichž bytí vůbec popírá. 
úrazu (trvalé invahdlty" do:afn~ ,Jl1v:p~Vě~i 'nlmítá žalovaná, že žalob
V souzeném případě ]es,te v z~'o ~I ~v náhrada jím požadovaná, jelikož 
ci nepřísluši podle 'po]IsťovacI ~m ~ Y § 12 odsl. 3 a) uvedeného, ne~oť 
invalidita jeh? ne~l druhu a zp~~o u v třední a konečný článek, kdezt? 
na třetím a ctvrtem prstu chy ~ ]e~ s Pokud jde o druhý prst nem prl; 
základní článek lest II obou zac ovan. . brž . est vyhojeni a opetne 
zjištěno, že je trvale sve funkc,e ;bav~~~~l odobné. popírá tedy žalo
lunkcionování tohoto prs~~ m~zne a p Iid'tJ všech třl prstů, za kterou 
vaná P'ojišťovna trval,o.u, c~stec~ou a"~~~ollvá se proto podle § 15 čís. 7 
se na ní žalobce domaha nahra l;', ozhodčím soudu neprávem i, po
druhá věta vš. PO]. podnl. u]~dna,l1l o r zahá'ení toho\<o sporu při ústním 
kud jde jen o výši nároku, trebff~sh~ že »]staví mimo spor, že žalobce 
jednání 15. prosl~ce 1928, pro ~t, ; takové které se nestalo již před 
nárok invalidní ma«, nebol p~o ,ase~ ve z.'sporu jest pro příslušnost 
podáním žaloby, nýbrž bylo uCl~eno .:~r , 
cl.ovolaného soudu právne bezvyznam"ym:. du s tou změnou, 

Ne j v y Š š í ,s o u cl ob~,ot~ U~~~~~I~lnf~~eS~~lď~~ žaloba se odmítá. 
že se vyhovuje namltce nepns usno 

Důvody: 

. I o- e na základě ujednání podle § 11 
Jest pravda, že poj!šťovate ~JllZ'chem o írali příslušnost řádných 

zákona o poj. sml. ]en tehdy s uspe I PoPdškodného dal-Ii již před 
. h d "o žalobě qa zap acent 'k d soudů k roz o OV~11l, .., IněI1í zásadně nepopírá, po u se 
podáním žaloby zre]me na ]ed~o, dze P('b n s čís. 5 a vysvětlivky býva-

, .' na'rok co do uvo II S . . . , "dll 
týče, ze uznava. . dl. sti ve Vídni k pojišťovaClmu ra , 
lého c. k. mIl1lsterstv~ splav~ no atrno z ředložené koresponde~ce; 
1915, strana 27). Ale zalovana, lak Pti 'i~tný případ a vůbec pravm 
ani bytí ani trvání smlo.nvy, anI, ~e nas a PO]k 550 Kč žalobci již lik~l~ 
předpoklad nároku mk?y, nepopl~~lal na~~~návajíc jen výši odškodneHl 
dovala a dal~í odškodnem mu, na !ze oadl~osudkll ústavního lékař,e byla 
žalobcem pozadovaneho, ponevadz p h P . --e nároku mohly bylI Z]l
žádoucí ještě další prohlídka, by. ro

t
zsa a. v].~~ otázka odborně věcleck1, 

štěnv Spornou zůstala tudíž meZl s ranamI d důvodu ny'brž jen co clo 
.' ,,' dá do řešení sporu co o ,. . h 

je'íž rozrese11l.nespa '. O· R htsordnung der Vertragsverslc e-
výše (tak take Ehrenzwelg). N let ~Cyl právní zástupce žalující strany 
rung, Vídeň 1929, -"tr. 57. a ~vlášť u marněn, nehoť žádá ho t~1I1 
dopisem ze dne 4. cerv,ence > 

1 ~28 žalobco~ě úrazové věci nejde a ota;
žalovaná, by vzal na ve~onll, ze v . __ .' oněvadž tato okolnost by,a 
ku zda jest u něho trvala II1valIdlt:, C.ldlI 11lC"P. od'skodného které žalobce 

, . t 'ná nýbrž ze] e 'o vySl ". 1) 
jižzjištěna a Jes, n,e~pOJ . i-t (§ 12 čís 3 a) všeobecných pOJ. poem. 
pod názvem trvale II1valIeil y . 
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může požadovati. Jde tedy o spor 'iž . ' .. 
§,,15.všeob. poj. podm. ro úraz~ ,len O.:'.(:"SI, a spadá pr;>to vee podle 
prrslusnosti rozhodčího stUdu t ve ~oJI~tell! JednotJ.lvcu do výlučné 
noviI vNi nároku podle míry jí~m .u.~: ~l1eho, na němž bude, by sta
usnesení prvého so.udu, a bylo :J~s e~e rnvahdlty. Správné jest tudíž 
usnesení to obnoveno ovšem e p o, o ovolaclmu rekursu vyhověno a 

, s zmenou shora uvedenou. 

Čís. 8836. 

Předměty bytorvého zařízeni 'kb' dl ' , 
byt i se zařízením pronajímati' j nej~ou uzn~lpotř§'ebUje k tomu, by mohl 
z ~ekuce. ,po e 251~. ř. vyloučeny. 

(Rozh. ze dne 4. dubna 1929, Rl 176j!29.) 

K vydobytí peněžíté pohledávk b I 
zařízenÍ. Návrhu dlužníka by ,J .Y y zabaveny předměty bytového 
z exe~uce vyloučeny, jeÚo jí~~ perr,e d~e. ~abavených ~ředr.nětů byly 
p rve s t o I i c e vyhověl rek u y, uzn k ~utne potrebu]e, s o u d 
Ro:s~dkem ze dne 25. d~bna 19l8

s ~ \~ o u, d navrll, zamítl. D ů vod y: 
dluzl1Ik povinen dodržeti náJ'em' YI pravoplatne. vysloveno, že jest 
a '"ť' ll! sm ovu s S em ne'ť d" zrUSI I podnájemní poměr s FranCk M - , ml I po na]emníky 
vymáhajícímu věřiteli namítati že IS <:u -,ovou, Dlužník nemůže proto 
zařízení k výkonu zapovězeného v ~~!f: pot~ebuJe zabavených předmětů 
nesl dlužník Ve Sporu že má 'ind y e .ll p~r:aJ!nem. Kromě toho před
míti služku, což však' není v Jouh~a~~a~ne Jmem, ,t~~že si mŮže dovoliti 
zcela ,n,emajetným, nemůže míti tak velkj,e~o nynejslm tv;zení~l, že, jsa 
ho ma jen k vúlí podnájmu, y yt pro vlastni poirebu a že 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

D ů vod y: 

Předmětů bytového zaříze ' , .. h' " 
nepotřebuje dovolací rekurentn~~~1~1~ .~ ';il,~ucen! s ~xe~ouce se domáhá, 
pro členy své rodin, o" , vyc '! astmcll udaJu pro sebe nebo 
mácnosti žijící nýb/i k t~npad~ pro sluzebné, s ním ve společné do
co~, jak tvrdí, j~st jediným m~~b "Ja~~hl hyt se zaříz~~í111 pronajímati, 
nejde o předměty v li 251 ex • } d ['clm pramenem vyzlvy. Poule toho 
§ u~~d.ené a tudíž z e"Xekuce ;~~~gen~í~ 1 ~ebo pod jin~lll číslem tohoto 
o nez jde, z exekuce nevyloučiL pravem lekursnr soud předmět:r, 

Čís. 8837. 

Nelze pl'isouditi útraty úspěšného návrhu 
na opravu rozsudku. 

(Rozh. ze dne 4. dubna 1929, Rv 1 80/28/4.) 

N e j vy Š š í s o u d vyhověj návrhu cl' o 

rozsud~u dovolacího SGUclu a zamítl ' o h'P~c~ d?volatelky na opravu 
hradu utrat návrhu na opravu rozsUd~avr\T tO purcu ~ovolatelky na ná-

u. omto smeru uvedl v 
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d Ů vod e c li: 

Výrok O útratách návrhu na opravu rozsudku spočivá na ustanovení 
poslední věty § 422 c. ř. s. Zákon v tomto ustanovení nechce v návrhu 
na p"Ouhou opravu patrné nesprávnosti rozsudku, již lze odstraniti jeho 
"Opravou, shledávati úkon, potřebný k sledování práva podle § 41 c. ř. 
s" nýbrž úkon strany, jímž má býti docíleno správné a bezvadné formu
lace rozsudku, jehož útraty postihují stranu samu. 

čís. 8838. 

Zmatečnost podle § 477 čís. 9 c. ř. s. relze spat~orvati v tom, že soud 
rozhodl rOZ8udk!em, ač měl správně rozhodnouti usnesením, aniž v tom, 
že uvedl v rozhodnutí, že se »soud usnesl, pokud se týče uznal právem«. 

Předpis § 29 c. f. s. o zastupovál1~advokáty nla oktesn(nt soudě' ne
vztahuje se :na toho, kdo vystupoval jako zástupc.e (magistrátní úřed
nik), nikoliv jako zmocněnec obce. 

Nedostatek podpisu advokáta na odvolacím spise jest formální va
dou, jež může miti v zápětí odmítnuti odvolání, avšak Ml11ůW opodstat
niti zmatečnost, najmě zmatečnost podle § 477 čís. 5 c. ř. s. Tato vada 
nemůže již býti vůbec uplatňována, jakmile odvolací SlOud odvolací spis 
přijal a věcně vyřídil. 

Námitky proti prohlášeni pťOl1ajlmatele, jež není výpovědi, jsou ne
přípustné a jest je odmítnouti. Proti sdělení obce nájemci, že podle § 31 
(1) čís. 5 zák. :na ochr. náj. ze dne 26. března 1925, čis. 48 sb. z. a tl. se 
obecní zastupitelstvo usneslo na výporvědi, nelze podati námitky. 

(Rozh ze dne 4. dubna 1929, Rv I 169/29.) 

Obec hlavního města Prahy poslala žalované straně dne 10, únola 
1928 dopis tohoto znění: .Ústřední městské zastupitelstvo Mavního 
města Pnahy usneslo se ve schůzi dne 6. února 1928, by Vám hyla dána 
čtvrtletní výpověď z nájmu bytu obj, Č, IV sestávající ze dvou pokojtl, 
kuchyní v 'obecním domě čp. 8 v Praze 1. O tom Vám tímto dávám vě
déti«. Zalovaná strana viděla v tomto dopisu mimosoudní výpověď ? 

podala proti němu námitky, jimž s o II d P r v é s t o I i c e vyhověl a mi
mosoudní výpověď zrušil. O d vol a c i s o II d »usnesl se pokud se týče 
uznal právem, že se napadený. rozsudek mění v ten rozum, že se námitky 
proti výpovědi odmítají«. . 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu (označenému stranou jako 
dovoláni) . 

D ů vod y: 

Odvolací soud vyhově! odvoláni, změtli!, v prav6ě odstranil a tedy 
zrušil rozsudek prvého soudu a odmill námitky proti výpovědi jako ne
přípustné. Neměl tudíž vydati rozhodnutí ve formě rozsudku, nýbrž ve 
formě usneseni, proti němuž byl vh-odným opravným prostředkem rekurs. 
Podala-Ii žalovan.á strana misto rekursu dovolání nebo dov.oIaci stížnost, 
uplatňujíc tam veškeré dovolaCí důvody vypočtené v § 503 c, ř. s. po.d 

,;,1 
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čís. 1 až 4, nemůže jí to vzhledem k tomu (pl~',n. rozh. ze dne 28. listopadu 1921 '1 ~~ ()uvedeno, býti na újmu 
slu~1 proto její opravný prostředek vyří~~fs'ak ;;21, sb. n. s. 1309) a 
Nez nelze mu přiznati .úls ěch ' J. o !. byla podala rekurs. 
napaqenému rozhodnutí z~ate'č!es~u~~~i~a§PI;~~~sl~ nepr~vem ,:ytt~á 
6 c. r. s, Rozhodnutí není zmatečné podle § 477cl~; a 9, I:npadne I CIS. 
soud pochybil v jeho lorm. b ť . IS. 9 C. r. s" protože 
~ezmi.ň.uje; ale rozhodnutí ~e~~ z~,a~ 1o~,:to případě se.§ 477 čís: 9 C. ř. s. 
ze odvolací soud »se -usnesl e ny~T1 anI proto, ze se v nem praví, 
rozpor netýká se samého vý!:,~{kUd se. ttČ~ uz~al právem«, neboť tento 
statečným, že by nemohlo b' u, anIZ sm! z~eill rozhodnutí tak nedo
zmatečnosti podle § 477 ., y~ be.zpecne pfl;zkoumáno. Třetí případ 
Co do uplatn.ov' t • CIS.. c. r. S. pak vubec nepřichází v úvahu. 

ane zma ecnostl ve smysl § 477 č' 
dotknouti, že předpis § 29 c ř u, , IS. 5 ~, ř. s. stačí po-
soudě nevztahuje se na toho' kd S. o z31stupovam advokaty na okresním 
poval jako zástupce (magist~átn~~Í1~~~~,~e) sta~ ~ tomto případě, ~ystu
obce (tak rozhodnutí uveře' • , I, nI o IV lako z m o cn e n e c 
nedostatek podpisu advokál~e~e v~ s~' ~. s. pod čís. 6107), a dále, že 
j~st formální vadou tohoto podtn? ;t

O 
a,clmo ~pIS~ (~467 čís. 5 c. ř. s.) 

laní (srovnej Neumann kome /:. ker~kmu:e vesÍlI k odmítnutí odvo
str. 1274), ale nemůže o odn ar . ,za onu~ o soudním Iízení, 1928, 
nost podle § 477 čís 5 c ř p ~~at~l!t z'!1~tec~ost, zejména ne zmateč
jakmile odvolací soud od~oia~i sp~~a ~.~~uze .vu~ec V,ž býti uplatňovánJ, 
Než rekurs n' d' pnja a vecne vyndtl (§ 519 c, ř. s.), 

, ema prav u al1l v tom že by·' d· • 
zakonu o ochraně nájemníků nep 't.'1 • v pnpa .e, ze ?y byt podléhal 
6 C. ř. s.), neboť soudní říz~' a n~ ve;: na porad prava (§ 477 čís. 
jeno k žádosti pronajímatel~" v protdnavané;n případě nebylo zahá
arci slušelo jednati cestnu nesp'~r~~u n(§1 S;OI~~1 k výpovědi, o které bv 
o námitkách proti v' .d' . u.. za ona o ochr. náj.), nýbrž 
(§§ 571, 572 C. ř. s./pove I, o I1Ichz Jest rozhodovati pořadem práva 

b' Ale :'~kurs ani jinak není v právu. Řízení dl .'. 
ytl zahaleno jen o námitkách proti v' .d' P? e § ?71 c, r. S. muz" 

nebo mimosoudní (§ 566 c • ypove I, a! soudl1l (§ 562 c. ř. s.),. 
(§ 571 třetí odstavec c ř ~ r. S. ~ a .)to ln tehdy, n~jsou-li opožděné 
najímatele, jež není vÝP~v; d~a O~CI. at;;ltky, prol!, prohlášení pn
a nich bylo zahájeno a jS~~' p nerou t~dlz z~usoblle, by toto řízení 
V tomto směru odvol " d ro o nepnpustne a sluší je odmítnouti. 

i ,v tom, že sdělení f'~~:~í~O ~~~~~h~bllh Ale dd
ruhá st~lice ma pravdu 

vypověúí, nýbrž . en z' • M Y ~e ne 10, unora 1928 není 
žalované byla da)na c.tPratlvotu, z; se .zastupltelstvo usneslo na tom by 

vr e 111 vypoveď b t .. . , ' 
sení podle § 31 (I) čís 3 'k d z J u JI napteho. Jde o usne
zde v úvahu příCháze'í~íhoza ..• ze n,e 2,6: bsez~a 1925 čÍs. 48 sb. Z. a n, 
by byla výpověd' přftustná l'ify~~~~~y~1 uc;n~no, a nabýti právní moci, 
býti zaměňováno se s ' . , ," e,nt. o ~. ~vemto usnesení nemůže 
vaná pochybnosti (vzh~~Ju vJ;povedl, lak CIl1I dovolání. Měla-li žalo
mohla žádati na obci v s~~tleniomu, ,co uveden?.' arci bezdůvodné), 
~ak, jako se dostalo vyřhením r~d kt~~eho ,~y se. Jl bylo dostalo právě 
unora 1928 jejímu právnímu záslu .Y I avnllO m~sta Pr~hy ze dne 24. pCI, a e neopravnovalo JI to, by podala 
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námitky proti prohlášení, jež, jak dolíčeno, není výpovědí, nýbrž jen 
sdělením, že podle § 31 (I) čís. 5 zák. o ochr. náj, obecní zastupitelstvo 
se usneslo na výpovědi, by pak na základě tohoto usnesení, nabyvšího 
pr,ávní moci, mohla býti dána výpověd'. Odvolací soud posoudil tudíž 
věc bez právního omylu, odmítnuv námitky žalované z důvodu, že 
nebyla vypovězena, a netřeba proto zkoumati, zda obstojí, i druhý důvod 
použitý odvolacím soudem pro odmítn·utí námitek. 

čís. 8839. 

Soud, rozhodující o Slyndikát:ná žalObě,'tlení povolán, by pr~zkounútval 
spráVillost právoplatných SIOudních rozhodnutí, jimiž se Žialobce mní býti 
stížen. Nesprávné posouzení věci po stránce právní nezakládá ještě 
o sobě syndikátn! nárok, jenž jest odůvodněn teprve, prokáže.li se, že 
soudce použil l'~správně zákona a poBtŠil tím SVlOU úřední poviooiOst 
obmyslně, proti svému lepšimu přesvědčení, nebo z nedbalosti hrubé 

treb i z nedopatření. 
Z výtěžků vnucené správy domu mají býti trejprvé z.apravovánry ná-

klady vnucené správy a uidržování domu, dále nutl',é pojišťovací premie, 
pak mzdy osob zaměstnaných při dozoru a pfi udržováni domu, dále 
daně a veřejné dávky z domu splatné a zadrctelé a teprve po zaplacení 
těchto má dojítí na běžné a zadrželé úrokly, důchodiya jiné dávky ze 
závad a práv na ,tlI..."1ltovitosti kn.ihovně zjištěných. 

(Rozh. ze dne 4. dubna 1929, Co I 6/28.) 

Na dům žalobců byla ved·cna nejprvé exekuce vnucenou správou, 
načež byl dům prodán ve vnucené dražbě. žalobou, o níž tu jde, domá
hali se žalobci na čsl. eráru podle syndikátního zákona náhrady 40000 
Kč a odůvodnily žalobní prosbu takto: Vnucení správcové platili z vý
těžků jen zadrželé daně a dávky veřejné, jakož i nutné opravy domn, 
ale anuit z hypotečních pohledávek neplatili. žalobkyně žádala dne 
ll. prosince 1924 při rozdělování přebytků vnucené správy, by byla 
zaplacena kvota i na anuitu Městské spořitelny a exekuční komisař prý 
výslovně prohlásil, že přání tomu vyhoví, ale nestalo se tak a spořitelna 
zahájila dne 5. března 1 925 dražební řízení, poněvadž z vnucené správy 
nemohla dosáhnouti zapravení annuit. Na to požádali žalobci vnuceného 
správce, by hotovost ,u něho se nalézající zaslal Městské spořitelně na 
splatné úroky, vnucený správce požádal exekučního komisaře o svo
lení, ale tento žádost zamítl. V tom spatřují žalobci nesprávný postup 
vnucených správců a, poněvadž podle § 114 ex. ř. exekuční soud z mocí 
úřední má dohlížetí, by byly od.straněny vady a nepravidelnosti při 
hospodaření, dovozují z toho i zavinění exekučního komisaře, Podle 
názoru žalobců mělí vnucen í správcové kromě příslušné kvoty na dané 
a na jiné veřejné dávky odváděti příslušný peníz i na hypoteční zápůjčky 
na domě váznoucí, to tím spíše, any výtěžky byly takové, že stačily 
nejen ke krytí zadržených annnH a veřejných dávek, nýbrž i k postup-

,," 

(' 



- čís, 8839-
442 

nému zaplacení všech zadrželých daní, takže ke dmžbě dojíti nemusilo. 
V dražebním řízen, došlo také k nesprávnostem, zejména v tom smě,,! 
že dražební edikt neměl předepsaného obsahu, neboť neudával cem; 
pří,slušenství a toto nebylo předmětem dražebního řízení, jelikož nebylo 
al1l popsáno, ,ani odhadnuto, a dražební řízen, .ohledně tohoto aomov
ního příslušenství jest nepřípustným, Podle mínění žalobců nebyla vnu
cená dražba vůbec nutnou, kdyby vnucená správa byla prováděna ZPl\- ' 
sobem zákonným, a jen pro nesprávné provádění vnucené správy došlo 
ke dražbě a, poněvadž i dražební řízení bylo vedeno nezákonným zpu
sobem, stalo se, že při dražbě byl dům žalobců prodán za pouhých 
~5S' 100 Kč, čímž vzešla žalobcům ohromná škoda, jelikož přišli o byt, 
JeJz obývali patnáct let, a ztratili dí!nu zámečnickou, ve které tam pro
vozovali živnost zámečnickou, a nemají nyní možnosti opatřiti si jiné 
místnosti, Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e (vrchní zemský 
soud v Praze) žalobu zamítL D ů vod y: Samozřejmo, že žalobcůnl 
vzešla exekučním prodejem domu škoda, neboť ztratili tím možnost bez
platného bydlení a užívání dílny k provozování své živnosti, ale, tvrdí-li 
žaloba, že za tuto škodu zodpovídá po rozumu § 1 zákona ze dne 12, 
července 1872 čís, 112 ř, zák, stát, musí žalobci prokazati, že soud
covský úředník při vykonávání svého úřadu přestoupením úřední povin
nosti poruší! právo a tím jim způsobí! škodu, Soud procesní, přezkou
may spisy vnucené správy, shledal, že postup vnucených správců a ze
Jmena exekučního komisaře byl zcela správný a odp'ovídal zákonným 
předpisům, V § 120 ex, ř, není sice stanoveno pořadí, v němž se z dod
le.ných výtěžků jednotlivé platy mají díti, ale z §§ 121 a 124 ex, ř, vyplý
va, ,že v prvém p'ořadí z výtěžků vnucené správy domu zapravovány býti 
m~Jí ,náklady vnucené správy a udržování domu, dále nutné pojišťovací 
premle, pak mzdy osob zaměstnaných při dozoru na dům a jeho udržo
vání, dále daně a veřejné dávky z domu splatné a zadrželé, a teprve po 
zaplacení těchto dojíti má na běžné a zadrželé úroky, důchody a jiné 
dávky ze závad a práv na realitě knihovn,ě zjištěných, Podle věstníku 
mll1lsterstva spravedlnosti ,ze dne 3, prosince 1897 čís, 44 vyjádřil se 
stejně tehdejší nejvyšší soud o otázkách ministerstvem mu předložených 
a v souhlase s tím jest i návod pro vnucené správce vydaný minister
stvem, Vnucení správcové zachovali se tedy podle návodu jim daného, 
a exekuční komisař výkladem zákona, že před zaplacením zadrželých 
veřejných dávek nemohou býti zapravovány annuity a úroky hypotekár
ních věřitelů, nepřesto,upil svou úřední povinnost a zejména neporušil 
právo, Předp'Oklady pro syndikátní žalobu z důvodu nesprávně vedené 
vnucené správy nejsou splněny ani proto, že žalobci proti usnesením 
o rozdělování výtěžků vnucené správy a proti usnesení ze dne 20, ledna 
1926 E VII 1502/24-38, jímž odepřeno svolení ke splátce na annuity 
spořitelně, nepodali opravných prostředků, Skutečnost, že pro neza
placeni annuit Městské spořitelny došlo ke dražbě domu, nepřivodilo 
ani vedení vnucené správy, ,ani exekuční komisař svým zakročením, 
nýbrž to, že dlužníci měli za příliš dlouhou dobu zadrželé daně a ve
řejné dávky, žalobci vytýkali, že edikt dražební neobsahoval výpočet 
a cenu příslušenství, ale vzhledem k obsahu elaborátu odhadního a i po 
dodatečném vyjádřenI znalce, nebylo důvodu zvlášť se o příslušenství 
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domu zmiúovaii, a nemusil proto exek~ční ~oud a~i po rozu,I;'~ §, 184 
čís, 2 ex, ř, se zabývati otázkou tou pn udelem pnklepu z Ufcdm po-

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

Dť:vody: 

Předpoklady pro žalobu syndikátní sI;atřují odvolatelé v n~sppáv= 
ném vedení vnucené správy a v nedostatecnen: dozol II ex~kučn;ho ko 
misaře na vedení vnucené správy (§ 114 ex, L) a ve vade drazebmho 
ediktu pozůstávající v tom, že vedle hodnoty nemovlt~sÍ! nebyla uy~~ 
dena odděleně i cena jejího příslušenství. V těchto smerech jest uves.1 
toto: Nárok na náhradu škody podle § 1 zák. ze dne 1~, červen,ce 1872, 
čís, 112 ř, z, předpokládá: a) porušení žalobcov,a pr~va ~oua"cem, b! 
porušení musil se dopustiti soudce u výkonu sveho lim, ze prestoup I 
svou ,úřední povinnost, c) škodu strany žalující, d) ~t:rou nebyl?, lze 
odčiniti opravnými prostředky řízení soudního, e) pncll1nou spoJitost 
mezi škodou a zmíněným porušením soudcov~ p"ovll1nosl!" Odvobtele 
vytýkají pnvnímu soudu nesprávné pOSOUZ~l1l veCI po strance, pravm 
proto, že prý mylně vyložil i on i exekučJ1I s?udce ,ustanove~l § 120 
pátý odstavec (správně čís, 5) a § 121 druhy odstav,:c ex, L Y ~t"om 
směru, které výlohy vnucené spráyx smí vn,uce;lý spravce z vytezk:, 
správy platiti předem a ktere pozdejl, VysIOV1V, ze podle § 124 e~, r. 
mají se z výtěžku vnucené správy především platih náklady sprayy, 
útraty udržováni domu, pojišťovací premle, mzdy" ~s~b z.amestnanych 
při udržování domn a při dozoru, pak daně a v~rejn.e da"vky z "~omu 
splatné a zadr'želé, a že teprve po zaplacení veskerych techtoo castek 
mají zaplaceny býti běžné i !addelé ~roky'" a"nn:uit, annu~tyc duchody a 
iiné dávky ze závad na realite" kn:hov~e ~aJlstenych, ~Vr?l, ze byl~ ?PO
menuto, že podle § 124 ex, r. pnchaze]l k zaplacem p:ebyt~y vyt~z~u 
vnucené správy, kdežto prý podle z~kona (~, 120 ,:X, L t me~y pry ,e 
platiti z výtěžku vnucené správy spr~vcem pnm? prede~sl~ uroky an~ 
nuit, v době vnucené správy splatne"a r?k pr;d, zahajemt;J vn~,cene 
správy zadrželé, zejména annuity Mestske ~po,ntelny: kt<;ra pozlvala 
přednostního, správ~ě prvn],~o ~mhovního" p,oradl. P?ne"vad~ P!y s~ tak 
stalo vinou vnuceny ch spravcu a exekucmho kOI:'\Sare,. jenz mel na 
hospodaření vnucených sprá"vd podle § ,114 e~, r., dohl~dn.ouh a vy~ 
skytnuvší se závady a nepora~ky o~stramtr, c"oz Fry neucm\l, ~est .pry 
exekuční komisař, pokud se tyče stat zodpovednym. z trtnlu r~č:m za 
každou škodu žalobcům takto způsobenou, Dále tvrdl odvolatele, ze ?yl 
exekuční komisař povinen podle § 129 ex, ř, zrušiti ~nu::n?u s?rav~ 
z úřední moci, když její výtěžky nestačily k uspo"koj:'?." ~eznych Ufoku 
z pohledávky vymáhajícího věřitele, při če,?ž. prehlrz~, ze vedl~, vnu
cenou správu i česká finanční prokuratura ]menem sta~u Jako pnst~u
plvší věřitel pro dlužné daně, Posléze vytýkají dovol~tele: ze ~;m "spra~: 
ným názor prvého soudu, že neni nutno V ed,ktu draz,ebmm pn"s,lusenstJ~ 
nemovitosti zvláště uvésti, čímž prý porušen předpis § 17.0 C:8" 1 a o~ 
184 čís, 2 ex, ř" při čemž nehledí k tomu, ,~e}rvní"soud oduv~?nule sV~l 
názor, že nebylo třeba v ediktu se zvlaste zmmovah" ~ pns,lu~en,st'~ 
poukazem na obsah odhadního elaborátu a na dodatecne vypdrel1l s, 
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znalce. Ve všech těchto směrech jsou dovolatelé na I . • 
rozhoduje o žalobě syndikátní, není povolán by pře~~'lu~á~~ťd~ J ~nz 
nost ~rayoplatn~ch sou~ních r?zh.odnutí, jimiŽ se žalobci cíti býti r~~~= 
~~' ,zeJ~:?a spravnost JIch pravnrho pos'ouzení případů způsobem jak 
lm na ~Izena ~tohce, rozho~ujíc o přípustném ·opravném rostř~dku 

I ~dyby b~la vsecka uvedena rozhodnutí a opatření exekuč~ího ko .' 
Sare nespr~v~~, n~bylo .by tím ještě prokázáno, že dot čn' s~ud r:r

l
: 

stoup rl s~e .uredm povmnosti. Nesprávné použití zák~n/ nespraPv
reó 

posouzem vecI po stra'n ,,' "n~ t' kt' " ce pravnl a s trm souvisící nesprávný výkla"' 
e . ere /ravnI normy nejsou ještě zaviněným přestoupením úředních 
po~m.nos I, nezakládají 'o sobě ještě syndikátní nárok. Ten jest odů
vo . n.;:n ~eprve, k~~ž s~ dokáže, že soudce použil nesprávně zákona a 
~O;'~~II ~Im 1VOU ured11l povmnost obmyslně, protí svému lepšímu pře
pv:e cenl, },e '? z, hrubé nedbalosti neb i z nedopatření, čehož tu není 
v 10, n;ylne P!:,VnI,p.osouzcní případu o sobě, jež jedině odvolání soudci 
)'tyka,. nemuze bytr soudce poháněn k zodpovědnosti a nelze z tét'O jeho 
~1~~O~tr ~dvozova.t,1 syndikátní nárok ani proti soudci ani proti Státu 
v I II e~·.v p:lpadech v odvolání zmíněných byl ;oudce nesprávně 
y OZl exe UCTIl, rad; nebylo by to ještě přestoupením "úřední ovin-

~~~~l~f~?co,:s~e«, tlm m~ně ?všen; j~ tomu tak, když jednOt1ivé
P
výtky 

, ~ u neJ~o.u v p:avde,oduv-od-nene ani doslovem zákona ani zákono-
darnou IntencI, pk JIZ ~pravně opodstatnil první soud, na 'ehož důvod 
~e tnto pouka:nJ~. ~em !edy ~yndikátní žalobaodůvodněn,Ju 'iž ro n/.
.ostatek porusenr uredm povInnosti soudcovské coz· stac·' k J .. P mítnutí k h. , ,I, JCJlmn za

d o d ~ • nevy ovenl .odvolánÍ. Není však odůvodněn'Ou i 7 dalšiho 
r:vo ~, ze z~lobci nepoužili, pokud se týče nevyčerpali o ravn~{'ch ro

~~~~~u 'p~obl .us.nese.~lm sQ,udním, jimiž se dtí býti stižel;ými. 'TakPnec 
. II ~a o CI, Jak JIZ první s,oud zjistil, opravny' ch prostředků anI' p·r·otl· 

usnesenrm o ro d·l "'t··k . z 20' 1 d ' z e"ov~nt ,vy ez II vynucené správy, ani prO'ti usnesení 
. " na 1926, Jlmz bylo odepreno svolení soudu by z řebvtku 

~nuce~~ Srá~~ br!a s1'la;:ena a~nuita na puhledávku 1\I\.ěstské s:ořit~lny 
C~I~k~ádlny~ ~~dy ~a~n.e redk,::olanr, k jednán~ o účtech vnucenými správ~ 
•. .. ,. Ja, oz } r~ um o rozvrhu prebytku se nedostavili a ne
~rnrll nam~tek anr pnpommek proti pořadí, v němž měli věřitelé b' ti 
o~~~~o~§nri7g:~.obcll, kteli vytýkají, že edikt dražební neměl náležitý 

;eb~1~~ ~o/~ ,~~i~le;~' ~jpo~P;;~~U~1 r81rgts~b~í~:. ~O,k~čs~d~~~t~~~t~ 
kl J. k Y r~?ne dO,lucen, člmz zavlmJr, že byl jejich rekurs pruti pří
.. epu, Ja o nepnpustny podle § 187 ex. ř. odmítnut. Nemohly tedy nad 
flzene soudy pro II ··t'· 'd ' -v • . ., epo~zl I ra nych lopravných prostředků 7alobci 
t ceste. Irs~ancnI ods!ra~lÍ1 domnělé závady, které odV'olatelé uplatnili 
.epr."" za o ou syndl~at111 (§ 1 zákona ze dne 12. července 1872 čís 112 
~ ~akcil. J~st ledy ~aro~ ~!:.ndik~tní proti státu bezdůvodným též i ~ to-

teOn °za~~~, je~t~~:;~~:tl~ý~? oS~VuO~á:r~d~~~~~ zn~~~~~od~í~id~s~~rc~k 
čís. 8840, 

?dso~dil-Ii soud prvé stolice žalovaného i10ZS!.l~ 
k nahrade bolestného podle žaloby a vyda!. -Ii OOq;SU:k P: zmeškání 

zkrácené 
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ionně, jest míti za to, že uznal nárok na bolestné odůvodněným skutko
vými údaji žalobcovými a že z téhož důvodu uznal požadovaný peníz 

za přiměřený. 
(Rozh. ze dne 4. dubna 1929, R II 73/29.) 

Žalobce domáhal se na žalovaných zaplaceni bolestného 12.000 Kč. 
K prvému roku se žalovaný Alois 1\1\.. nedostavil, načež žalobce navrhl, 
by byl proti Aloisu 1\I\.-ovi vydán rozsudek pro zmeškání podle žaloby. 
P ro c e sní s 'o udp r v é s tol i c e návrhu vybověl. O d vol a c í 
s o u d k odvolání Aloise 1\I\.-a napadený rozsudek zrušil a uložil prvému 
soudu, by, vyčkaje pravomoci, znovu rozhodlo návrhu na vydáni, roz
sudku pro zmeškání. D ů vod y: Z rozsudku prvé stolice, jímž bylo 
žalobě proti žaluvanému Aloisu 1\I\.-ovi vyhověno, odvolal se tento ža
lovaný včas pro nesprávné posouzení věci, navrhnuv, by napadený roz
sudek byl změněn tak, že žalovaný Alois 1\1\.. jest povinen zaplatiti ža
lobci jen 1.000 Kč s 5% úroky ode dne podání žaloby a nahraditi 
útraty připadající na částku 1000 Kč a tak, že s.e žaloba ohledně dalších 
požadovaných 11.000 Kč s přísl. zamítá a žalující strana odsuzuje k ná
hradě útrat odvolacího řízení. žalující strana n'lvrhla zamítnutí odvo
lání a 'odsouzení žalovaného Aloise 1\I\.-a k náhrad.ě úlÍrat i odvolacího 
řízení. žalující strana domáhá se na žalovaném Aloisu 1\I\.-ovi, jako 
majiteli auta, náhrady bolestného. Bylo tedy na ní, by tvrdila okolnosti, 
nasvědčující tomu, že jeho autem byly vyvolány skutečnosti, které vedly 
k jeho poranění a k bolestem. žalobce tvrdil, že ho šofér žalovaného 
Aloisa '1\I\.-a přejel, že mu pohmoždil hrudník a 'odřel ruce, že poranění 
hrudniku jest nebezpečné a že bolesti poraněním vyvolané jsou nesmírné. 
žalovaný Alois 1\1\.. se k jednání nedostavil, první stolice musila tedy .
poněvadž žalobce učinil návrh na vydání rozsudku pf'O zmeškání - po
važovati tyto okolnosti za prokázané, měla však uvážiti, zda je žalované 
bolestné .oprávněné. Poněvadž v tomto směru nejde 'o otázku skutkovou, 
nýbrž právní, měla první stolice připojiti k svému rozhodnutí důvody, 
proč považovala zažalované bolestné za oprávněné, t. j. za přiměřené 
vyšetřeným poměrům (§ 1325 obč. zák.), by správnost jejího názoru 
mohla býti přezkoúmávána. První stolice tak neučinila a použila k vy
hotovení rozsudku pro zmeškání zkrácené formy. Patrno, že učinila tak 
vzbledem k ustanovení § 417 poslední odstavec c. ř. s., přehlédla však, 
že tohoto ustanovení lze použíti jen, když rozhodnutí nepotřebuje odll
vodnění [(2) § 4 výn'Osu min. sprav. ze dne 2. června 1914, čís. 41 
Věstníku J. Poněvadž. v souzeném případě napadený rozsudek potřebuje 
odůvodněni _ jak už uvedeno -; neodpovídá rozsudek zákonu aiest 

zmatečným (§ 477 čís. 9 c. ř. s.). Ke zmatečnosti nutno vždy přihlížet! 
z úřadu. 

Ne j v y Š š í s 'o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu 
soudu, by znovu rozhodl o odvolání. 

D ů vod y: 

Odvolací soud vidí zmatečnost rozsudku pro zmeškání podle § 477 
čís. 9 c. ř. s. v tom, že nelze z r'ozsudku seznati, z jakých důvodů prvý 
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soud shledal nárok na bole~tné 12.000 Kč opodstatněným a přiměřeným, 
an vydal rozsudek zkracene podle prvniho odstavce § 4 nař. min. sprav. 
ze dne 2. června 1914, čís. 125 ř. zák. Leč rozsudek prvého soudu od
p'O~ídá po formální stránce jak uvedenému nařízení tak i prováděcím 
nafIzemm mIn. sprav. ze dne 2. června 1914, čís. 41 věstn. z r. 1914 a 
ze dne 2~. dubna 1921, čís. 11 věstn. z r. 1921. Z toho, že prvý soud 
odsoudil zalovaného podle žaloby a vydal rozsudek ve zkrácené formě 
nelze usouditi jinak, než že uznal nárok na placení bolestného odůvoc\~ 
něným skutkovými údaji žalobcovými a že z téhož důvodu uznal požado_ 
vanou částku za přiměřenou. Zda procesní soud tíIn posoudil věc po 
právní stránce správně, jest věcí přezkumu odvolacího soudu. Jemu ná
leží, by, jsa vázán skutkovými údaji žaloby, posoudil po právní stránce 
v mezích odvolání,zda žalobní nárok jest dostatečně odůvodněn skutko
vými údaji žalobními a zda požadovaná částka je přiměřená podle těchto 
Úd~jů: a není třeba, by prvý soud vydal znOVa rozsudek ve formě vytčené 
v tretIm odstavc! § 4 uvedeného min. nař., kterýž předpis na tento případ 
ani nedopadá. 

čís. 8841. 

Neuzllaly-Ii oba 80IUdy souhlastrlě za opodstatnět1iOu výtku p~edplOja
losU znalce, není proti tomu opravného pl\()stř,edku. 

. Odvolací soud lIetlí opráv~ n!iridití procesnímu soudu, biy ustanovil 
staleho ZI~alce, nedohodl1!ou-h se strany ua znalci jiném. 

Předpis § 14 zákona 10 ocllrooě nájEmců ze dne 25. dubna 1924, čís. 
85 8~ •• ~ •• a .. n., uzO;ává SmhMl! VO~lIoSt jen ve pričiuě nájemdého, !nikoliv 
ve pneme ]mych uplat zapovezenych § 20 zák. o ochl'. náj. 

(Rozh. ze dne 4. dubna 1929, R II 102/29.) 

.. žal~vaný Jan P. uzavřel dne 12. února 1925 se žalobci písemnou 
na]eml1l smlouvu, podle ktere ]lm pronajal ve svém domě obchodní 
mistnost a skladiště za měsíční nájemné 200 Kč na dobu tří let. Zvlášt
ním ujednáním z téhož dne zavázali se žalobci zaplatiti druhé žalované 
Helen~ P-ové, manželce prvžalovaného, měsíčně 600 Kč jako odstupné, 
]ehkoz druhá žalovaná prohlásila, že nebude v řečených místnostech pro
~ozova,Íl Žlvno~:.. Odstupné mělo býti placeno po 3 leta. Od 20. 
unora ,925 do fI]na 1926 bylo na odstupném zaplaceno úhrnem 11.050 
Kč, o jichž vrácení žalovali žalobci Jana a Helenu P-ovy. Pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a c í s o II d zrušil 
napadený r'ozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci ji 
znovu projednal a rozhodl. 

.I\! e j v y Š š í s o u d k rekursu žalobců zrušil napadené usneseni a 
uloz!1 Odvolacímu soudu, by, nehledě k důvodu z něhož zrušil rozsudek 
prvé,hO soudu, znovu rozhodlo odvolání žalov~ných; rekurs žalovaných 
odkazal na toto rozh'Odnutí. 
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Dúvody: 

K rek u r s u ž a lob c ů: Procesní soud doplnil podle dřívějšíha 
zrušovacího usnesení odvolaciho soudu řízení v otázce, zda a pokud bylo 
nájemné přemrštěné, a použil při ton; t~ké znalecké~o důka~u, jehož pro~ 
vedení bylo pak žalovanými v odvolaJ1J napadano. Zalovam od!mth toÍlz 
sice ještě v první stolici, ale po provedeném a jim nepříznivém znale
ckém důkazu oba znalce, vytýkajíce jednomu z nich předpojatost a oběma 
nedostatek odborných znalostí a způsobilostí. Ve příčině výtky před
pojatosti rozhodly oba nižší soudy; že jí zde není, čímž. jest tato o~~.zk~ 
pravoplatně vyřízena (§§ 366 prvy odstavec a 528 c. r. s.). Ve pncJJ1e 
výtky nezpůsobilosti znalců zamítl první soud rovněž návrh žalované 
strany, poukázav k tomu, že jeden ze znalců jest stálým soudním znal
cem a druhý jest starým občanem v mistě, který tamnější poměry zná. 
Odvolací soud usnesením, které jest nyní oběma shanami napadáno, 
zrušil rozsudek prvního s'Oudu jen z toho důvodu, že se súčastnila po_o 
dání posudku osoba, kterou nelze považovati za stálého znalce, .že jest 
tedy provedené řízení stíženo podstatnou vadou, která zamez!la ze
vrubně 'Objasniti a důkladně posouditi věc. Odvolací soud uvádí v dů
vodech, že bude na procesnim soudu, setrvá-li při názoru, že jest třeba 
dvou znalců, by přibral jiného znalce, na kterém se strany dohodnou, 
nebo stálého znalce. Podle toho zastává 'Odvolací soud názor, že znalec 
do seznamu nezapsaný může býti přibrán jen za souhlasu obou stran . 
Odůvodňuje to poukazem na § 353 c. ř. s., podle něhož prý jest za 
znalce považovati toho, kdo veřejně byl k podávání posudků ustanoven 
nebo kdo veřejně k výživě své provozuje vědu, umění nebo živnost, jichž 
znalost jest podmínkou vyžádaného posudku, nebo kdo k jich provo
zován! veřejně jest zřízen nebo zmocněn. S tímto názorem odvolacího 
soudu nelze souhlasiti a nutno přisvědčiti rekursu žalující strany, že 
odvolací soud nevyložil zákon, zejména v předpisu § 353 c. ř. s. správně. 
Tento předpis neustanovuje, které os'Oby jest považovati za znalce, 
nýbrž určuje jen okruh osob, které jsou povinny vyhověti příkazu, jím~ 
byly ustanoveny za znalce. Zákon, vycházeje z myšlénky, že soudce 'J! 

přibírá znalce k podpoře, pokud nestačí jeho odb'Orné vědomosti, pone
chává v § 351 c. ř. s. so,udu volnost jak co do volby znalce, tak co do 
určení jejich počtu. Určení počtu nemůže vr1bec býti napadáno oprav
ným prostředkem (§ 366 druhý odstavec). Soud má podle § 351 prvý 
odstavec c. ř. s. ovšem přihlížeti především ke znalcům, kteří jsou pro 
posudky žádaného způsobu veřejné zřízeni, ale tento předpis není nor
mou donucovací, jak jde na jevo již ze slov »Ieč by zvláštní okolnosti 
něco jiného vyžadovaly«. Soud může tedy určiti za znalce i osobu v se
znamu nezapsanou, to i tehdy, kdyby se strany při svém výs:echu na 
určité osobě neshodly. Ovšem se předpokládá, že má takovy znalec 
odbornou znalost, neboť by se jinak znalecký důkaz minul cílem. Z toho, 
co vyloženo, jde na jevo, že odvolací soud není oprávněn nařizovati 
procesnímu soudu, by ustanovil stálého znalce, nedohodnou-li se strany 
na znalci jiném. Tento důvod nestačil ke zrušení prvního rozsudku. To 
platl v tomto případě tlm spíše, an se první soud nepřiklonil co do při
měřenosti nájemného k posudku ani toho ani onoho znalce, nýbrž vzar 

.'1 
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za podklad rozhodnutí nájemné vyšší. I tato činnost procesního soudu 
náleží k volnému hodnocení průvodů, při kterém jest znalecký posudek 
soudu jen pomůckou pro toto volné uvážení, ale nijak soud neváže. 
V'Olné hodnocení průvodů náleží ovšem podle §§ 272, 463 c. ř. s. také 
odvolacímu soudu, který jest podle § 488 c. ř. s. oprávněn opakovati 
nebo doplniti důkazy, po případě i dáti znova provésti důkaz znalci, 
ustanově znalce jiné, má-li pochybnosti o správnosti skutkových zjištěni 
prvního soudu. Z tohoto důvodu však odvolaci soud v tomto případě 
nezrušil rozsudek prvního soudu. 

K rek u r s u ž a I o va n Ý c h: Rozhodnutím o rekursu žalobců jest 
již také rozhodnuto o rekursu žalovaných, ale k jeho vývodům nutno 
dodati ještě toto: Zalovani vytýkají odvolacímu soudu, že prý přehlíží, 
že tu nelze použíti ustanovení §§ 8 a 12 zákona o o'chr. náj. co do výše 
činže, protože nájemní smlouva byla uzavřena s platností od 20. února 
1925 na tři roky 'O místnostech užívaných k výdělečné činnosti, takže jest 
tu ve přfčině výše činže smluvní volnost podle § 14 zákona na ochr. náj. 
Ale podstatou věci v tomto připadě neni otázka výše činže jako takové, 
nýbrž otázka, co vlastně bylo činži a co bylo zakázanou úplatou mimo 
činži. V tom směru jest vhodno po'ukázati krátce na to, co strany samy 
přednesly: Zalobci tvrdili, že kromě nájemného 200 Kč měsičně byli 
nuceni platiti v měsíčnich splátkách po 600 Kč »odstupné«, jehož vrácení 
se domáhají podle § 20 (3) zákona o ochr. náj. Ježto byla nájemní 
smlouva uzavřena v únoru 1925, přichází tu v úvahu tehdy platný záko" 
ze dne 25. dubna 1924, čís. 85 sb. z. a n., jehož § 20 ostatně úplně sou
hlasí s obdobnými předpisy dalších zákonu. Podle § 20 (2) jsou mimo 
jiné zapovězena veškerá právní jednání, kterými pronajímatel dává po
skytovati nebo slibovati mimo nájemné wbě, nebo někomu jinému n,ěco 
za to, že pronajímá byt. To platí podle § 30, zákona 'O ochr. náj. též 
o obchodních místnostech, Podstatnou jest tedy jen otázka, co bylo 
v tomto případě nájemným a co bylo jinou úplato,u mimo nájemné, V tom 
směru souhlasily strany z počátku úplně a procesní soud to také jako 
nesporné ve svém prvním i druhém rozsudku uvedl, že jako nájemné 
bylo ujednáno měsíčně 200 Kč a že se mimo to zavázali žal'obci zvlášt
ním ujednáním z téhož dne platiti manželce žalovaného po dobu trvání 
smlouvy t. j, po tři léta měsíčně 600 Kč za odstoupení 'obchodní míst
nosti, t. j, za to, že manželka žalovaného nebude provozovati v prona,. 
jatých místnostech živn'Ost. Tento souhlasný přednes stran souhlasí 
ostatně také s písemnými ujednáními ze dne 12, ,února 1925, která byla 
žalující stranou předložena a žalovanou stranou co do pravosti a správ
nosti uznána, Ačkoli žalovaná strana stála i později ještě na zásadním 
stanovisku, že co bylo ujednáno mimo nájemné, bylo ujednáno za to, 
že se manželka žalovaného vzdala otevření 'Obchadu, přece již vtom 10 
přípravném spise uvádí žalovaná strana jen jakoby mimochadem a in 
eventum, že »i kdyby se vzalo celých 800 Kč měsíčně jako nájemné, 
není tato odměna za místnosti žalující stranau užívané nijak přemrštěna, 
nýbrž přiměřena«, Teprve daleko pazději, až při čtvrtém ústním jednání 
a již po provedeném důkazu výslechem stran jal se zástupce žalované 
strany tvrditi, že prý 800 Kč měsíčně bylo jen jednotným nájemným a 
že bylo jen formálně razděleno, ale že jest je považovati za úplně při-
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v'!ené, První soud přijai v prvním svém rozsud"ku za. ~ukázané) že ~a
;~~~ný pronajímatel uzavřel nájemní smlouvu sezalo~c! J~30P~~ p0.ct~!n~ 
kou že se žalobci zavázali mimo nájemné platlt~ Jeste d' ,c me~:I~: 
s olužalované manželce pronajímatelove za to, ::~ se v~ ava zamys c 

n~ho otevření obchodu, Odvolací soud tehdy z;usll prv~l rozs~dek pr~
cesního soudu a nařídil mu doplnění v tom smeru, zda j.est ceř OV~/l~síční částka 800 Kč přemrštěné nájemné ,a, p,okUd Je,st/ emr~ ~ne, 
což první soud zjistil a což jest v odvolal1l zalovanyc n,apa an~, 

Z toho, co až posud uvedeno, jest vidnho, že,.se žalo~a~~ ~yep~~v~lji~~'~ 
I' 'í na předpis § 14 zákona o oe r. najem" po ",' _ ~o la~aj . a nájemné neboť ten stanoví volnost smluvní jen ve pncl~e 

~~j~;:n~~~ nikoli ve příčině jiných úplat, které by byly podle § 20 za
kona o oche náj. zapovězeny. 

čís. 8842. 

Společnosti S f. o. (zákon ze dne 6. března 190ti, čís. 58 ř. Zák.i).. o 

nlečnost s r. o. může si zříditi jednoho nebO' vice,pro!',Ur~tu. usn~~eti se O' tom, zda má býti vůbec udelena p~Okt;tra!,prislU~ v:~n 
fl Ú'lečnlkfun Přenesení prokury rna'U!ťčitou oso~ naleZl, pok p
l~čenská smiouva jinrak nepředpisuje, všem jedl:latelum pÚ'~po~~. Za pro: 
kuristy lze imetlova~i i spol~~íky, pOkuh<k 11CjS~ j~~~i~nk~~e;:~ 
společníků O' zříZe\111 prokuristu mohou SoVia 1 1 "á 
jmenování prÚ'kuristy. Lze zříditi dv,a prÚ'k"~is~y.se ~ostat~y~~~l~ 
vem k zastupování spolefu:osti a 'k zoomelllal11 IlfltIy, !rebas je. ' , í 
podle spÚ'leoenské smloovy jsQU Ú'právnooi k zastup:ovám a k zmlmenan 
firmy jen kolektivně. 

(Rozh. ze dne 5, dubna 1929, Rl 67/29,) 

R ' t" k o v Ý s o u d nevyhověl opovědi společnosti s La" 

by by~ Jz~p:lni do obchodního rejstříku prokuristé Richard L. a f2mll G,~ 
kteří byli zároveň společníky. D u v o ,d r: Podle ~o,s~ovu § '. s~o 
lečenské smlouvy děje se znamenánol Itrmy k?~ekl!~ne, a to zeJm~n~ 
v případě že zřízeni jsou prokuristé; dusledne mu ze bylr za toh?to ,Plav 
ního stav~ udělena jen prokura kolektivní. §. 12 smlouv>: ~e~a vys ~~= 
ného ustanovení, že firmu může znamenatI samos.tatne J':, en pro 
rista, zejména nemá společenská sm:ouva, usta~ovent pro, gnpad /~z~~ 
druh' odstavec obch, zák. Prokun~te nyl11 k Z~pISU c;pO;'1 al11 o v 12 
své trávo zastupovací a znamel:acl, od Je~natelu, kteh

h 
vsakl~fn~e u~ě1ít; 

smlouvy znam,:naji j.en ~,olekl!vne, hkte~l ~ed~ ~e~oE~~IPO, jsou spo
více práva, nez samI map. Krom to o , lC ar.,,, . "'k a ')e 
lečníky společnosti a ve smyslu § 1 ~', zakona ~'.S. ,58!19~6 ~ ,~a po čas 
zřetelem na § 28. téhož zákona sl USl za to mlít, ze mo. ou y ~ o 
svého společenského poměru ustanoveni jen je~natelt, ntkO;IV v~~~č~~st 
kuristy. Posléze ustanovení § 12. společenske s~louvy, !,e sp , 
'est o rávněna ustan'Oviti prokuristy, jest rozumeÍl takJ ze ysta.noven; 
brokurlstů náleží do působnosti valné hromady s~olecností (VIZ tak~ 
§ 35 čís. 4 cit. zák.), Rozkladu s'oud prve stolIce p~:y 

Civilul rozhodnuti Xl. 
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hověl d O d a v k d ů vod ů m svého původního usnesení' že i kd • 
podle §. 12. společen~k~ smlouv>:: společnost může ustano~iti j(d~ol~ 
n:bo vIce pr?kunstu Jednothvcu, nemá toto ustanovení praktického 
vyznamu, ponevadž podle výslovného předpisu téhož § 12 společensk" 
smlouvy děje se z~ame!1ání firmy bezvýjimečně kolektivně, což platí 
take pr? ,Jednatele, tlI~ vIce 'pro prokuristy, takže ve skutečnosti nelze 
ustanovlh oprokurIstu JednotlIvce. Rek u r sní s o u d nevyhověl re
kt;rsu .. D'll V.O d y.: Soud rekursní nesdílí náz'Or prvého soudu, že spo
lecnícI spoleenostl s 1. o. nemohou býti ustanoveni prokuristy společ_ 
n?stI. T.ent? názor nemá Op'Ory v § 15. a 28. zák. ze dne 6. března 1906 
CI." .. 58 r. zak., .neboť § 11 cit. zák. stanoví pouze, že, zřídí-li se společ_ 
~I~I ve smlou\'e s~olečensk~ za jednatele, ;nťlže se tak státi jen na dObu 
JeJ~ch ~~olečensk.eho. pomer~, a § 28. CIt. zák. mluví jen '0 plné moci 
udelene JednotlIvym Jednatelum a jinakým zmocněncům neb úředníkům 
s~olečnosti, avšaka?i o to, ani ono. zákonné ustanovení nevylučuje, by 
nekterému ze společmku nebyla udelena prokura. Správné však jest ie 
nelze uděliti pro kuru jednotlivcům Emilu O-ovi a Richardu L-ovi neboť 
by to přímo odporovalo ustanovení § 18 (3) cit. zák. podle něh~ž spo
lečenská . smlouva, je-li několik zřízeno jednatelů, mtrže povolati k za
stupovám společnosti také některého jednatele spolu s některí'm pro
kU;ISt?ll, který )~st .oprávněn~m, firmu spolupodepisovati. Z toho násle
~uJe, ~e lze udelI!1 Jen kolektJvm prokuru, což platí v sou21eném případě 
h;r: vIce, ~no. se podle § 12. smlouvy společenské znam~nání firmv 

. deJe kolektlvne. Na tom nemění nic, že podle § 12. smlouvy společenské 
Jes! spol~čnost opTávněna ustanoviti jednoho neb více jednotlivých 
p;okuns.tu, neboť toto ustanovení 'odporuje ustanovení § 18 (3) cit. 
~aČ~'ka Jako takové nemá proto s hlediska_ § 4 (2) cit. zák. právního 
II In U. 

Ne j.v y Š š! s, ou d změnil usnesení ohou nižších soudCt v ten 
:ozum, !e nem zavad~, by se opově dí ze dne 25. listopadu 1928 ohlá
s~né ,udelení proknry RIchardu L-ovi a Emilu O-ovi s právem samostat
neho zastupování a znamenání firmy nezapsalo do obchodního rejstříku. 

Ddvody: 

Podle § 35 čís. 4 zákona ze dne 6. hřezna 1906, čís. 58 ř. z~k. jest 
vyhrazeno, usnesení společníků, zda má býti udělena prokura. Podle 
§ 28 dru.~y o'?s.tavec t?hoto zákona jsou povoláni ke zřízení prokuristd 
tO.I,lko .:lSlchnl )ednatele, r;e~tanoví-!~ společenská smlouva nic jiného. 
P;l.sluSI t~dy vse~ spolecmkum usnaseÍl seo tom, zda má býti prokura 
~ubec, uclelena, prenesení prokury na určitou osobu náleží pokud spole
cen~ka s~lou~a nepředpisuje jinak, všem jednatelům dohr~mady. V SOll
zenem pfIpa~e vyslOVUje § 12 společenské smlonvy, že společnost (»Oe
sellschafl«) J:,sl oprávněn~ jmenovati jednoho nebo více prokuristů bud' 
se samostatnym. zastupova~lln neb se zastupováním kolektivním (»einen 
oder n;e~re:e Emzel~r?kunstep .oder KoHektivprokuristen zu ernennen«) 
a dOdava, ze, Jso.u-lI Jr;renovam prokuristé, může také jeden jednatel 
spolu s Jedním prokunstou firmu zastupovati a znamenati. Opovědi 

j 
! 

I 

I 
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ze dne 25. listopadn 1928 oznámili jednatelé Ludvík) 0:. a F~rdinand 
K. (povolaní k zastupování a znamenání fifI!'y kolekhvne) ,k zaplsu do 
obchodního rejstříku zřízení dv.ou prokuflstu .~e samo,statn~m zas~u~o
váním totiž Richarda L-a a EmIla O-a - kten ISOU zaroven spolecmky 
- na základě 'ednomyslného usnesení všech společníků ze dne 12. pro
since 1928. Tdmuto zápisu nepřekáží ani zákon ani společenská ";Ul ou
va. Na udělení prokury usnesli se všichni společníci (§ 35 čís: 4 zakona 
čís. 58/1906) a opověď, oznamující zří,zení určitých yrokUfIstů pode
psána jest oběma jednateli (§ 28 (2; zakona o spolecn?stech ~ :. o.). 
Rekursní soud správně uvádí, že nen.1 závady, by. nebyh Jmenova~1 .pro
kuristy společníci, pokud ovšem neJs,o~ Jed.~ateb, neboť ne~y,luocuJe .t.o 
ani zákon ani smlouva. Rovněž nevadl, ze pn usnesen> spolecmku o. zn
zení prokuristů hlasovali společníci, kte~í jsou j;neno~á?i proku~lsty. 
Ani to se nepříčí zákonu nebo společenske smlouve. Zbyva tedy, otazk~, 
zda jest přípustno, aby byli zřízení dva pr,oku:isté se s~n;ostatny;n pra
vem k zastupování společnosti a k znamenaní fIrmy, kdyz Jednat~l~ podle 
společenské smlouvy jsou oprávněni k ,zastnpování a k znan;,enam fIrmy 
jen kolektivně. Že nen! z~vady, bY,take sI:0lečnost s r. o. znd~la s~.Jed
noho nebo více prokunstu, plyne z uvahy, ze společnost ,s r. o . .lest JIZ po 
zákonu nehledíc k výši vyměřené jí daně kupcem plneho prava (§ 61 
zák. čí;. 58/1906), takže o ní platí předpisy všech čt~ř kn~~ o?cl1odní~;o 
zákona, pokud zákon číslo 58/19,06 nemá ustanovem zvla~tnlch, a pn
sluší jí proto také právo k zřízení proknry ať ,samostatne .~eb .!<?le~
tivní (čl. 41 obch. zák.) Avšak také společenska smloyva pnp?usÍ! vy: 
slovně zřízení prokur)' té ncb oné. Při tom jest Ihos~eJno, zda Je?natele 
zastupují společnost samostatně či kolektiv?ě. Neprave.m dOVOZUJe te~~ 
rejstříkový soud z doslovu § 12 společen.ske smlouvy, ~e ?~ mohla byŤ! 
zřízena toliko prokura kolektivní. Praví·lI se v posledm vete. tohoto pa
ragrafu, že, jsou-li jmenováni p~o~uristé, může .také, jeden :e~natel .za
stupovati společnost a znamenaŤ! fIrmu spoln s Jedmm p;o~unsto~, Jest 
tím naznačen jen další způsob zname~ání a .zastu~ovam, ,ktery.;hce 
sml'Ouva připustiti vedle ostatních a ktery by ovsem predpokladal z;!z,en! 
prokury kolektivní (§ 18 třetí odstavec zákona čis. 5~/19~6). Nepnleh~ 
proto ani poukaz rekursního soudu k § 18 (3) uvedeneho zakona, o k~erl 
v tomto případě nejde, neboť žádnémll z ob on. zří,zených prokuns,tn 
nendílí se právo, by zastupoval spol:,cnost spol~čne .. s. Jednatelem a s mm 
firmu znamenal, třebaže společenska smlouva, )~k JIZ by~o. u~edeno, pa
matovala i na tento případ. Napadené usnesem Jest ve zreJmem :o.zporu 
se zákonem, dovolací stižnost jest odůvodněna a bylo roz!hodnouÍI pk se 
stalo. 

čis. 8843. 

Společenstva podle zákona ze dne 1. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. 

Rejstříkový soud jest oprávněn:, by, .rozhoduJe o zápis~ voleb ne,ba 
jim!<ých usneseni valné hromady spolecenstva, zkoumal vecnoo sprav-

nost opovědi. • .. . ' .. ., 
tlenové společenstva jsou opráW\ěn:i stěžovah Sl do usnesen, reJs~; 

kovébo soudu, jímž byl po"ole>tIl zápis zrušeni společensW3\ p(Jdah-b 
29' 
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proti nesprávnému prý postupu při hlasování na valné hromadě protest, 
jemuž nebylo vyhověno. 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1929, R I 107/29.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d vyhověl protestu členů společenstva proti 
usnesení valné hromady o zrušení společenstva potud, že prohlásil usne
sení valné hromady, jakož i zápisy na jeho základě neplatnými. R e
k u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 

N e j vy Š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu a uvedl v otázce 
o niž tu jde, v ' 

d ů vod ech: 

Nelze při svědčiti právnímu názoru stěžujícího si společenstva, že 
členové družstva nemohou napadati zápis do společenstevního rejstříku, 
~právně usnesení, jímž byl zápis povolen, nýbrž že by mohli napadati 
Jen usnesení valné hromady, tvořící podklad zápisu, a to jen žalobou, 
níkoliv v řízeni nesporném. Družstvo přehlíží, že řada jeho členů po
dala především proti nesprávnému prý postupu při hlasování na valné 
hromadě ze dne 1. července 1928 protest a že teprve, když protestu 
nebylo vyhověno, a rejstříkový soud povolit zápis zrušeni. společenstva 
a likvidace, byla několika z protestujících členů podána stížnost, jejíž 
obsah se kryl v podstatě s protestem. Rejstříkovému soudu nemůže 
být~odpíráno právo, by při zápisu voleb nebo jinakých usne
sen,l :,al~é hromady nezkoumal věcnou správnost opovědi, by se 
spokojIl Jen s formálním obsahem usnesení, na jichž podkladě byla 
podána opověď, zví-li, ať již odkudkoli, že při usnášení se byly porušeny 
stanovy nebo zákon. To plyne již z ustanovení § 3 min. nař. ze dne 14. 
května 1873, čís. 71 ř. zák., podle něhož mají soudy z moci úřední bdíti 
nad zachováním předpisů o opovědi skutečností, jež jest zapsati do 
společenstevního rejstříku, ale také z § 9 zákona o revisi družstev ze dne 
!O. června 1903, čís. 133 ř. zák., podle něhož jest revisor povinen, zjistiv, 
ze nebyly dodrženy předpisy zákona neb stanov a nebyla zjedn'ána ná
p~~va, oznámiti závadu úřadum jmenovaným v § 2 tohoto zákona, tedy 
pn srolečenstvech soudu. Z toho patrno, že rejstříkový soud může od
strallltI ?ásledky porušení stanov neb zákona .a že tedy odpomoc proti 
usneselllm společenstva učiněným na takovémtO' vadném podkladě může 
b~ti zjednána tímto soudem. Aby tomuto úkolu mohl dostáti, musí míti 
reJ!tříkový soud právo, by konal příslušná šetření, zda oznámení o po
rus~ní stanov nebo zákona jest pravdivé čili nic, a podle toho zápis po
vohl neb odepřel. Byl-li zápis povolen, nelze odepříti členům družstva, 
aby se stížností domáhali změny, jde-li o skutečnost, která svým vý
znamem a důsledky zas ahá přímo v jejich práva společenstevní (§ 9 
~esp. pat., § 7 minist. nařízení ze dne 14. května 1873, čís. 71 ř. z.). 
Ze takovou skutečností jest i zrušení společenstva, netřeba zvláště 'Odů
vodňovati. 

I 
I 
I 

čís. 8844. 

Třebas se dlužník ve smíru 'O vyklizení s~ch~ov~ého přOOInětu 
vzdal jakéhO.kOIi~ odkladu vy~izel ni, z~jmé~eV:k~:h;~:~~d~d~~ 
exekUce uvedenych v § 35 a naS . ex. r., mm . . 
klice odle § 42 čís. 1 ex. t., podal-Ii ž!alobu o neplatn~S~ ~mjf~. . 

pfedpL,>U § 524, druhý odstavec, c. t. s. jest ppUZltt 1 v rIZeitU eJre-

kučnim. 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1929, R I 144/29.) 

Povinní se zavázali v soudním smír:u, že vy~lidí spachtované př.edmě\y 
ne' ozději 1. listopadu 1928, a vzdali se jakehokohv, odkladu Vl khz~n:, 
zel~éna veškerých žalob na odklad exek~ce uv~~enych v, §O'l~a~ ~~~~ 
ex. řádu. Za exekuce vyklizením pozemku navr I pO~lDlll, . . 
ku ce vzhledem k žalobě, již podali o neplatnost SOUd~lho smďu ., S ~ ~a~ 
p r v é s tol i c e povolil odklad exekuce, rek U r snl SD Ut. r~vr od
mítl. Dovolacímu rekursu dlužníků přizn~l s o udp r v,~ ~. ?ch

1 ~ě~itelů 
kladný účinek. Rek u r sní s o u d odmltl rekurs vyma ajlcI 

do tohoto usnesení. . 'h b' '1 usne-
Ne j v y šš, í s o u d k dovolacímu rekursu povmnyc, o ,novl , 

sení prvého soudu, rekurs,: vymáhajících věřitelů do odmltaclho usneselll 

rekursního soudu nevyhovel. 

Důvody: 

Podle exekučního návrhu zavázali se povinní v soudním smím,. že 
spachtované předměty vyklidí nejpozději L listop~du 1928, a vzdah se 
jakéhokoli odkladu vyklízení zejména veškerých zal ob na odklad e~e~ 
kuce uvedených v § 35 a následujících exekučního řádu. Tomuto ,udalll 
povinní neodporovali a jest nutno položiti je za, základ roz~?dnutl. Do
máhají-li se nyní povinn,í uznání neplatnostI smlru, moho~ zaday .o od
klad exekuce podle § 42 čís. 1 ex. ř., .nebc:~, budec-I! smlr, t,v0ncI ex":,
kuční titul zrušen bude nutno exekucI zruSltI po~le.§ 39 ČlS .• 1. ex. r. 
Smír, jak jej uvádí vymáhající věřitelé, tvoří. Je~mou, ne~ehtel~o~. 
smlouvu. Proto bylo uznati dovolacl rekurs, povmnych za oduvodneny 
a obnoviti usnesení exekučního soudu, kterym byl povolen odklad exe
kuce do ukončení: sporu o neplatnost smíru ze dne 3. ú?or~ 1928. , 

Exekuční soud přiznal dovolacímu rekursu povl~ny.~h,odk~~dac} 
účinek podle § 524 druhý odstavec c.ř. s. Rekurs vymahajlCI~h ~en!elU 

roti tomuto usnesení byl rekursním soudem odmítnut podle tehoz mlst~ 
~ákona a § 78 ex. J. Jejich dovol'acr rekurs jest následkem r~zhodn~tI 

od bodem 1 uvedeného nyní bezpředmětným. Ale, byl take ~eod~
~odněný. Nejvyšší soud zaujal k otázce uplatňovane, v dovolaclm ,re_
kursu vymáhajících věřitelů, zda předpisu § 524 ?ru?f ods!avec: ,co L,~~ 
lze použiti vedle předpisu § 67 ex. L jako doplnuJlcl~O predplsu, p;l 
svědčující stanovisko, jež "tložil, ve s~tc~ r~zhodnutrch s~. n. s. ČIS~ 
4457 a 5961 a setrvává na nem pres opacny nazor Neul11ann~v (Kome~ 
tář § 67 ex. ř. 3. vydání), neboť doslov: zá~o~a.(§ 67, ex. L) toto n;l
nění nevylučuje, důvodová zpráva je take urclte nevylucUje, v exekučnlm 
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řádě není ustanovení které b v cl ' • p~~d~isu a mohou s~ vyskytJoutl uc?,val~ podpurnou, platnost tohoto 
zalmun; dlužníka odporujícího exekll~{'f~Y35 v;6 kterych oprávněným 
poslo~zeno zákonnými předpisy o tom •. ',' 37. a 39 ex. ř.) není 
stavuje výkon napadeného usnesení T' ~e. kt:7

ch 
pnpadech rekurs za

kterém jde o vyklízení spachtovaného
a 

Jes ,omu v !~mto případě, ve 
hradmcké živnosti. Nebyl-li ří ust ' predmetu s!ouZlcího zřejmě za
exekučního soudu, povolivd~o Podkfld

m ,s~,:,.os~t~y rekurs do usnesení 
524 druhý odstavec c. ř s § 7 ny ~cm~ ovolacího rekursu (§ 
rekurs ní ho soudu s rávné . a 8, ex, r.) Jest napadené rozhodnuti 
sel býti zamítnut (§p 523 c ~ dovo§lac

7
, reku~s vymáhajících věřitelů mu-

. r, s. a 8 ex. r.). 

čís. 8845. 

~PO!y vymáhajícího věřitele s poddlUWíIrem ' patři pred lol)ecné sudiště dlužníka, nlko\' '" ~~ smyslu § 308 ex. r. 
I tu platí ustanovení § 45 j. n. IV vy ucne přled exekučllli soud. 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1929, R 1 19()j29.) 

Vymáhajicí, věřitel domáhal se ve srn sl 30 ' 
zaplaceni zabavených důchodů 8 357 Jč ~ § 8 ex. r. na poddlužniku 
vém soudě. K námitce věc é '" , zalobou, zadanou na sboro
žalobu odmítl ma'e za to že n nep.nsl~s~osÍl s o udp r v é s t o I i c e 
s o u d zamítl' ná~ítku věcné J~~tpf/'lsl~SnYtm soud exekuční. Rek u r s II í 

N' , , . s usnos l. 
e J v y s S 1 S o u d odmítl dovolací rekurs. 

D ů vod y: 

Napadeným usnesením uznal r k ' k projednání této roze ře sboro ' e urSlll .soud. za věcně příslušný 
ustanovení § 45 j n ~alš' vy ~oud p~ve stohce; jest proto podÍe 
vyloučen (srv. sb.' n. ·s. 28~ °I;~~n~I~~os;redek pro!i j<;ho rozhodnutí 
:ekursní soud svému usnes~ní v hr d'l ' , ()56), alllZ sejde na tom, že 
lest v rozporu se zákonným přeKpi:e~ §pr:~n; moc" ana. tato výhrada 
odstavec ex. ř. nepřichází t' J' n. Predpls § 17 druhý 
tele s poddlužníkem ve srn ~l: u;ahu, ne~oť se?ry vymáhajícího včři
v rozhodnutí čfs 1987 sb Y § , ~8 ex. r. patn, Jak bylo již dolíčeno 
výlučně před ex~kuční so~~' s., pre obecné sudiště poddlužníka, nikoli 

čis. 8846. 

Předpis čl. XXXII uv zák k' , . prokuratury k zastupo~áni: . c. r. s. OIetýká se p r á v a limnční 

10b~k~~~;0! t~:l= ~aloV~ého za ~alQbcem, již se S11IIŽí žia
zát1a eráru k vYbrán~ neop~:v:U~J~::~ p,?~ledávkou, byla přiká
PQvání žalovaného. ' Q1IaJIIOnl prokurla,turu

l 
k zastu-

Vykáže-Ii se finančnf pr k ... ~ ve smyslu § 5 L' ' 'O ura,wa svQlenim mfuisterstvll financi 
to pro soud zá:az:"'a z~:r~' ~ 1919, či~: ~l~,sb. z. II n" jest Jl musl zastupovan~ pl'lpwstiti, aniž by 
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směl zkoumati, zda bylo svolení uděleno právem či OIeprávem. Neudě
lilo-Ii ministerstvo financí tohoto svoletti, jest řízení, v němž vystupoval 
zástupce finanční prokuratury, zmatečnýma na sO!Udu jest, by postu-
poval podle §§ 6 a 7 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1929, Rl 195;29.) 

žalobci domáhali se na úpadkové podstatě Antonina H-a zaplacení 
75.0()() Kč. Ježto vzájemná pohledávka ÚJpadkové podstaty za žalobci 
byla přikázána k vybrání eráru, zastupoval žalovanou podstatu u pr
vého soudu zástupce finanční prokuratury, jejž s o udp r v é s t o-
l i c e k jednání připustil. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usne
sení, jakož i jednání se zástupcem finanční prokuratury jako zmatečné 
a uložil prvému soudu, by ve věci samé dále jednal. D ů vod y: Je;t 
sice správné, že podle čl. XXXII uvoz. zák. k c, ř.s. vztahuje se usta
novení civilního řádu soudního o advokátech a jich náměstcích obdobně 
také k linančním prokuraturám a že proto může finanční prokuratura 
zastupovati i v těch případech, v nichž jest nařízeno, by byly strany 
zastoupen,y advokáty (§ 27 c. ř. s.), a posléze, že obs~hi plné moci 
v právní rozepři jest posuzovati podle § 31 c. ř. s. Avšak podle §§ 1 
a 2 služební instrukce pro linanční prokuratury, vydané nařízením mi
nisterstva financí ze dne 9. března 1898 čís. 41 ř. zák., která vzhledem 
k čl. IV čís. 1 uvoz. zák. k c. ř. s. má moc zákona a která byla zacho
vána v platnosti vládním nařízením ze dne 4. června 1919 čís. 313 sb. 
z. a n., jsou finanční prokuratury ustanoveny, by vykonávaly práce 
s právním zastupováním státního jmění a majetkových podstat. lemu 
~o do zastupování na roveň postavených (viz nařízení vlády republiky 
csl. ze dne 4. června 1919 čís. 313 sb. z. a n. § 1-4). Zastupování pře
sahující tento rámec, které má za předmět jiné majetky a oprávnění, 
jest připustné jen ze zvláštních důvodů se svolením ministerstva linancí 
(§ 5 cit. vlád. nařízení). Z toho vyplývá, že finanční prokuratura v pro
jednávaném případě, kde nejde o věCÍ shora uvedené, nýbrž kde osoba 
soukromá, správce úpadkové podstaty, udělila plnou moc finanční pro
kuratuře, tato nemohla vstoupiti do sporu bez svolení ministerstva 
financí a nepřísluší jí v tomto případ,ě oprávnění svrchu uvedená. Má 
to v zápětí, že žalovaná strana skutečně nebyla zastoupena a řízeni 
provedené se zástupcem finanční prokuratury bylo zmatečné (§ 7, 477 

čís. 5 c. ř. s.). . N e j v y Š š í s o' u d zrušil usneseni obou nižších soudů a uložil 
soudu prvé stolice, by, proveda zakonné řízeni, znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Finanční prokuratura jest podle služební instrukce a podle čl. IV 
úv. zák. k c. ř. s., jímž instrukce ta uzákoněna, povolána zastupovati 
jer. jmění státní a jiné majetky jemu tam na roveň postavené, nikoli však 
zastupovati jako advokát soukromé strany. Nen,í tudíž správným názor 
plvé stolice a odvolací stížnosti, že jest otázka vyřízena článkem XXXIl 
úv, zák. k ds .. , podle něhož ustanovení c. s. řádu o advokátech užiti jest 
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i na finanč~lí pro,kuratury, a" plnou mocí udělenou správcem úpadkové 
podstaty f,mančnl prokurature, neboť cit. čL XXXII nemá tak široký 
smysl'Jaky by se ,:,U 'po.dle jeho doslovu zdánlivě dal připisovati a jak" 
mu ~t~zova~.,:lka pnplSUj~, n~bo!, se nevztahuje na oprávnění k zast!
P?v,am, to jlZ p;oto ne, ze CIV, rad soudní. neupravuje ani právo adv 0-

ka~u k zastupov,a~í stran, takže, klade-Ii cit. článek XXXII finanční pro
ku',:tu,ry advokatum v oblasti c, s, řádu na roveň, netýče se to ani u fi
na~cmch proku;atur práva k zastupování. Právo k zastupování upra
vUje pn~ ad~okaty advok~tní řád (zvláště § 8) a pro finanční prokura
tU,ry sl!1zebm mstrukce a jest proto zkoumati i souzený případ pod zor
nym uhle~~ předpisů té~o. ~nstrukce, úpadková ~odstata soukromých 
osob, o mz 1 tu jde, nem vsak zahrnuta v majetclch, jež finanční pro
kuratur~ podle mstrukce jest povolána zastupovati. To je jasné a nelze 
se spravcem podstaty říci, že jest jen vnitřní otázkou mezi finančni 
prokuraturou a mi~iste;st,:en: financí, zda má prokuratura ten který 
~a,je!ek ~ast~pov~Íl" nybrz jest to otázkou objektivního práva, nad 
Jeh~z s]Jravny~ uZlt:~ J,est sou,~~ bdíti, dokonce z úřadu, protože jde 
o predplsy p;ava vereJneho ma]lclho moc a sílu práva nutícího. Zbývá 
tedy Jen otazka, zda nebude finanční prokuratura oprávněna zastupo
vah zalovan~~ upadkovou podstatu z důvodu § 5 vl. nař. ze dne 4. 
č~rvna 1919 C1S. 313 sb, z. a n., podle něhož zastupování rámec § 1-4 
tehož nař. p~esah,ující, které ~1á za předmět jiné majetky, než v rám:i 
tOom u;redene, muze fmančm prokuratura na se vzíti jen ze zvláštních 
duvodu se svolením ministerstva financí. A tu ovšem jest přiznati že 
tyto, :vl~š:ní důvo~y a svolení ministerstva financí jsou skutečně' jen 
vmtrnl veCl fmančnl prokuratury a ministerstva, takže vykáže-Ii se pro
kura!ura svolením ministerstva, jest to pro soud závazné a soud ji 
mU~1 k ~astupov~ní připustiti, aniž hy směl zkoumati, zda-li bylo svO
lem, udeleno pravem čili nic, Tomu-li tak, jest řízení vadné, když se 
za zalovanou s~ranu dostavil úředník finanční prokuratury a sO)1dce 
nedal ';lu, ~m o!azk,u, jakým právem ujímá se finančníprokuratura za
stupo,:al1l upadkove podstaty, a tudíž ani tuto stránku věci nevyšetřil, 
sp,?ko]lv se plnou mocí udělen,ou správcem podstaty finanční prokura
ture; ISdyby byl, soudce otázku tu vzal na přetřes, byl by se již tchdáž 
d~~edel to, co zalovaná úpadková podstata vykládá teprve v dDvolacÍ 
slizn.ostr, že prý pohledávka úpadce za žalobci více méně 115.470 Kč 
ktera prt j,es,t jedin,ým jměním podstaty, byla pro dlužné daně zaba~ 
ve?a a pnkazana eraru k vybrání, a že nyní žalobci, jak žaloba vyka
zu]e'"Mo I:0~led~vku, kterou ,účtují 73.746 Kč 76 h započísti a tudíž 
umo;lt! chkJl vzajemnou pohledávkou 75,000 Kč (60.500 Kč), kterou 
p;oh Up~dCl pokud se, týče úpadkové podstatě účtují, a že při zkušeb
nl!D stam bylo mezI fmanční prokuraturou a správcem podstaty ujed
nano, že sp:~vce n;bude činiti návrh na složení zálohy na útraty podle 
§ 73 konk. radu, prevezme-Ir prokuratura zastupování podstaty v tomto 
sporu, a byl by soudce podle toho věc rozhodnouti mohl. Rozhodnutí 
to bude záv2s:tí od zodpovědění dvou otázek: 1. Zda finanční proku
ra,turu opravnu]e k zastupování žalované p'odstaty okolnost, že pohle
davka po~staty za žal'Obci více méně 115.470 Kč (podle udání žalobců 
73.746 Kc 76 h), kterou se žalobci na žalobuí pohledávku započísti 
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Sl'aŽÍ, byla eráru přikázán,a k vybrání, ~a~že erár, a ~udíž jeho i,ménem 
finanční prokuratura podle § 308 ex. L Jest opra~nena pohled~vku tu 
dobývati a tudíž také ji hájiti proti uplatňova~em~ ~apDčtenl. TUIO 
otázku jest zodpověděti zápo;ně, neboť~ podle slu:eb~l !n.~tr,ukce zastu
puje finanční prokuratura pravm podmety, 1 kdY'Z zaleZe]1 jen v ,:ad~~ 
cích, ve jmění neosobním, zastupuje jen stt~n.y (~ 15 od;,t. ~ sluzebm 
instrukce), nikoli však předmět sporu o sobe, nem-Ir opravnena zastu
povati stranu, čemuž by v souzeném případě t~k bylo, kdyby v~ sporu, 
kde jest stranou úpadková podsta~a soukr?mlllka, k~erou nesml z~stu~ 
povati, přípuštěna byla zastu~ov~tr pahled~vku, ,ktera ~okonce nem am 
přímým předmětem sporu (t;m J,e p~hledavk.a zalo~cu ~a podstat?u!, 
nýbrž jen předmětem zapoctem, Zre]mo, z~ k ~ulr ,teto pohleda,:ce 
mohla by se finanční prokuratura v zájmu ~tatu P;IP'?J1Íl, ~e spo;u jen 
jako vedlejší intervenientka podle § 17 C,.L s" ,člmz za]e~ statu ~,a 
sporu jest úplně kryl. 2, Druhou ?tázk?U Jest otazk~ ,§ ,5 CIt. vl; nan
zení otázka svolení ministerstva fmanCl k zastupovam upadkove pod
staty v tomto SpOTU. Udělí-li ministerstv,o s~ol,ení, iest věc napravena, 
jinak však jest posavádní řízení zmat~čne prave ,pro nedosta,tek tohoto 
svolení a jest tu tedy případ § 6 a 7 ers., ať se u:; § 6 vz;ahtlje na t~nto 
případ přímo, extensivne, nebo teprveobdob~e, nebot slovně ov~eln. 
nC'dopadá, ježto jedná o případ~, kde s:;ana ma k ~edem spo;u potrebl 
vyššího schválení, kdežto zde Jde o pnpad, kde zastupce n~a k za~tu
pování strany ve SP,OTU potře!;'í ~yššího, sC:JVálení. ? * 38 ~. L s,; ovsem 
neide, neboť ten ma na mysh pnpad, ze ll1tervenupclmu ~astupc. chyb: 
výkaz plné moci, kdežto zde plná ':'.0C strany ]e~t v~k~zan,a, ~I~ chy?! 
výkaz oprávnění tuto plnou moc pnpDouh, ktery prav~ ma byh pod,n 
výkazem ministerskéhú svolení. Jest tedy třeba, by pr;rY sO,~dce dop!11l1 
napřed řízení výslechem finanční prokuratury, nač zastupcl sve praVD 
zakládá a udá-li, jakž jest očekávati, řečený skutkový stav, by p'o,s,tu
poval podle §§ 6 a 7 c. ř. s. Poněvadž,iesl tř,e~~ ře~en~ho ,s,kut,kove,h~ 
doplnění, nemůže neivyšší soud toto napravn,e nzem pre':71h sal!" ]a:c 
by iinak podle § 6 prvý odsta;rec ,~, § 7 pr;ry od:tavec cr~. mUSIl, UČI
niti n,ýbrž bvlo nutno usneselll nizslch stohc zruslÍl a prve stohCl po
třebné· doplnění a provedení nápravného řízení uložiti. 

čís. 8847. 

'Účastník nesporného řízení muže . g'e smlouvou s druhým účasli'll
kem řl:renl platně vzdáti opra~ných prostředkU proti sOluldn~m t1ozblod-
nutim cl\) té nevyneseným. 

(Razh. ze dne 5. dubna 1929, R 1204/29.) 

N e j v y Š š í s o u d odmítl v opatrovnické 'iěci dovolací rekurs 

Teodora K-a. 
Důvody: 

Rekursní soud nevyhověl rekursu Teodora K-a do usnesení opa
trovnického soudu, pokud jím byl uznán povinným platíti svým dětem 
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výživné 300 Kč, po případě 600 Kč měsíčně, z důvodu, že stěžovaLI 
s,,?lou~ou se Svou manželkou Kamilou K-ovou se vzdal opravných pro
stre,dku prot! usnesení opatrovnického soudu, Teodor K. napadá USne
se~m r~kursllJho soudu v podstatě proto, že prý se vzdaC opravných pro
stredku p~oli ~~?esení IOpat~ov~kkéhlQ soudu před jeho vydáním v před
p,,:kl~du, ze vyzlVné pro obe del! bude ustanoveno nejvýše 500 Kč mě
Sl:~e. Rozhoduje o této stížnosti,dal si dovolací slOud 'předem otázku
st,ezovatele,,? n'enadhoz~nou -! zda se strana může platně vzdáti oprav
neho prostredku pral! soudmmu rozhodnutí do doby jejího vyjádření 
nevynesen~mu. Zákon se zmiňuje o vzdání se opravných prostředků 
v § 208, Čls. 1 c. ř. s.? v němž ustanovuje, že takové prohlášení strany 
se mUSI p,rotokolov~tl. Nemzezná~á mezi vyjádřením před vynesením 
roz~?dnutr, a po ~em .. ~ 472 c. r. s. pak ustanovuje, že odvolání jest 
nep;lpustne, . by!o-Ir podano lQsobou, která se ho platně zřekla, a že 
k pusobnoslr zreknutí není potřeba, by je odpůrce přijal bylo-li uči
něno po prohlášení nebo po dmučení rozsudku. O tento pří~ad tu nejde. 
Jde o to, Z?~ Se st~ž?,vat~l platn:~ vzdal o~ravných prostředků smlouvou 
s o dr~hou uca~t~lcI nz~n!. O pnpustnostr takového vzdání jsou mínění 
ruzna. Odpovedl na otazky (k § 472, lIc. ř. s.) je připouštějí, rovněž 
Hora, Odvolání, strana 21 až 24 a Civilní právo procesní, II. díl, strana 
23 a 24, a rozhodnuti ze 6. listopadu 19'12 Rv V 2085/12, Jur. Bl. čís, 
27 z roku 1913, rozhodnuti z 11. prosince 1912 R II 1087/12 Z. Bl. 
str. 452 r. 1913, ~. U. Čí.s. 3175 a ~b; n. s. čís. 5771. Proti tomu je 
Neumann, komentar k c. r. s. 4. vydam, str. 1282 a 1283, opíraje se 
o rozhodnuti v~deňského nejvyššího soudu z 9. listopadu 1925 Ob II 
923; I,< J.ehlO ~nazoru se však nemůže dovolací soud připojiti, neboť 
u~~av,a SIce, ze strany nemohou změniti smlouvou postup předepsaný 
clvdnlm soudním řádem, ale neuznává zejména, proč by strana která 
se po ,vynesení ~ roz~odnutí může jednostranným prohlášením' vzdáti 
opravnych prostredku (§ 472 c. ř. s.), nemohla to učiniti i před tím 
smlouvou s druhou stranou. V tomto případě je tato možnost zvlášť 
na snadě. Podle zjištění rekursního soudu uzavřeli manželé K-OVl 
s~louvu, že se manželka zavazuje manželovi vyplatiti 35.000 Kč pro 
p::pad ,povolení r'Ozvodu manželství. Z nich bylo 20.000 Kč splatných 
pn prav?platnosl! rozvodu. O otázce výživného pro děti se manželé 
nedohodl: a ponechali její úpravu soudu. Muž měl zájem, by těch 
20.?00 Kc dostal brzy. Proto se vzdal opravných prostředkll proti usne
senI o povolení rozvodu a o výší výživného pro děti, které měl první 
soud t~p;ve vynésti, a část peněz mu byla téhož dne vyplacena. Smlouva 
o vzdall! se opravných prostředků byla tudíž součástí smlouvy o ne
pr,?dlené výplatě těchto peněz, jak správně uznal rekurs ní soud. Pro
toze ,pak touto smlouvou se vzdal stěžovatel i opravných pr'Ostředktl 
do vy!~k~ o vyměření výživného a smlouva, pokud se týká výživného 
pro del!, Jest smlouvou, již učinila matka v jejich prospěch a z níž děti 
n~byl~ práv pr,oti otci podle § 881 druhý 'Odstavec, p'Oslední věta obč, 
zak., Je otec Jí vázán a děti jsou oprávněny se jí dovolávati. Rekurs 
otcůy Pr;o!i .. !omu yýroku byl podle §§ 472 a 514 c. ř. s, nepřípustný 
a mel byl! JIZ prvmm nebo rekursním soudem odmítnut (§ 526, druhí' 
odstavec c. ř. s.), Byl-li rekursním soudem zamítnut, nestala se stěžo-
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vateli křivda. Z vylíčen,ých důvodů musel býti odmítnut jeho dovolací 
rekurs. 

čís. 8848. 

Z toho že obec při odprodeji části opevňovací městské zdi zavá
zala kupiteie, by udržoval zeď, nevznikl ještě SIOUsedU kupitelovu proti 
kupiteli nárok na udržováni zdi, • 

Vlasttúk pozemku není povinen (§ 364 b) obě. zák.), by ~drzova! 
stavení na svém pozemku v taHiovém stavu, by mohl sOlUSed o ne optr,att 
své budovy, naopak vlastník .mUže ~taveni na svém p?z~ ,sbourati, 
a, neni-Ii zvláštní služebnosŤl, musl soused sám chra~1tr sve bud:ovy 
před pOhromou. 

Spadla-Ii zed' na pozemek vlastnlka, nelze použíti ustanovení § 1319 
obč. zák. 

Ustanovení druhé věty § 858 obč. zák. nevztahuje se ,na pf.ipad 
prvé věty téhož §. ustanoveni prvé věty § 858 obč. zák. nevztahUje ~e 
na případ, hrozí-Ii so~edu škoda. tim, ž~. se z~ě l~bo zahrady na
sledkem zřiceni zdi sesUje do sousedruho nlZe polozenehto pozemku. 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1929, Rv I 742/28.) 

Žalobce domáhal se na vlastníku sousedního pozemku, by byl uznán 
povinným znovu vystavěti zřícený díl zdi a j,ejí zbytek přiměř~ně opra
viti. O b a niž š í s o u d y žalobu zamltly, o d vol a c I s o u cl 
z těchto d ů vod ů: Po právní stránce jest především řešili otázku, 
zda žalobci jako vlastníku knih. vložek čp. 5/1I a 6/IVčísel 114 a 113 
staré pozemkové knihy přísluší reální p:ávo proti vla~tn!~ů,,? kmh. 
vložky 107)1, by udržovali zed', o kterou tu Jde. Žal9bcI naleZl bremeno 
pruvodní. Musí dokázati, že jím tvrzené reální právo zřízeno byl3. v~ 
prospěch držitelů zahrad, nyní žalobci patřících, s úm~slem, by d:zltcle 
zahrad přímo na vlastníku knih. vložky č. 107/1 moblI pož:,dova!l udl': 
žování zdi. Podle názoru odvolacího soudu se tento dukaz zalobcl 
nepodařil, třebaže veškerá jeho skutková tv;zení jsou pravdivá, a to 
vzhledem k těmto, okolnostem žalobcem samym doznanym. V pozem
kové hlavní knize zápisem ze dne 21. listopadu 1823 není vúbec vyzna
čeno, v čí prospěch jest vtěleno realní břemeno udržovati zeď park~nu. 
V tomto zápisu v hlavní knize není ani zmínky o sousední:~ zahT~da~h, 
ačkoliv podle § 5 knih. zák. ze dne 25. července 1871 .CIS. ~5 r. z~k. 
do hlavní knihy jest zapsati podstatná ustanove~í k~lhovnrch prav, 
k nimž zajisté patří i označení oprávněné osoby. Ovsem Jest Ve smlouve 
trhové dne 21. listopadu 1823 uložené ve sbírce listin k pozemko'vé 
knize řečeno že se zeď nachází podle zabrad domu čís. 117, 116, 115, 
114, 113. T~ jest však popsáním místním. Podle vlastních žalobcov~ch 
udání byla tato zeď zřízena »již za starých dob městem Jalm 0'pevno~ 
vací zeď«. Tato zeď tudíž nebyla zřízena soukromými vlastnrky am 
k ohraničení pozemků ani k zamezení, by se zemé ze zahrady ,žalob~ovl 
nesesula. Opevňovací zed' městu patřící, aspoň za. starych ~ casu, 
zajisté byla statkem veřejným a tudíž uďržována mestem, Predal'O: 
li město v roce 19,z3, tudíž před více než 100 lety, část tét·o Zdl 
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a uložilo-Ii kupiteli, Střeleckému sboru, povinnost by zeď udržov I 
n~lze z toho, bezpečně ~ouditi, že město tak činilo ~ úmyslu, by vla:t~ 
nlCI sou3ed~l~h pozemku nabyli soukromoprávního nároku proti kupiteli 
na udrzo.vam zdl. Umysl takový nedošel výrazu v kupní smlouvě ze 
dne 21. lIstopadu 1823. Město mohlo míti v roce 1823 samo zájem na 
~~;'i oby star,á ~evno~tní zed' b!,la v celku, tudíž i v části odprodané 

e c~m u,drzovana. zalobce am netvrdí, že již v roce 1823 celá pe
~~,s\m kz,ed 'b obklopující město, byla zrušena. žalobce nepopírá, že 
, !e e~ y ~ Ol koupI! v roce 1823 pozemek, by se na něm cvičil ve 
~trelbeh a zalob,ce sán; uvádí, že »zeď tato nezabránila zalétávání střel 

o z~ r~d a :e ~e ,casto tak stalo«. Střely mohly letěti jen přes zed' 
a o za]lste ohrozovam, sousedstva, střelami bylo by větší, kdyby tu zdi 
~~bec ne?ylo, nehledlC k tomu, ze střelami zed' přelétujícími nemohly 

yh zasazeny osoby u samé zdi na její druhé straně se nalézající V roce-
1~23 tudíž vyža90val i zájem veřejné bezpečnosti, by zeď byla' udržo
v~na. Okolnost zalobcem tvrzená, že prý již v roce 1823 zahrady jeho 
pre,k~ťl~ce s~haly do výše zdi, podle názoru s'oudu odvolacího jest 
poodruzneho vyzna';1u, poněvadž, jakž uvedeno, zeď zřízena byla k úče
lU!,; p~vnostnfm, I1!kolIv k ochraně zahrad proti sesouvání. Soud odvo
lac, sice sou,hlasí s odvolatelem, že k účinnosti reálního břemena ve 
b;ospech Jmeho (panujícího) nemovitého statku není zapotřebí by 
le~lenO,?ylo, vyznačeno knihovně též při tomto statku. Avšak v ~ou'

~enem pnpa~e kupní sml,o,:va :. roku 1823 mezi městem a střeleckým 
?o~em n~l1!a o ustanove~l, ze znzuje se reální právo ve prospěch osob 

trehch" drZ1telu .s0used~lch zahrad. Každá smlouva zavazuje především 
s,;;luvn! strany, ,umy sl, ze smlouvou nabýti má práva osoba třetí v tomto 
pnpade nebyl pm]e,ven dosti určitě a srozumitelně (§ 869 obč. zák.), 
Am, v roce 1922 St,relecký sbor, byv od žalobce požádán, by zřícenou 
zed vy?ud?val, .z~va,:ek tento neuznal. Ačkoliv toto reální břeme"o 
kmh.ovne v~zne JIZ VIce než sto let, ani jednou Střelecký sbor přímo 
P;~Í1 ~lastmku sousedního pozemku neuznal závazek, a sousední vlas'
n1CI m~dy nena~toupili žalobou, by si své domnělé právo vymohli. ~o~
hOdnUÍ1, okresn~h? s,oudu kni?,ovního, pokud se týče krajského soudu 
~ekursnlho ve vecI,vymazu realního břemena, o které jde, nemÍIže míti 
učm,ek právo pro zalobce zakládající. Knihovní soud zamítnuv žádost 
o vymaz podle § ~5 knih. zák., aniž slyšel strany a k~nal šetření, učinit 
ta,k ~~a~ne proto, ze není v kupní smlouvě z roku 1823 řečeno, že pro
davaJlcl st;ana. ukládá závazek k udržování zdi z důvodu bezpečnosti. 
Roz,hodnuÍ1 ,kn~hovn!ho soudu, že předložená výmazní listina nestačí 
k ,vymazu reall11ho bremena, není věcným soudním nálezem o tom v ja
kem }ozs~hu jest reální břemeno po právu, Žalobní nárok ne~i odů
vodnen al11 podle § 858 obč, zák. Vždyť jde o zeď na levo od vchodu 
d~ parka~u. Ustanovení první a druhé věty § 858 obč. zák. týká se jen 
pl<:~~ (zdl') po pravé straně domovního vchodu (srov. rozhodnutí nej
vyssI.h:~ soudu ~b., čís. 2086, ~891). Předpis § 858 obč. zák. má na 
:oyslJ .len uzavrem prostranstvl, by »otvorem« s'Ousedovi nevzešla 
skoda, b,Y z něho nebyl přístup na pozemek sousedův ať již lidem 
anebo zVlfe3tvu (rozhodnutí čís. 728 sb. n. s.). V souzeném p'řfpadě nejde 
o takovou skodu, nýbrž žalobce tvrdí, že mu hrozí škoda tím, že země 
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jeho zahrady se sesuje do sousedního níže položeného pozemku, Podle 
§ 364 b) obč. zák. 11. dílčí novely, vlastník pozemku nesmi pozemek 
svI1j prohloubiti tak, by pI1da neb:o stavení sousedovo pozbyly náležitě 
opory, Vlastník pozemku není však nijakým zákonem zavázán, by sta
vení na svém pozemku udržoval v takovém stavu, bY' O' ně soused své 
budovy mohl opírati, n~opak vlastnik může stavení na svém pozemku 
sbourati a, není-li zvláštní služebnosti, soused musí sám chrániti své 
budovy před pohromou. V souzeném případě se zeď nezřítila a nespadla 
na půdu žalobce, nýbrž na pozemek strany žalované, Ustanovení 
§ 1319 obč. zák. nelze tu použíti. Jest věci žalobce, by učinil na svém 
pozemku opatření, by se země nesesula na pozemek strany žalované, 
a nemůže jí předpisovati, co má činiti na pozemku patřícím žalované 
straně. 

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

Důvody: 

Po právní stránce posouzena byla sporná věc v napadeném roz
sudku správně. Na dovolateli bylo, by jako vlastník knihovních vložek 
čís, 5. ll. a 6. II. číslo 114 a ! 13 staré pozemkové knihy dokázal, že 
mu přisluší reální právo proti vlastníkům vložky 107/1. pnzemkové 
knihy pro katastrální obec, by udržovali zeď, a že toto jím tvrzené 
reální právo bylo Zřízeno ve prospěch' držitelů zahrad, nyní jemu patří
cích, s úmyslem, by tito držitelé zahrad mohli přímo na vlastníku 
knihovní vložky čís. 107/1 požadovati udržování zdi. Odvolaci soud 
považuje tento důkaz, jímž byl žalobce povinen, za nezdařený, a to 
i tenkráte, kdyby bylo lze všechn,a dovolatelova tvrzení, žalovaným po
přená, považovati za pravdivá. Dovolatel míní, že závazek k udržování 
zdi v dobrém stavu jeví již svou existenci účinky ve prospěch soused
ních pomezníků, tudíž i absolutní účinek proti němu, účinek r.aprosto 
prý nezávislý na smluvním poměru mezi obcí a střeleckou společností, 
a tvrdí, že tento právni stav trval již před působností § 881 obč. zák. 
v doslovu třetí dílčí novely. Pro to minění není opory v zákoně. Tře
baže podle § 364 obč. zák.lze vlastnické právo vykonávati vůbec jen 
potud, pokud se tím ani nevsahá v práva třetí osoby, ani nevystupuje 
z mezí zákony předepsaných k zachování a zvelebení obecného blaha, 
takže jest výkon vlastnického práva _ obmezen sousedským právem, 
nelze z tohoto ustanovení odvozovati oprávněnost žalobní žádostí, spo
čívající podle žaloby na domnělém právu reálním, to tím méně, ana 
zed', o kterou jde, nebyla zřízena soukromníky vlastníky ani. k ohrani
čení pozemků, ani k zamezení, by se země nesesula s dovolatelovy 
zahrady, nýbrž byla opevňovací zdí patřící městu. Nepochybll tedy 
odvolací soud, když podle tohoto stavu a zajisté -také podle ,obecných 
znalostí historických o významu městských zdí opevňovaclch uznal, 
že zeď ta, aspoň za starýTh časů byla statkem veřejným a tudíž hyla 
udržována městem. Zavázalo~li město při prodeji části této zdi v roce 
1823 kupitele, střelecký sbor, předchi!ldce žalovaného v~ vlastnictví, 
by zeď udržoval, n,eplyne z toho, že z tohoto závazku vzn~klo pro do: 
volatele jím tvrzené právo reální proti novému nabyvatel! odprodane 
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č~sti"zdi. Jest sice přisvědčiti dovolateli, že v roce 1823 nebylo lze 
p~lhlIzeh k ustanovení § 5 knih. zákona z roku 1871, ale tím nepozbývá 
vyznam~ po.ukaz n~pa,deneho rozsudku k tomu, že již v původní po
zen:kove ,knize ,nem zaylsem ze ?n~ 2!. listopadu 1823 vůbec vyzna
če~o, v ~I pros~ech vlozeno Je realm bremeno, udržovati zeď parkánu, 
a ze v ~em nem am zmínky o sousedních zahradách, ačkoliv podle § 5 
knIh. ,zak. ze dne 25. července, 1871 č~s. 95 ř. zák. jest zapsati do 
~Ia~m k~lh~ P?dstatna ustanovenI knrh'Ovmch prav, k nimž patří i ozna
cenI oprav?ene osoby. Pozemkové knihy v roce 1823 tu již byly a nové 
byly z,aklaqány jednak na jejich podkladě, jednak na základě zvlášt
mch zakonu po provedení předepsaného řízení za účasti stran takže 
kd~by si prá~ní"pře,dchůd~~v~ .dovolatelo~i p:oti Střelecké společnosti 
?)h ?so~oyalI .. ~e!ake a zvlaste JImI tvrzene pravo', musilo by to v t'Omto 
:!ze,l1l bylI zJlsteno a vyznačeno. Ostatně dovolatel nemůže dúkaz 
jlmz byl o .svém právu p~vinen, nahraditi pouhými dohady a pravdě~ 
podobnostmI, To platí zejména i o dovolatelově ,tvrzení, že z dopisu 
obc,e ze dne 28. května 1852 jest souditi, že reální břemeno nebylo 
ulozeno střel:,ck~ ~p'o~ečnosti z důvodů veřejné bezpečnosti, z něhož 
ob~c m~hla pndrzelI streleckou společnost kdykoli k udržování zdi i bez 
k~lhovmho vkladu reálního břemene, že tedy obec uložením tohoto 
bremene zamýšlela jen účel soukromoprávního závazku ve prospěch 
sousedstva - dovolatel nepraví, kterého - a že v řečeném dopisu vy
stupovala obec od počátku do konce jako zástupce a ochránce sou kro
moprávních z~jm~.}~hdy !akr<:čivší ~ousedky Anny H-ové. Nebylo ani 
tvrz:~o, ~atoz zjlsteno, ze Strelecka společnost vůbec kdy a zejména 
na zadosh v letech 1828 a 1852 na magistrát podané zed' skutečně 
opravila na svůj náklad, naopak z dovolatelova tvrzení k roku 1852 
jest patrno, že se Střeleck~ sp~lečnost proti tomu bránila, a proto nelze 
z ,toho.lfO dovolatelovu vec mc odvozovati. Pouhé vědomí dovolatelo
~ych predchůdců, že jim takové právO' přísluší, odvozované z okolnosti, 
ze. s,e ~,ě~t~ří obra,celi v této věci na magistrát, i kdyby se dalo sku
tecn~ Zjl~tItl; ne~tačIlo by k ~abytí sporného práva, Pokud dovolatel na
pada pravnl na,zor o~volaclho soudu, že tu nedopadá ani ustanovení 
§ 364 b) o~č, zak., am ustanoveni § 1319 obč. zák., sdílí clovlOlací soud 
~o schvaluj~ ,ten,t~ právní n~zor 'Odvolacího soudu, Nesprávný 
j, ar~1 pra~m, nazor odv?laclho soudu, pokud vztahuje usta
novem dru~e v<;ty § 858 o,bc. zák., - podle něhDž jest každý vlastník 
P?vmen pecovatI o to, by jeho prostor byl na pravé straně jeho hlav
nlh? vcho~,u podle p'0tteby uzavřen a oddělen od cizího pmstranství, _ 
ta~~ na pnpa,d prve vety § 858 obč. zák., kde se stanoví, že výhradn;ý 
drz!tel. zpravIdla nemusí znovu postaviti rozpadlou zed' nebo plaňku 
a ~e ],en, tehdy je povinen U~f'žov.ati ji v dobrém stavu, kdyby se bylo 
obavalI, z:, o~vorem, so~sedovl v~ejd,; škoda. Leč již prvý soud správně 
d?vodd, ze zalobl1l narok l1em oduvodnén ani podle ustanovení prvé 
vety § 8?8 o~~. z~k., ~ které by jedině přicházelD v úvahu, _ ježto 
~ souzene,m pnpade n,eJde 0, »otvor« ,ve zdi, kterým by sousedovi vzešla 
~koda, nybrz zalobcl hrozl podle jeho tvrzení škoda tím, že se země 
Je,ho zahrady následkem zřícení zdi sesuje do sousedního níže polože
neh'o pozemku. 
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Dranotní přídavky státních zaměStnanců. 
Pokud není zrušena »spo1ečná domác.oost« ve smyslu čl. ll. vl. nař. 

ze dne 23. června 1919, čís. 348 sb. z. a n., třebas osoby, ji sdílejícl, 
bydli na různých místech. 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1929, Rv I 1007/28.) 

Žalobce, kancelářský oficiant, domáhal se na československém státu 
zaplacení drahotních přídavků jednak na svého nemanželského syna' 
Karla za dobu od 1. března 1922 do 1. kv.ětna 1923, - kterýžto poža
davek později 'Omezil na dobu od 1. března 1922 do 31. prosince 
1922 -, jednak na svou tehdejší družku života,-nynější manželku Antonii 
V-ou za dobu od 1. ř!jna 1921 do 15. února 1923. Oba nižší 
s o u d y přisoudily žalobci jen drahotní přídavky na družku živlOta za 
dobu od 1. listopadu 1921 do 28, února 1922 v částce 500 Kč, jinak 
však zamítly žalobu, ježto v době od konce února 1922 ani družka ži
vota, ani nemanželské dítě nežily se žalobcem ve společné domácnosti, 
nýbrž pobývaly v té době v Plzni, kdežto žalobce bydlil tehdy v Hradci 
Králové a později v Praze, takže nebyla splněna podmínka čL lL vlád
ního nařízení ze dne 23. června 1919 čís, 348 sb, z. a n" podle něhož 
jsou družky života, jež jsou nemanželskými matkami dětí státního za
městnance, jakož i nemanželské dítky, pokud žijí ve společné domác
nosti se zaměstnancem, postaveny na roveň legitimním manželkám 
nebo legitimním dětem zaměstnance, Nižší soudy mínily, že »společná 
domácnost« podle toho ustanovení jest pouhým faktickým stavem, 
trvajícím jen tak dlouho, pokud skutečně trvá spolužití; pakliže však 
toto spolužítí je přerušeno dokonce tak, že státní zaměstnanec bydlí 
v jednom místě, kdežto jeho družka a nemanželské dítě v jiném místě, 
není tu prý společné domácnosti, nýbrž jest tu domácnost dvojí. 

N e j v y Š š í s o u d uznal žalovaný stát povinným zaplatiti žalobci 
dalších 2230 Kč. 

Důvody: 

Dovolatel napadá právní názor nižších soudů právem s hlediska 
dovolacího důvodu čís, 4 § 503 c. ř. s. jako mylný, Není ani třeba po
užíti na souzený případ, jak se toho dovolatel domáhá, obdobon (§ 7 
obč. zák.) příbuzných zákonA, obsahujících podobná ustanovení, zej
ména předpisu § 96 (2) zákona ze dne 9. října 1924 čís. 221 sb. z, a 1. 

o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, ínvalidity a stáří a § 6" 
(1) služební pragmatiky (zakon ze dne 25, ledna 1914 čís. 15 ř, zák.), 
neboť obdoby podle § 7 obč. zák. lze p'oužíti jen tenkrát, když zákon, 
o jehož výklad jde, vykazuje mezery, ale tomu tak není v tomto pří
padě. Slova čL II. vládního nařízení čís, 348/19 ».". pokud žijí ve spo
lečné domácnosti se zaměstnancem« lze zcela dobře vyložiti bez pou
žítí obdoby již z přirozeného jejich smyslu, Nižší soudy ztotožňují 
zřejmě pojmy »společný byt« a »společná domácnost«, ačkoli jde o dva 
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různ~ pojmy. Zpravidla ovšem náleži k pojmu společné domácnosfi 
I ~oz~davek syolečného bytu. Leč mohou nastati případy kde osob' 
s?depcI sp.olecnou domácnost, nežijí fakticky pospolu, nýbrž bydlí :~ 
ru:;nych n:~stech. Ale sp~!ečn,á ,domácnost není tím zrušena. Tak zej
mena v.prr~adech,. kd.e pnslusnlk společné domácnosti, nechtěje zrušiti 
h?sp.odarske a rodlnne společenství, jež je podstatným znakem společné 
domoacnostr, -: opustí sp'olečný byt a žij:'. z důvodu výchovy c.ěti, z dů
v~du bytové tr~ne, z,dravotnrch, hospodarských, vzdělávacích a podob_ 
nyoh prechodne, oddeleně od n~tatních příslušníků společné domácno,sti. 
Je~t tedy v kazdem ]e;In,otlrvem případě, kde příslušník společné do
macnosÍl oP.ustrl spolecny byt, zkoumatI, z jakého důvodu se tak stalo 
a zd~ ,se tlm, něco změnilo na jeho poměru k ostatním příslušnikům 
spolecne domacnosti, zejména též na hospodářském a na rodinnén 
společenstvÍ, na němž)e spole~ná domácnost vybudována, a teprve 
pak bude lz~ bezpečne usoudlÍl, zda společná clomácnost přes to že 
Jcd~n ne~o ne,kolrk jeJ.ish,přís:ušníků ž,ije odděleně, trvá čili nic. V ~ou
~,.nem pnpade bylo zJls;en?! ze byvala družka života, nynější manželka 
z~l?bcova, Anna V -ova, zda po narození žalobcova nemanželského 
dltete Karla ,s timto dítětem ve společné domácnosti se žalobcem 
v HradCI Kralove d? 15. února 1922, že nemanželské ditě počátkem 
f?kU, 1922 onemocr;elo pro vlhkost bytu oční choJobou, že 'ošetřující 
,ckar dOpOruČIl ~menu vzduchu, pročež se V -ová s ditětem dne 16. 
llnor~ 1 ~22, odstehovala ke své matce do Plzně, kam za nimi žalobce 
P?,prelozem do Prahy vždy na neděli dojížděl, a že žalobce posílal na 
~yzlyU družky a df5ěte ~ěsíčně 200 až 300 Kč. Z těchto zjbtění plyne, 
ze za!obcova, druzka zlvota opustrla s dítětem společnou domácnost 
Jen, prechodne, Jen proto, že zdravotní stav dítěte podle lékařské radv 
v~:,ado,,:al ~,:,eny vzduchu. žilo-li tedy dítě - a s ním i jeho matk,í, 
JCJIŽ )'e,ce dl!e, n~mzené dne 16. října 1921, nemohlo postrádati, _ ze 
zjv,~znych duvodu zdravotníoh od 16. února 1922 přechodně byť i po 
delsl d??u, odděleně od žalobce, nebyly tím ještě přerušeny' vzájemné 
ho~podarske a mra~ní vztahy mezi dítětem a matkou na straně jedné 
a .z~lobcem na st:ane druhé; dosavádní hospodářské společenství mezi 
111ml trva]o I, n,adale; !l;nžalobce, jakž zjištěno, na výživu dítěte a jeho 
~~atky ~nsplval meslcně 200 až 300 Kč. Přes to tedy, že byla přeru
sena m.rstlll souvIslost společné domácnosti, na klerou klade důraz 
Oov~1aCI ,soud,. ,trvala mezi žalobcem, jeho družkou života a jejich ne
munze:skym dltetem, I po 16. únoru 1922 společná domácnost, a měl 
P'?:o z?l~bce I P'o teto době podle čl. ll. odsL (7) prvá věta vládního 
?anzem ČIS. 3~?/191,9 nárok na zákonné drahotní přídavky i na družb 
z,vota 1 na dlte. Nazorem zde vysloveným neocitá se dovolacísDud 
v 10ZpOru ~ rozh?dnutím nejvyššího správního soudu čís. 3379 sb. 11. 
spr. S., kd,e slo ,~ pnpad v podstatě jiný a kde bylo co do otázky, řešené 
v souzenem pnpade, Jen vysloveno, že nemůže státní zaměstnanec žá
~~t~' d by mu byly poskytnuty přidavky také za dobu než nemanželské 

I c_..!! s~,d?mác~osti přij~,l., - kdežto v souzeném' případě bylo dítě 
v: spolecne domacnostr JIZ od svého narozen!. Má-li však žalobce 
~al'Ok na drahotní přídavky pro družku a dítě z toho důvodu že s ním 
zrlr ve společné domácnosti (první případ čl. JI. vládního n~řízení čís. 
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348/1919 sb. z. a n.), není zapotřebí, by byl žalobce splnil v příčině 
nemanželského elítěte také ještě podmínky pDslední věty čl. ll. tohoto 
n"řízeni, podle niž se posuzují stejně (I. j. jako nemanželské děti, žijící 
Vl' společné domácnosti se zaměstnancem) i ty nemanželské děti stát
ního zaměstnance s jeho svolením v matrice mu připsané, které sice 
nežijí s ním ve společné domácnosti, k nimž však plní vyživovací po
vil nostL Přislušné vývody žalovaného v dovolací odpovědi jsou (udíž 
bo podstatné. V dovolacím řízení už nerozhoduje předpis § 0 zákona 
Z2 dne 20. prosince 1922 čís. 394 sb. z. a n., - jehož se dovolával 
pl vý soud, zamítaje žalobcův nárok na přiznáni drahotních přídavkú 
na družku života za dobu od 1. ledna 1923 do 15. února 1923, neboť 
ž,,'obce v odvolání proti rozsudku soudu prvé stolice omezil žalobu, 
domáhaje se zaplacení drahotních přídavků i na družku jen za dobu 
od 1. března 1922 do 31. prosince 1922, kdežto řečeny zákon, upra
V!' jicí služební, odpočivné a za'opatřovací požitky státnich zaměstnancú, 
nabyl podle § 22 účinnosti až 1. ledna 1923. 

čís. 8850~ 

SpoluzavinHy-1i obě strany zahájení důchodkového řízeni pro pod
loudnictví proti oběma a by\a-Ii míra spoluzaVínění rozvrže'la na každou 
z nich podstoupením dobrovolné pokuty ve výši, kterou si každá z nich 
navrh\a, nemůže se jedna str3l!1'!l dmnáhati na druhé náhrady t&to po
kuty (části jejl) aniž náhrady útrat právniho zastoupení v důchodko
vém řízení. 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1929, Rv 1 1074/28.) 

Proti žalobě o zaplaceni peněžité pohledávky, jež byla mezi stra
nami nesporná, namítla žalovaná započtením vzájemné pohledávky 
45.000 Kč, jež musila prý z viny žalobcovy zaplatiti v upouštčcÍin 
trestním důchodkovém ř'ízeni, a 7.500 Kč útrat právního zasto'lipení 
v tomto důchodkovém řízenÍ, S o u d Y vše c h tří s t o I i c ne
uznaly započtením namítané vzájemné pohledávky za pravé, Ne j
v v Š š i s o u d z těchto 

důvodů: 

Nižší SOUelY .zjistily srovnale, že bylo zahájeno trestní důchodkové 
vvsetřování pro podloudnictví proti .žalované firmě jednak proto, že 
určité kusy zboži, posílaného z Vídně, které podléhaly vysokému clu 
a přepychové dani, byly zúmyslně usch'ovány v kusech bavlněnych 
a vlněných, a dále, že byly vystavovány na zboží faktury až o 50% 
nižší a že žalovaná firma o tom věděla a s tím souhlasila, že žalobce 
dával k celnimu odbavení v Praze jiné konsignace s jinými nižšími 
cer ami, než které mu sama sdělovala, že tudíž věděla a souhlasila s ne
správným postupem při odesílání a vycHvání zboží a tím sama zavinila, 
Ž" trestní důchodkové řízení bylo proti ní zahájeno. 

Civilní rozhodnutí Xl. 30 
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Co se týče příčinné souvislosti mezi škodou žalované firmy, jež jí vznik
la zaplacením dobrovolné pokuty 45.000 Kč v řízení upouštěcím a zapla
cedm útrat 7.500 Kč právního zastoupení obhájcem v upouštěcim 
říJení, a její vinou, jakož i spoluvinou žalobcovou, jest tato nižší1J1Í 
soudy zjištěna a správně posouzena, neboť soudy ty zjistily, že žalo
vaná věděla, jakým způsobem žalobce vyclival v Praze zboží a že mu 
dávala k tomu cíli své nevyplněné blankety íaktur. Poukaz na rozhod
nutí ze dne 27. ledna 1928 č. j. Rv I 571/27 čís. 7727 sb. n. s. jest 
nepřípadným, neboť rozsudky nižš·ích soudů byly v onom případě zru
šeny nejvyšším soudem proto, že nabízené stranami důkazy o příčinné 
soc'vislostí škody žalobcovy a víny žalovaného nebyly vůbec provedeny 
(§ 503 čis. 2 c. ř. s.), kdežto v t'omto sporu byly potřebné důkazy pro
v('deny a potřebná zjištění na jích základě učiněna. Žalobce í žalovaná 
íi,.ma zaplatili v upouštěcím řízení každý svou dobrovolnou pokutu, 
žalobce 50.000 Kč a žalovaná 45.000 Kč a jím si ocenili sami za sm
hbsu celních orgánů míru svého účastenství na přestupku důchodko
vém společně spáchaném a na vině na něm. Tuto pokutu zaplatil každý 
z nich sám za sehe a pokuta stíhla každého z ních vzhledem k jeho 
vl"stnímu účastenství na důch'odkovém deliktu. I když tedy žalobce 
spoluzavinil zahájení důchodkového řízení pro podloudnictví proti 
oběma, zavinila i žalovaná strana, jak zjistily nižší soudy, svým úča
swnstvím. souhlasem a vědomím o podloudnictví, zahájení řízení a ne
může proto nyní svaliti výhradnou vinu na žalobce. Každá strana zavi
nila společně škodu svou i škodu druhé strany a míra tohoto sp'oluza
vinění byla rozvržena podle § 1304 obč. zák. na každou z nich poJ
sloupením dobrovolné pokuty ve výši, kterou si každá z nich navrhla, 
a nemůže proto nyní žalovaná strana žádati, by žalobce, který pod
stoupil pokutu na něj připadající, nahradil jí ještě celou nebo část po
klity, kterou sama pro sebe navrhla a dobrovolně zaplatila, ocen;vší 
tím sama míru svého účastenství na spoluvině. Tím méně může žádati 
náhradu výloh právního zastoupení, ana si je zjednala jen k svému 
vL:~stnímu ohhájení ve svém vlastním zájmu a ana její nevina na de
liktu podloudnictví nebyla z'ištěna, naopak oná sama svou vinu mlčky 
zaplacením dobrovolné pokuty přiznala. Uznaly tedy nižší soudy prA
vorn, že nejsou po právu vzájemné pohledávky ua náhradu škody 
45.000 Kč a 7.500 Kč, uplatněné žalovanou stranou k započteuí. 

čís. 8851. 

Převzal-Ii pachtýř smlouvou náklady oprav, vozllmí se tím obyčejné 
opravy, nikoliv znovuzří:reni součástek pachtovntÍho předmětu, které se 
staly Čllsem nepotřebnými nebo byly zničeny. 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1929, Rv I 1614/28.) 

Podle pachtovní smlouvy zavázal se pachtýř hostince, že bude udc
žovati najaté místnosti v dobrém stavu a že uhradí případné opravy la 
trván! p.ochtu. žalobou, o níž tu jde, domáhal se pronajímatel na ná
jemci náhrady za nové parketování sálu, jakož i za opravu starých 
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, . s o udp r v é s t o I i c e Clznal pod!e 

IJarket a podlahy. PrO c e s n I '1 .1 odvolání žalovaného potud, ze 
rl I c í s o II d V\, 10ve ' , " ak 

žaloby, () u V o a I 'h', I náhrady za nové parketovanr, ]ln 
'tl žalobu pokud se (oma a a zaml , d"l 

napadený ro~s.udek potdvr I. h věl žalobcovu dovolání. 
N e j v y s S 1 S o II nevy o 

I)úvody: 

, ~_ ' achtovní smlouvy: »Die Pachterin ist 
Jde jen o vyklad ustanove11l p. L kaliHiten im auten Zustanc\e 

vorpflichtet, die in Besta~d ge~on~~:n~;cht~auer allen!alls n'Otwendig.cn 
Zll erhalten unO. d:e wahren en<' Odvolací soud správně vylozll, 
Reparaturen aus EI~enem zu trag

dle ~mlouv nésti náklady oprav, }Ie 
že žalovaný pívovar Je pov111

d
en po. Zpravidl! má nésti náklady udrzo

však náklady nového. vybu ov~;,' t I pachtýř jen obyčejné opravy 
vání spachtované věc! propac ovab,e, 'k o něž v tomto případě ne-

I § 1096 druhy' 'odstavec ° c. za ., "' t t od 
ve smys II .' 'v náldady 'Oprav, nemuze se a 0" . ~ 
jde. Převezme-Ir pachtyr smlo,uvou ~ že stran měly na mysli obycclnc 
chylka od zákona vykladatr. dal;, ~~~ovodů a ~od. (Srov.: Ehrenzwelf(, 
opravy na příklad 'oken, zamku, k § 370 I a'J nikoliv znOVH-

'. 2 d' ní 2 svaze , ", v b 
Biirgerlrches Recht, . ď vy a " . 't které se časem staly nepotre -
zřízení součástek pach,tcvního pred~'~ ~', lobky' ně že žalovaný pa. chi,:ř 

b I ··eny Kdyby mrne11l za, " . f 
nými nebo y y zmc ;... .",. t ničené podlahy v taneem miS,'; 
měl na své náklady zndltr vetsl cas t ~ , právem dOI.náhati obnoveni 
nosti bylo správné, mohla by she'l 1hmz 

krovu nebo vyvrácení zdi. 
, ", k tby střechy s m e Cl T k ' 

vUrem zmcene fy vv "/1 stran při uzavírání smlouvy. a ov)' 
K tomu jistě nesmeroval UIlTI)~ k' (§ 914 obČ. zák.). Nepova
v-ýklad bv se také příčil podlvym. sty ať~~kého posudku nové položení 
žoval-li 'ódvolaCÍ soud na zaklade zn e smyslu pachtovní smlouvy, 
větší části zmíněné podlahy, za, o~r~vue v Dovolání žalobkyně jest ne
posoudil věc správně po pr~vl1l s,rane . 
odůvodněné a proto bylo zarnltnutO. 

čis. 8852. 

( 'Iron ze dl1e 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.). 
Společnost s r. o. za" , .• 

... _ .~. "ti závislým n~ 8,ollhlasu s po, e ~-
Převod závodnich pll'~lll1 lz~ \i~~! , ké smlouvy k převodu závod

fl ík ů. Bylo-li podle pUvoon,j sp~ e,c~ žadu'e se souhlasu v~ech 
nich pooilů třeba souhll!S~ sp?lecmku, vy ten ~ySl že k převoditel-
<. dečníků Ire zm"ně spolecer:ske "'.?!ouvy y . , 
;'~st.i noclilů stačí f,ouhbss P o I ec tl o s t I. 

- (Rozh. ze dne 5. dubna 1929, R II 35/29.) 

. , • • < o "d zamítl opověd' společností SI'.. o., pokud 
ReJ str I k o v Y ~. ,4, t" t' odstavec společenske smlouvy, 

se domáhala zápisu z~"oeny ,cr 'd .~~ Ihýtí závislý na souhlasu společ~ 
podle níž převod podllu me na ,a, t J'de zní v původní společenske 
I'osti D ů vod y: Odstavec, o nc]Z u, ~bchodním rejstříku a dosud 
~mlo~vě ze dne 20. květ!,a 1916, zd~l~sane ~ visly' na souhlasu společníku 

- 'e' takto' »Prevod po I II Je za 'o' nE zmenen , . -
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Z tohoto § 76, oelsl. 2, zákona o spol. s r. o. dovoleného ustanovení 
dalšího předpokladu převodu závodního podílu jest zřejmo, že tím 
kéŽdý s~olečník nabyl práva, použíti ohledně ostatních společník LI 
s"eho vltvu (mimo »hlasováni«) osobním působením na stav společ
~lOstI, ,Jevící ráz individuelní. Nelze míti za tO J že řečenou statí spole
censke smlouvy měli na mysli »souhlas společníků« neb dokonce »USne
sení. společníků«, jakožto sboru. Jednak obsah společenské smlouvv 
nepřIpouští domněnky, ježto společenská smlouva na jiném místě ozna
č~je usnášející se sbor společníků za »valnou hromadu«, jednak sám 
z2kon rozeznává souhlas a svolení společnosti (§§ 24, 45, 76, 77, 79) 
od souhlasu společníků (§ 50) a srozumění společníků (§ 34) a zákon 
Jen tam, kde se zmiňuje o usnesení, ztotožňuje pojmy »společnost« 
(§ 44), »společníci« (§§ 15, 16, 20, 30, 32, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 
49,72,82,84,89,93,94,95) a »valná hromada« (§§ 36, 37, 38,40). 
Bylo-Ii tudíž řečené právo společenské změněno usnesením valné hro
mady ze dne 30. prosince 1925 v souhlas jen společnosti (jež projevuje 
svou vůli jednateli nezávisle na usnesení valné hromady společník!"l, 
§ 18. zak. o spol. s o. r.), byla tímto pmměňovacím usnesením zkráceno 
smluvní oprávnění jednotlivého společníka. Proto, by toto usneseu;, 
JInak učíněné podle zákona i podle smlouvy, bylo platné a právně 
účinné, bylo zapotřebí též souhlasu všech společníků podle § 50 (4) 
zak. o spol. s o. r. Společníků jest pět. Karel P. byl přítomen 'osobně 
a "mocněn třemi jinými společníky (viz § 38 zák.). Jeho hlasy »pro« 
zmenu dán jest souhlas jeho i zastoupených společníků, kdežto pátý 
společník, veřejná obchodní společnost K., odepřela souhlas, hlasujíc 
svým zmocněncem proti změně smlouvy. Nebylo tudíž v projednávaném 
pl"ípadě vyhověno zvláštnímu požadavku souhlasu společníků vedle 
požadavku jejich usnesení, pročež nevzniklo zákonné ustanovení a 
změna čl. IV, třetí odstavec, společenské smlouvy není platná a účinná. 
Rek II r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Prvý 
soud právem odmítl zapsati opověd' změny smlouvy společenské, pokuc, 
jde o převoditelnost společenského podílu, a poukazuje se na správné, 
stavu věci a zákonu vyhovující odůvodnění napadeného usnesení. V § 76 
zák. o spol. s r. o. jest vyslovena zásada přnvoditelnosti podílu s om',
zením uvedeným v tomto § a ponecháno jest společníkům na VlIli učíniti 
společenskou smlouvou převod závislým i na dalších podmínkách. Spo
lečenskou smlou,ou, jejíž změna byla nyní usnesena, byla ,kutečně 
stanovena další podmínka převoditelností podílu, souhlas společníka 
s převodem. Tímto ustanovením nabyli společníci zvláštního práva, 
že musí býti dotazováni o souhlas, má-li býti podíl převeden na jino" 
osobu, kteréHo právo jest indivíduelní zaručené smlouvou. Usnesenou 
změnou stanov, podle které je převoditelnost podílu vázána jen sou
hlasem společnosti, tedy jednatelů společnost zastupujících, nikoliv 
společníků samých, jako takových, jsóu společníci zkráceni v tomto 
právu k vyslovení souhlasu s převodem podílu, neboť je-li pd.vo sou
hlosu vyhrazeno společnosti, mohou jednatelé bez ohledu na· mínění 
a na zájem ·společnÍků vysloviti souhlas s převodem podílu, i když je 
t<: snad na újmu společnosti a její činnosti, aníž by měli za to zodpo·· 
vednost. Usnesená změna smlouvy společenské odnímá společníkům 
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právo vysloviti se o případném převodu podílu a vyžaduje tedy souhlasu 
všech společníků (§ 50 čtvrtý odstavec cit. zák.). První soud správně 
rozlišuje mezi souhlasem společníků a hlasováním, neboť § 50 cit. zák. 
rozeznává obojí zcela zřetelně. Společník může d,áti s~u,hla~, jd~-li 
o zkrácení jeho práv, aniž by hlasoval. Toltko pn zmene predmetu 
podniku je předepsána jednomyslnos! u~nesení ~§. 50 tf~ti odstavec sr. 
Bílý str. 221). Názor stěžovatelky, ze jednatele JSou vazal1t smlouvou 
společenskou" us~esením společníků. a ~aříz~ním ,správní rad~ a ,~~ 
musí tato nanzem zachovali, jest spravny, avsak stezovatelka p,ehltzl, 
že bylo změnou smlouvy jednatelům výslovně uděleno' právo netázatI 
se společníků o souhlas s převodem, takže usnesení společníků, kte
rým by měli býti jednatelé 'Obmezeni v právu souhlasu, by se muselo 
státi zase změnou smlouvy. 

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

D ů vod y: 

~ejvyšší soud prozkoumav spisy, neshledal, že napadené uSne
sent rekursního soudu, jímž bylo' potvrzeno usnesení so~du 
rejstříkového, jest v zřejmém rotporu se zákonem ~ebo .se SpISy, 
nebo že je sNženo zmatečností. Na vývody sllznoslt dodalt 
jest ještě toto: Podle původní, ~,"!Iouvy . bylo tf~ba k" ~ř:vodu 
Závodního podílu souhlasu spolecntk~, ntkolt ~snesent :pol~cntku., :0 
znamená, že by nestačilo jen usneSCI1I na valne h~?made, ur~ltou vdSl: 
nou společníků (§ 34 zák .. ze dne 6.března 1906 CIS. 58 r. .zak.), nyb',: 
~polečenská smlouva vyhražuje všem společ?~kům, že ,nemohou, by tl 
v tbto otázce přehlasováni a že vždy nutno v~zadaÍ1k 'p~e~odu zav?d,
ního podílu jich výsl'ovný souhlas. Toto pravo, spolecmku lest ]eJ;~,1 
zvláštním právem, jež má na zřeteli § 50. čtv rty odstavec zakona CIS. 
58/1906. Že tento způsob schválení převodu závodních podílů by! spo
lečenskou smlouvl)u skutečně zamýšlen, plyne právě ze zvláštního před
pisu čl. IV., čtvrtý odstavec společens~é ~mlou~y se z~etelem k qb~c
nt'mu ustanovení článku Xlll., podle nehoz mal' pia litI co do pravl1lch 
poměrů společnosti a společníků, pokud nejsou up:aveny sm'ouvOU, 
normv zákona o společnostech s r. o. Z toho patrno, ze smlouva voltla 
vědomě a úmyslně jako zvláštní podmínku převoditelnosti podílů sou
hlas společníků, níkoli společnosti, o. němž se zmiňuje § 76 druhý od~ 
stavec zákona čís. 58/1906. Dovolací stížnost snaží se arci dovodlÍl 
z předpisů §§ 76 a 77 uved. zák., které předpoldádají, že jest sm~ouvOl.' 
převod podílů učiněn závislým na ~volení .společn?slt a_ ~ nrchz ,~rvy 
pojednává o exekuci na závodní pOdll, druhy. pak pnpouslt pro pnpad 
odepření svolení společnosti, za určitýc~ podr;.rínek n,áhradn tohoto 
svolení výrokem soudním -, ze dosavadnr predpls spolecenske smlouvy' 
o nutnosti souhlasu společníků k převodu podílů není ro zákonu al1l 
přípustný, poněvadž by jím byl společník, zamýšlející převéstí ,s,vůl, 
závodní podíl, vydán libovůli kteréhokoli z ostatnich. Leč o tyto ;vla~t;" 
případy nejde. Smluvní. ztížení převoditelností z,ávod~ích P9dílu m~~e 
býti co nejširší, ba lze jí~ přev?,ditclnost. vy'lo~cltr ,vubec (srov. Btly
Nesý-Vacek· str. 332). 11m spIse lze jl uClmlt zavl.slol'. na souhlasu 
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společníků. Mělo-li by tedy, dojíti ke zm(;ně společenské smlouvy v te'l 
smysl, že by k převoditelnosti podílů stačil souhlas společnosti, jed
n"telů, v jichž obor by pak spadalo konkrétní uděleni neb odepře!!; 
scuhlasu, musil by býti vykázán k této změně souhlas všech společnikú 
(§ 50 čtvrtý odstavec zákona čís. 58(1905). Nelze 'ovšem přisvěc;Číti 
právnimu názoru rekursního soudu, že by jednatelé směli postupovaii 
bez ohledu na zájmy společníků, l;J5zi.ld ~,C týče společnosti, i kdyby 
to bylo k její šlrodě, aniž by měli zodpovědnost. jest naopak povinností 
jecJnatelů, by o udělení souhlasu rGzhodli s péčí řádného obchodnika 
za plné zodpovědnosti (§ 25. uved. zák.). Není tu podmínok § 16 cís. 
pat. ze dne 9. srpna 1854 čís. 20'8 ř. zák. a nemohloobý:i dovolaci stíž
nosti vyhověno. 

čís. 8853. 

§ 364 c) obč. zák. vztah'Ulje se jen na zákazy práv·a soukromého, 
nikoliv na zákazy práva veřejného, najmě na při~ad, lulože.il-Ii ředitel
stvím státních velkostatků při prodeji pozemku u provádění pozemkové 
relonny zákaz, by nebyl zkrácen ve~ejný zájem při provádění t*lZlelt11-
kové reformy. . 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1929, R II 125;29.) 

TrhovGU smlouvou ze dne 13. lis:opadu 1925 zavázal se kupujki 
František O. použiti koupené parcely výhradně ke stavbě rodinného 
domku a dále, že během příštích deseti let neprod'á koupený pozemek 
osobě druhé bez souhlasu ředitelství státních velkostatků. Knihovní 
žádosti, by na nemovitosti, stížené zákazem prodeje, bylo vloženo 
vlastnické právo ve prospěch josefa S-a, s O' udp r v é s tol ic e vy
hověl, maje za to, že zákaz prodeje bez souhlasu ředitelství státních 
velkostatků vzhledem k ustanovení § 364 c) obč. zák. jestbezúčinný, 
rek u r sní s o u d knihovní žádost zamítl. 

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

Dlivody: 

§ 364 písm. c) obč. zák., jenž jest stěžejním důvodem stížnosti 
a podle něhož smluvní neb testamentární zákaz zcizení působí proti 
třetím osobám jen tehdy, je-Ii založen mezi rodiči a dětmi nebo mezi 
manželi, vztahuje se, jak již v rozhodnutí čís. 7148 a 7672 .sb. n. s. vy
sloveno a jak již výslovný předpoklad, že jde o zákaz smlt;vený nebo pc
sledním poří"ením uložený, dokazuje, jen na zákazy práva soukromého, 
nikoli tedy na zákazy práva veřejného!. j. takové,jež jsou dány v zájmu 
veřejném na rozdíl od zájmu pouze soukromého, jakým je právě záiem 
osob jmenovaných v cit. § (manžela a rodičli neb dětí). 'fo dokazuje 
§ 14 III. novely, že zákaz zcizení ve prospěch státního fondu plO pééi 
bytovou nebo pro jiné naJ'ízením poznačené fondy působí bezvýji
mečně i proti třetím osobám. Takový veřejný zájem hájí ,zpravidla již 
úkon, a nařizuje tedy zákaz zcizení již sám, jakž učinil čl. 1. čís. 4 
zákona ze dne 15. dubna 19Z0 čís. 311 sb. z. a n. proti drobným dlou-

, 
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holetým pachtýřům jako nabyvatelům půdy, ukládá veřej~ému. úřad,,: 
by takový zákaz vydal, jakž učinil § 23 příd. zákona, avsak lim, nem 
řečeno že ho nemůže úřad hájiti také ve smlouvě soukromopravJ1l, pk 
se staJ~ právě také zde, kde v kupní smlouvě z~ dne 13. listop~du 1925 
prodávající úřad, ředitelství státních velkostatku, v.:astoupen,r csl. stahl 
v čl. 2 uložilo nabyvateli (autoru stěžovatele FranÍIsku O-OVl) zav.azek, 
neprodati pozemek koupený během příšt!ch deseti. let .druhé . .osobo ~ez 
souhlasu ředitelství. Tento závazek ulozen Jest zrelme v za:mu verq
nóm, protože jej ukládá stát, t. j; jeho. jménet;J. úřa?,. jen~ ?všem žád
ného zájmu vlastního na tom nema, takze to muze byh prave Jen z~Je,,: 
veřejný, který úřad ten hájiti má, záje.m státní, a ptám~-Ir se; )ak~ 
zájem veřejný to jest, uhádneme snadno, ze, nejde-Ir tu o zakaz zClzem 
ve smyslu § 8 (Z) a (3) zákona o stav. ruchu ze dne 25. ledna 19Z3 
čis. 35 sb. z. a n., na nějž se finanční prokuratura ~e sv~m ,ekurs.~ o~
volávala, že to je zájem týž, jaký ~,á stát na, stejnem :aka~u I pn pn: 
dnu převzatých zabraných pozemku a Jaky ~aj1. tedy s~m .zakon. v § 3~ 
příd. zák. pokud se týče Státní pozemkovy urad ukladaJe pO~le § 2.> 
příd. zák. přídělcům zákaz zcizení. jest to zcela patrno, nebot :est, t~ 
jen zkrácené přejímací a přídělov~ řize,~í, na ,míst? totiž áby ~~l Stat11l 
pozemkový úřad podle, § 37 .na.s1. .nahr. za~ .. prevzal O? m:n~sterstva 
zemědělství dotyčnou pudu a pndelrl JI uchazecI, prodalo JI m1l1Iste;S~v? 
zemědělství svým podřízeným úřadem nabyvatelr, .ale, abY,vereJny 
zájem sledovaný pozemkovou. reformou nebyl zk.~acen:, vyn'.ln'lo s, 
totéž, co by si byl mus,l vymlnrt podle § 23 pnd. za.e Stc1t11l po
zemkový úřad, k čemuž sluší odkázati i na zákon ze dne 17. unora 1922 
čís. 77 sb. z. a n. 

čís. 8854. 

Odkladu zajišťovací exekuce (pro budouci výživné) není na závadu, 
že byl již proveden ten který eocekučni úkll'!1'I (zabaveno l'emlovitostí). 

(Rozh. ze dne 5. dubna 1929, R II 126j29.) 

Manželce byla proti manželi povolena exekuce na movitosti k vy
dobytí výživného 1.000 Kč a k zajištění výživného pro dobu,'od 1. ledna 
1929 d031. prosince 1929 ve výši lZ.OOO Kč. S o udp rve s t o II c e 
povolil odklad exekuce až do konečného vyřízení oposičniho SpOfll. 
Rek u r sní s o u d zamítl návrh na povolení odkladu exekuce, pokud 
bda povolena k zajištění výživného po dobu od 1. ledna 1929 do 31. 
pÍcsince 1929, jež t o exekuce k zajištění byla dne 10 .• p;os111ce 1 ~2S 
v přítomnosti obou stran vykonána .~.abav.ení~ předmetu ~veueny(h 
v zájemném protokole a nelze proto JIz povolrtr odklad exekuce k za-
jištění. . 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu, povolující 
ooklad exekuce k zajištění. 

Důvody: 

Důvod rekursního soudu, že nelze povoliti odklad exek~ce k za·· 
jištění budouoího výživného proto, že byla již., dne 10. prosmce. 1928 
vykoná,)a, jest právně mylný, neboť odklad nia podle § 42 ex. r. ten 
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smysl, že se staví aspoň budoucí úkony exekuční, když už se podle § 43 
ex. ř. nevysloví í zrušení úkonů jíž předsevzatých, a stanovení toto vzta
huje se nejen na úkony již povolené, avšak ještě neprovedené, jakým 
je-st v tomto případě povolené již, avšak. ještě nevykonané uschování, 
nýbrž i na úkony exekuční ještě ani nenavržené, jež by však na záklall6 
vykonanéh-o a nezrušeného úkonu žádány a povoleny a provedeny býti 
mohly, jakým jest zde pr'Odej zabavených již svršků, který by po pře
měně zajišťovací exekuce v uhražovací mohl nastati, k čemuž doložiti 
jest, že za měsíc leden 1929 bylo za prodej již žádáno. Že by však pro
vedení dalších exekučních, úkonů bylo spojeno' pro povinného s ne
bezpečím nenahraditelné škody, jest na jevě, ana vymáhající stran'! 
sama v rekursu doličovala, že mimo výživné, o něž jde, nemá jin)'t:h 
majetkových prostředků, z čehož jasně vychází, že by pak, jestliže 
povinný se svou žal'Obou o zánik jejího práva na výživné zvítězí, neměla 
z čeho 'mu nahraditi to, čeho se jí dostalo. 

čís. 8855. 

Pozemková refomta. 
Příděl pmemku jest veřejl1ejJrávnírn úkonein, rozhodnutím spráVlníhlY 

úřadu •. , ., . -. 
Platební rozkaz, jimž uložil Státní pezemkový úřad přidělei zapla

cení přídělové ceny, jest rozhodnutim spráV'l1iho úřadu podle § 1 čís. 
12 ex. ř. a titulem pro soudní exekucí. Potvtzeni vykonatelnosti n~í 
tli třeba. ., . , 

(Rozh. ze dne 5. dUfrna!'929, R II 130/29,) 

Státní pozemkový' úřad navrhl jménem československého státu proti 
majiteli zbytkového statku exekuci k vydoQytí peněžité pohledávky 
podle vykonatelnéh'O platebniho rozkazu Státního pozemkového úřadu. 
S o udp r v é s t o I i c e exekuci' povolil, rek u r sní s o u d exe
kt;čnÍ návrh zamítl. D ůvo d y: Dlužník navrhl, by napadené usnesení 
bylo změněno a to v tom směru,že' se exekuční žádost Státního j1l'O
zemkového úřadu zamítá, pokud se týče, že se exekuce zastavuje jako 
nepřípustná, aby mu byly nahraženy útraty stížnosti, v podstatě proto, 
že se pov,olení exekuce neopírá o takové rozhodnutí Státního pozem
kovéh~úřadu, jež je.st. exekučním titulem- ve smyslu § 1 ex. ř Stěžo
vat~l J.est se stížností v právu. Podle ustálené judikatury nejvyššího 
spravmho soudu (srovnej na př. nálezy Boh, A 3610/24 a usnesení ze 
dne 2. dubna 1924 čís. 5268, Boh. A 2 C 1/24) uskutečňuje se příděl 
dohodo,: mezi Státním pozemkovým úřadem a přídělcem, jejímž obsa
hem mcena jsou práva a povinnosti obou smluvních stran. Ve věcech 
přídělu nevystupuje tedy Státní pozemkový úřad ve funkci úřadu judi
kujícího, nýbrž jménem státu jako strany, která půdu záborem získanou 
k úlče]ůn;, jež zák'Ony o pozemkové reformě sledují, přídělei jako druhé 
s(rane prenechává, a jest tudíž na projevy Státního pozemkového úřadu 
v tomto směru hleděti nikoliv jako na rozhodnutí správního úřadu ve 
smyslu § 1 čís. 12 ex. ř., nýbrž jako na prohlášení strany, jež nejsou 
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schopna právni moci aniž j~ou vyk?natelna. ProW ta~~ platební rozkaz;. 
jímž Státní pozemkový úrad ulozrl podexekucr stezavatel! zaplacem 
95.469 Kč, doloživ, že tento platební rozkaz jest rozhodnutím konečným, 
ač formou jeví se jako rozhodnutí správního úřadu, přece není exekuč
ním titulem podle § 1 čís, 12 ex. ř, Kromě toho není zákona. jenž by 
podle § 1 čís. 12 ex; ř, exekuci takových platebních rozkazú jako jest 
onen na jehož základě soud prvé stolice exekuci povolil, přiděloval 
soud~, kteroužto otázku s'Oud prvé stolice patrně si nedal. Poněvadž 
tedy exekuce byla povolena na základě listiny, kterou nelze považovatr 
za exekuční titul, bylo stížnosti vyhověti. 

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

Dllvod)': 

Rekursní soud osvojil si právní názor nálezů nejvyššího správního 
soudu, z nichž cituje nálezy A 3610 a 5268, že příděl jest smlouv<:u 
a tedy úkonem soukromoprávním, že tudíž při přídělu nevystupUje 
Státní pozemkový ůřad jako rozhoclující úřad, nýbrž jako smluvní straná, 
a dovozuje z toho rekursnI soua, že pr'Ojevy Státního pozemkov~ho 
úřadu v agendě přídělové jsoujen :proMášeními strany neschopnyml 
právní moci, nikoli tedy nálezy' (roihodnutími) ve smyslu § i ČíS.12 
ex. ř., jež by mohly sl'Oužití za eJ{ekuční titul, což tedy prý platí i o pla~ 
tebním rozkaze, jímž Státní pozemkový úřad uložil přídělei zaplacem 
zbytku přídělové ceny a jehož se v exekučním návrhu bylo dovoláno 
jako exekučního titulu. Avšak ~ejvyšší so~d již v. r'O;hod.nutí ~ís: ~~62 
sb. n. s., na něž. se odkazuJe, podrobne provedl, ze nazor, ze pf1del 
jest smlouvou a tudíž soukromoprávním úkonem, jest právně mylný.a 
necdržitelný, na'opak, že příděl iest úkonem veřejnoprávníl':, říl.r;sko
právní assignací půdy a tudíž rozhodnutím (nálezem) spravmho uradu, 
čímž padají všecky' důsledky, které rekursní soad vyvozuje z onoho 
mylného právního stanoviska. Zde' jen doplňkem k vývodúm rozhodnutí 
čís. 7862 sb. n. s. sbší uvéstí, že' sice, jak se toho povinná strana v re
kursu dovolávala; § 7 čís. 8 zák. o poz. úL ze dne ll. června 1919, čís. 
3301 sb. z. a n. vyjadřuje se tak, že Státní pozemkový úřad má přidě
lovati zabraný majetek a vyhotovovati»smlouvy kupní«, tedy tak, 
jakoby přiděl byl kupní smlouvou, avšak nezáleží n<1 slovech, jakých 
z;ikon užil, nýbrž na smyslu a na vnitřním jich obsahu, na tom, co zna
menati chtěj i a mají. Ale to se zde blíže ani rozbíratí nemusí, neboť 
že »kupní smlouva« na tomto místě zákona jest pouhou nepřesností, 
dokazuje nejen celé řada jiných předpisů v. citovaném rozhodnutí již 
uvedených a vyloženýéh a celý duch a účel zákona, jakož i povaha 
přídělového úkonu, jak tam dolíčeno, nýbrž i tato další ustanovení; j'eŽ 
{sou pozdější než onen předpiS zákona o Státním pmem,kovém, úřa;lě 
se svým výrazem »kupní smlouva«, takže, kdyby tento. vyraz mel bytr 
brán slovně, jest těmito pozdějšími předpisy význam Jeho derogovar;: 
pravíť § 77 náhr. zákona ze dne 8. dubna 19201 čís. 329 sb. z. a n. vy
sl'Gvně a opětovně, že náhradu (cenu přídělovou) za přidělené nemo
vilosti »stanoví« (nebo též »urč'í«) Státní pozemkový úřad, a předpi
cuje zárove.ň v jaké výši, co vše cenou tou musí býti kryto, a § 78 hned 
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na to pfedpisuje, že Státní pozemkový úřad, nepřidělí-li púdu c;o vlast
níctví, nýbrž propachtuje, »rozhoduje« o výši pachtovnébo, takže ani tu 
nejde o smluvni ustanovení pachtovného, nýbrž o určení jednostranným 
úředním úkonem, a podobně praví § 19 (2) příd. zákona ze dne 30. 
ledna 1920, čís. 81 sb. z. a n., že na Státním pozemkovém úřadu jest, 
by při přidě1u učinil (a to již předem v pracovním plánu) všecKa 1""
třebná »opatřeni«, jichž řádné hospodaření vyžaduje, zejména by zřídil 
služebnosti vodní a cestné, jichž třeba, což se tedy opět děje jedno
stranným mocenským slovem· jeho a nikoli smlouvou, takže přidělci 
nCLbývá, než by se vůli úřadu podrobil anebo se vzclal nároku na příděl. 
JE-li však příděl veřejnoprávním úředním úkonem, Jest jím i vše to, co 
v přídělovém výroku obsaženo, zejména tedy také určeni při dělové 
ceny, její výše a doby její splatnosti, což vše zřejmě náleži k povin
nostem přídělcovým, jež podle § 23 příd. zákona Státni pozemkový 
úřad musí určiti. I tato povinnost jest tudiž veře;noprávní a jest určena 
jednostranným úřednim úkonem, rozhodnutím o přidělu, Nemúže tedy 
býti pochybnosti, že toto rozhodnutí o přídělu, i pokud obsahuje určeni 
přídělové ceny a její splatnosti, jest rozhodnutím správního úřadu ve 
smyslu § 1 čis. 12 ex, ř" tedy exekučním titulem, a vydá-Ii je Státni 
pozemkový úřad ne zrovna ve formě přidělové listiny, nýbrž ve formě 
platebního rozkazu, jakž se stalo zde, jest to pořád stejné, nehoť na 
formě rozhodnutí nezáleží, nýbrž jen na tom, že to jest úředním roz
hodnutím, vždyť také sám zákon v § 27 příď. zákona mluví o konečném 
»rozhodnutÍ« Státního pozemkového úřadu a nežádá, by bylo vydáno 
pod tím neb oním určitým jménem, Místo »platební rozkaz« mohlo 
rozhodnutí nazváno býti také rozhodnutím o přídělové ceně a o její 
splatnosti nebo jakkoli jinak, neboť rozhodným jest jen jeho obsah a tím 
je, že, jak se v něm praví, Státní pozemkový úřad vyměřil příděleí po 
plOvedeném řízeni podle přídělového zákona za přidělené nemovitosti tu 
a tu cenu a nařizuje mu, by ten a (en zbytek její do čtrnácti dnů od do
ručení nařizení pod exekucí zaplatil, a podotýká se tam, že to jest »roz
hodnutí konečné«, tedy ve smyslu § 27 příď. zák. K tomu všemu podle 
hořejších vývodů jest Státní pozemkový úřad bezesporně oprávněn a 
vše to jest rozhodnutím jeho jako správního úřadu, úřadu assignačního, 
tedy exekučním titulem, Vykonatelnost potvrzovati nebylo třeba, ježto 
je to konečné rozhodnuti správního úřadu, které nepodléhá opravnému 
prostředku pořadem stolic, protože Státní pozemkový úřad jest první 
a zárove-ň poslední stolicí správni, takže přípustna jest jen stížnost na 
nejvyšší správní soud, která však nemá odkladného účinku, jejž by jí 
mohl přiznati jen Státní .pozemkový úřad sám (§ 17 zákona o spr. 
soudě), což se však vůbec netvrdí. Zbývá jen otázka, je-li splněna 
podmínka § I čís. 12 ex, ř., by exekuce na takový titul vydaný Státním 
pozemkovým úřadem byla přikázána v zákoně soudům. Pravda jest, že 
takového výslovného zákonného předpisu. není, avšak neni jen prha 
zjevné, nýbrž i t. zv. právo latentni, skryté, ba nauka zná v připadě, že 
zákonná úprava otázky chybí, í t. zv, volné nalézání práva (!reie Recht,
findung), které ovšem není tak volným, jak se nazývá, nýbrž musí 
směřovati tam, kam je duch a účel zákona poukazuje, není to nic jínéh'O, 
než t. zv, obdoba práva (na rozdíl od obdoby zákona t. j. určitého před-
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rbl; neb určit)"Ch přcópisů zákona). S případy lak~)Výcl,1 mezer v :ákoll l
:\ 

I. cré lze vyplniti jen obdobou, ať zákona ať prava, nebo volnym na
lézáním práva, lze se shledati zejména i v zákonodárství pozemn~
reformním, a t'O docela nutně, ježto zákonodárná akce tato, nema]lC 
posud nikde ani vzoru oni. ptík~adu. a prováděna i ~ouc"po ,etapách (~á
kol' záborový, náhradový, pndelO'vy, o pozemkovem urade! o,dr~bne~1 
přídělu s příslušnými novelami a nařizeníml) nemohla ani pn VSI pili 
a předvídanosti pořízena býti způsobem vyčerpáva'ícím, tak aby nebylo 
mezer. jest-li rozhodnutí Státního pozemkového úřadu exekučním 
titulem a musí tedy míti možnost exekuce, avšak není nikde "činěno 
opatření, kterým úřadem má býti exekuc,e povolena, a provedena, a ta~, 
v jakých formách a na jaké předměty, Jest na Jeve, ze se t~ n~muze 
exekuce přikázati úřadu jin~mu, ,~ež .řádnél~u ~oud.u, p;OIO:" Jen t~ 
jsou pro všecky uvedené' otazky radne a vyc~rpavaJ1c-I predp1sr K~y~ 
11(!ji exekuce příkázána jin;ému správnimu úradu, mus.Il ~r JI Statm 
pozemkDvý úřad prováděti sám, avšak ani on na. to nelil zavTlzen a n~m 
předpisů, v jakých formách by ji měl provádětI. Prota. ,uz § 2~ zak, 
náhr. exekuci vyklizením nemovito'stí Stát. pozemkovým uradem prevza
ty' ch uložil soudům a vezme-Ii se v úvahu novější zákonodárství, jež , , I ' 
vesměs dovoluje na tituly správní exekuci soud?í, tak § 90 v, n.ar. z,e 
dne 13. ledna 1927 čís, 8 sb. a § 343, 404 (2) zakona ze dne 15. cervna 
1927, čís. 76 sb. z.' a n., nutno exekuci soudní uznati i v projednávan:ém 
případě za přípustnou. 

čis.8856. 

Zákon 7Á! dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n. proti tlekalé 
soutěži. 

Uskutečňuje-li jistý skutkový ~j s~ .0 sobě právn! předy:?klad~ 
pro poožití i zákona o ochraně zname1<i 1 zakona o nekale soutezl~ r/:O' 
překážky, by oprávněný nepOiUžil obou, ať zároveň ať postupne, Jak 
toho jeho prám a hospodářský zájem právě vyžaduji. . 

Ten, kdo .jest oprávněn užívati ochranné známky, nesmí tOh?to sveho 
práva zneužiti k nekalému jed'11iání a k poškození hmotného prava. Stal
li se zápis ochranné známky nekalým způsobem ve smyslu zákona o ne
kalé soutěži nebo používá-Ii se jí způsobem tlmto zákw.etn zakázaným, 
jest poškozený SQlltěžitel oprávněn, podati žalobu zdržovací a or!stra
ňovocí. 

O žalobě zdrwvaci a odstraňovací rozhodují soudy i tehdy, dalo-li 
k žalobě podnět Ztleužití chráněné známky. 

(Rozb, "e ':'le 6, dubna 1'929, R I 1066/28), 

žaluji ci společnost S. domáhala '2 na ·žalované!irmě M" by byla 
žzlovaná uznána povinnou zdržeti se dalšího užívání žlutéh" obalu 
s modrým tiskem při prodeji M-ova rosllilrného mýdla >~Krak~« a .od
stranila závadný stav. Žal'ObnL prosbu od~vodnila takto: :lfm,a c, p~~ab 
v roce 1007 vyráběti dnrh mýdla zvany »Kosmos«, Jez melo zvlastm 
tvar krychlových kostek, bylo baleno do žlutého obalu, na němž modrým 
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písmem, byl\' vytiskn.uty re~I~l11ní nápis~, )akož i označeni l11ýdla, a 
?baly prehsknuty byly napnc p'OJl11en'OVa111111 mýdla s firmou písmem 
cervenym »Kosmos«. V r. 1920 založena byla firma S. která odfirmv 
c .. mImo jíné převzala také výrobu zmíněného mýdla '»Kosmos« a o~l 
s~eho zal'Ožení vyráběla a zasílala mýdl'O to ve stejné úpravě a se sk
"ym označením svým zákaznikům. Obal na vyráběný druh mí'clfa 
»K?smo'5« byl od 3. srpna 1907 pod č.32722/4 zapsán d'O rejstříku 
Zl1?mek ~ o,b,cho~ní. k'Omory v Praze. Žalovaná firma prý pvčala vyráběti. 
mydlo teme~ steJneho tvaru, stejné úpravy, jež nazváno bylo jménem 
»Kra.ko« a. Jest baleno téměř do úplně stejných, stejn.ě upravených 
obalu, ktere JS'OU rovněž žlutavé, nadpisy na nich jsou provedeny typo
graficky ve stejné úpravě modrým písmem, nadpisy jsou stejně umistě
ny a označení mýdla »Krako« jest rovněž přes modrý tisk červeně napříč 
pretrsknuto, takze bez podrobného zkoumání' není téměř možno 'oba 
druhy mýdla od sebe rozeznati. Jelikož řečená úprava obvu druhů ~,ýdla 
svádí z~častněné druhy k záměně, jest prý žalobkyně postupem žalo
vane poskozována a, dovolávajíc se zákona o nekalé soutěži ze dne 15. 
července 1927, čís, 111 sb. z. a n. navrhla, by bylo uznáno právem, jak 
shora uvedeno. P r'O c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. 
D ů v o.d y: Žalující strana žádá, by uznáno bylo právem, že žalovaná 
s.!rana Je~t povm~a zdržeh s; dalšího užívání žlutého obalu s modrým 
h~kem pn prod."J.! ,~:ova mydla »Krako« a že jest povinna odstran·itf 
zavadny stav. Zadam toto a v tomto rozsahu neodpovídá však ani 
tvrzené~~ ~ěji žalobnímu, ani smyslu omezen.í, jež dává veřejnému 
podnr~an! zakon 'O nek~lé so~těži. Podle § I tohoto zákona muže hýti 
zalovan zalohou odstranovac! a zabraň ovací ten kdo dostane se v ho
sl?~dářském sty~u v rozpor s dobrými mravy s~utěže jedn.ánímzpůso
bllym poškoditi soutěžitele s tím, že jest povinen zdrželi se takového, 
jed?átrí a odstranili zAvadnýstav. Podle §1I téhož zák. dopouští se 
neKalé soutěže,' kdo užije jména firmy atd. způsobem takovým, ž.e, mMe 
z.to.ho vzejíti záměna, a může býti žalován, by se zdržel lakového jed~ 
nanl. Podle tvrzení žaloby. spoČív.á čin nekalé, soutěže na straně ž.alované 
v ~om,že'vyrábía prodává mýdlo" jež jest stejně tlačeno, opatřeno 
stejnými vytlačenými nápisy, jako mýdlo »Kosmos« se žlutým papírem 
a s' vyznačením mýdla názvem »Krako« červeně napříč přes modrv 
!ex!. ,Strana žalovaná při ústním jednání dne 22. června 1928 prohlásila, :e zalob;ou zruš'OvaCÍa od.straňovací brání se zvláště proti prodeji zboLí 
zalovane firmy v obalu, pk jest uveden v osvědčení úřadu pro záTlis 
známek a vzorků obchodní a živnostenské komory v Liberci ze dne 2 L 

~nora 1928 a jak stranou žalovanou byl. přiložen ke spisu procesnímu. 
Cm nekalé soutěže spatřuje tudíž strana žalující v tom, že žalovaná 
firma používá při výrobě a při prodeji svého mýdla obalu, který jest 
Jako ochranná známka uveden pod čís. 17807 rejstř. ochranných známek 
obchoclní a živnostenské komory v Liberci a může tudíž žaloba odslra
~ovac.I a zabraňovací svým návrhem směřovati jen. proli tomuto činu, 
Jako Jednání nekalé soutěže (arg. § I a § II zák. cit, »takového ied~ 
nánÍ«). Za tohoto stavu věci mohl směř'Ovati návrb žalobní jen k to'mll, 
by se strana žalovaná zdržela dalšího užívání obalu, jak jesti pro ni 
pod čís. 17087 rejstř. známkového obch. komory v Liberci zapsa'1. 
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Naproti tomu však domáhá se strana žalující proti straně žalované Vi;'

roku, že jest povinna zdržeti se vůbec používání obalu žlutého s modrým 
tiskem. Žádání to jest však všeobecné a takové, že se nebrání proti 
určitému shora přesně vytýčenému činu nekalé soutěže na straně žalo~ 
vané firmy, a ve své všeobecn'Osti jest zpusobilé zabrániti žalovanému 
určité obchodní podnikání, které by na sobě nemělo známek nekalé sou
těže. Neboť za platnosti rozsudkového výroku, jenž jest žádán, by tvořil 
exekuční titul, byl'o by znemožněno straně žalované používání žlutého 
papíru s modrým tiskem vubec, a to i v těch případech, kdyby rostlinné 
mýdlo M-ova »Krako« bylo chráněno ve formě docela odlišné od mýdla 
fy. S. a i kdyby markantně jinak bylo 'Označováno, tak, by jakákoliv 
podobnost byla vyloučena potud, pokud by používáno bylo papíru žlu
tého a modrého tisku. Výrok r'Ozsudku podle žalobníhoo návrhu nechránil 
by soutěžitele před činy nekalé soutěže, nýbrž před soutěží vůbec, 
která zákonem o nekalé soutěži neměla býti odstraněna, a jest proto 
žádání žalobní v tom rozsahu, jak se uvádí, podstatou věci a zákonem 
neodůvodněno. Lze tudíž uvažovati jen o tom, zda je po právu žádání 
žalobní ve smyslu obmezeném, jak vyjádřeno bylo prohlášením žalu
jící firmy při ústním jednání ze dne 22. června 1928, žádání, by žalo
vaná firma byla uzná.na povinn'Ou zdržeti se používání obalu toho for
mátu, (jímž dán jest i tvar i velikost mýdla) v takovém označení, jak 
jest firmě žalované zapsán v. rejstříku známek u obch. a živnostenské 
komory v Liberci pod čís. 17807. Soud však neshledává ani t'Oto vme
zené žádání žalobní po právu. Znovu se opakuje, že obal, o který tu 
jde, jest podle osvědčení obch .. a živnost. komory v Liberci na dobu 
deseti let, počínajíc dnem 21. únOra 1928 zapsán do rejstříku ochran~ 
ných známek. Podle § 53 čís. 5 zák. o nekalé soutěži ze dne 15. čer
vence 1927, čís. 111 sb. z. a n. zůstaly v platnosti předpisy všech jiných 
zákonu a nařízení, které se přímo nebo nepřímo dotýkají látky, upravené 
tímto zákonem. Zůstaly tudíž v platnosti i zákony a nařízení, týkající 
se ochrany výrobních známek. Podle zákona o 'Ochran.ě známek ze dne 
6. ledna 1890, čís. 19 ř. zák. jest ten, komu známka zboží v rejstříku 
známek byla zapsána, oprávněn, by výhtradn.ě používal zapsané známky, 
a jest dokonce chráněn proti zneužití známky os'Obami jinými. Toto 
právo ke známce jest povahově soukromým jeho právem majetkovým, 
lpícím na podniku, pro který známka jest určena, jen s ním zaniká a 
přechází v případě převodu závodu na nového majitele. Používá tudíž 
známka po dobu, pokud trvá, ochrany zákona. Nelze upříti, že při za
chování zákona o ochraně známek a zejména ustáno,,~ení §21 zákona 
ze dne 6. ledna 18900, čís. '19 ř. zák. (ustanovení § 3 a 4 zák. ze dne 
30. července 1895, čís. 108 ř, zák.), jež týkaj.í se výmazu známky z rej
stříku, a při platnosti zákona o nekalé soutěži nastává konflikt zakonem 
nerozřešený potud, pokud soud na základě zákona proti nekalé soutěži 
l11LIŽe prohlásiti za čin nekalé soutěže ve smyslu §II cit. zák. i po
užívání známky, jež zápisem do rejstříku známkového podle toho, co 
shora řečeno, požívá ochrany zákonné, pokud se týče, jak dalece soud 
podlé předpisů zákona o nekalé soutěži muže výrokem svým zabrániti 
podnikateli používání známky, ač tato jest v rejstříku zapsána a nadále 
v rejstříku tom zapsáná zůstane) 'an soud není oprávněn k výroku' o v,Ý-
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1112-ZU známky ze známkového rejstříku, Za tohoto stavu pOllzlva SOu<,.l 
sléžejní zásady práva soukromého vyřčeného v ustanovení § 1305 obč. 
zék. a vyslovuje názor, že po dobu, pokud známka podniku jest zapsána 
Ve známkovém rejstříku a pokud jeji majitel, používaje známky, vy
konává právo, dané mu zapsáním známky podle zákona ze dne 6. ledna 
1890, čís. 19 ř. zák., ze dne 30. července 1895, čís. 108 ř. zák. a ze dne 
24. července 1919, čís. 471 sb. z. a n. nedotýká se práv jiné osoby a 
j3ko soutěžitel nedopouští se po dobu, pokud známka ta zákonem jest 
chráněna, používáním jejím činu nekalé soutěže. Zákon ze dne 15. čer
vence 1927, čís. 111 sb. z. a n. jest zákonem proti" nekalé soutěži a 
směřuje proti činům, jež z důvodu obchodní a výrobní morálky jest 
označiti za činy proti dobrým mravům (§ 1 cit. zák.), za činy, odpo
rující mravním nazíráním a představám o slušnosti osob činných v ho
spodářském spoluzávodění. O podnikateli, který vykonává svoje právo 
známkové, pokud právo to jest chráněno dokonce i proti osobám 
třetím, nelze dobře říci, že se dopouští činu nekalého a činu proti 
dobrým mravúm, poněvadž neminem laedit, qui suo jure utitur. Žalovaný 
pi"i výrobě a při prodeji svého rostlinného mýdla »Krako« používá 
známky (obalu) zákonem chráněnéh'O a pokud tato známka není ze 
známkového rejstříku vymazána, vykonává své právo, nedopouštěje se 
tím dle toho, co shora řečeno, činu nekalé soutěže: O d vol a c í s o tl d 
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc soudu prvé stolice, by vyčkaje 
pravomoci věc znovu projednal a rozhodl. D ú vod y: Nesprávně po
soudil první soud věc, zamitnuv žalobu především proto, že žalobní 
prosba jest prý tak všeobecná, že by byla způsobilou zabrániti straně 
žalované obchodní podnikání vúbec, i kdyby se vyrábělo mýdlo »Krako« 
ve formě docela odlišné od mýdla žalující strany, p'Okud bv jen bylo 
používáno žlutého papíru a modrého tisku. Púvodní žalobní žádání 
určila žalobkyně za jednání dodatkem, že strana žalovaná jest povinna 
zdržeti se při prodeji M-ova rostlinného mýdla »Krako« dalšího užívání 
žlutého obalu s modrým tiskem tak, jak uveden jest ve známce zapsané 
u obchodní a živn'Ostenské komory v Liberci dne 21. února 1928 pod 
čís. 17807, a odstraniti závadný stav. Tím stal se obsah žalobní prosby 
dostatečně jasným, takže nemůže býti pochybnosti o předmětu žaloby 
a nelze proto mluviti o nebezpečenství ze všeobecného doslovu žalob
níhe, spočívajícím prý v tom, že by výrok podle tohoto návrhu chránil 
soutěžitele před soutěží vůbec. Ale i v druhém směru j·est mylným ná
zor prvého soudu, jak odvolatelka správně vyvozuje. Procesní soud jest 
tcho mínění, že strana žalovaná vykonává jen své právo, užívajíc pří 
prodejí mýdla »Krako« obalu, jenž jest známkově chráněn, a nemůže 
se dopouŠtěti po d'Obu, pokud známka jest zákonem chráněna, jejím 
používáním nekalé soutěže. V souzeném případě, kde přicházejí v úvahu 
ustanovení § 11 (1) a (3) zák. o nekalé soutěži, jde o to, C'O jest právem, 
když žalovaný nebo když obě strany jako soutěžitelé podle zák. o ochrCl
ně známek mají právo na užívání zvláštního zevně.;šího zařízení; bud~ 
totožného nebo podobného, k záměně zpllsobiléh'O. Lze pak také mlu
viti o zneužívání zařízení podniku (úpravy obalů) ve smyslu § 11 zák. 
o nekalé s'Outěži? žalující firma tvrdí, že má chráněn obal u obchodní 
komory v Praze pů,Q číslem 32722/4 od 3. srpna 1927, kdežto žalovaná 
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prokázala, že její oba! jest chráněn pod čís. 17807 od 21. února 1923. 
Jak vychází ze sl'Ov »kdo užije zvláštního označeni podniku způsobem 
takovým, že může z toho vzejíti záměna se zvláštním označením pnd
niku už,ívan)rm po právu již jiným soutěžitelem atd.«, jest v souze
ném případě zkoumati, kdo má prioritu práva, kdo kritického zařizeni 
lir-íve skutečně užíval.. Ten má silnější právo a druhý musí; ustoupíti 
bez ohledu k tmu u, zda má formální právo na př. na základě úředně 
chráněné známky. To jest jen spravedlivým. Zpráva motivLr k § 11 zák. 
o nek. sout., poukazujíc k §§ 10, 24, 25 zák. o ochraně známek a k po
dobným ustanovením živnostenského řádu, která podle § 53 (4) zák. 
o nek. sout. zůstávají i na dále v platnosti, dovozuje, že tato· opatření 
se nesrovnáva;í vždy s praktickými potřebami a prolo v zákoně o nek. 
soutěži byly otázky ty řešeny s jednotného, širšího hlediska, které též 
obsahuje případy, jež nejsou upraveny v oněch zvlilštních zákonecl1. 
Tak na příklad žádá § 11 zák. o nek. souk způsobilost zámeny. Nelze 
proto přisvědčiti názoru prvého soudu, že, kdo má známku chráněnou 
podle známkového zákona, ned'Opouští se jejím používáním nekalé sou
těže přes ustanovení § 11 zák. o nek. sout. Stal-Ii se zápis známky 
nekalým způsobem ve smyslu zákona o nekalé soutěži, nebo používá-li 
Se jí způsobem tímt'O zákonem zakázaným, jest poškozený soutěžitel 
o[Jrávněn podati žalobu zdržovací a odstraňovací. Posléze i názor pro
cesního soudu, že k podstatě § 11 zák. o nekalé soutěži patří zavinění 
žalovaného a že bezelstnost toto ustanovení vylučuje, není správné. 
To platí jen pro případ, že se žaluje i o náhradu škody (§ 11 [4]). 
Zamítnutí žal'Oby z důvodů shora uvedených nemá proto opory v zá
koně. Ježto však prvý soud vzhledem k svému právnímu stanovisku 
skutkové okolnosti O' tom, zda tvrzené zneužívání zevnějšího zařízeni 
strany žalované ve smyslu § 11 zák. o nekalé soutěži jest dán'O, zda 
úprava mýdla »Krako« svádí zúčastněné kruhy k záměně na .úkor strany 
žnJující, jíž právo je nutno zjistiti, na přetřes vůbec nevzal a důkazy 
o tom neprovedl, ač tyto okolnosti dle úvah 'Odvolacího soudu pro 
rozhodnutí sporu jsou rozhodnými, bylo podle § 496 čís. 3 c. ř. s. roz-
hodnouti, 'ak svrchu uvedeno. . 

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

Důvody: 

Rekurs napadá usnesení odvolacíh'O soudu, protože odvobrl soud 
založil své rozhodnutí jednak na předpokladu, že 1. obsah ža].ohní 
prosby jest v souzeném případě do'statečně jasný, jednak na tom, že 
2. i používání zákonem chráněné zná·mky mú·že býti zásahem cřo prá·, 
druhého soutěžitele a může býtí podřaděno poU zákon o nekalé soutěži 
ze dne 15. července 1927 čís. 111 sb. n. a n. Než stížnost nemá pravdu. 
K pol. 1. Odvolací soud poukazuje právem k dodatku, kterým žalující 
firma žalobní návrh při roku ze dne 22. června 1928 doplnila a učinila 
s dostatek určitým. Jest sice pravda, že se dodatek ten nestal výslovně 
a formálně jako obmezení neb opravení žalobní žádosti. Avšak na tom 
celkem nesejde. Zákon nepředpisuje formy, ve kterých by se podobr'á 
prohlášení musela státi. Stačí, když se žalobní žádost stane do té míry 
určitou, by podle ní, pokud se tkne podle rozsudku, jí se přimykají-
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ciho (§ 405 c. ř. s.) mohla býti povolena a vedena exekuce podle § 7 
ex. ř. Tomuto požadavku žalobní žádost, jak ji odvolací soud po'dle 
doplněných prohlášení žalobkyně upravil, úplně vyhovuje. K pol. 2. 
Ustanovením § 53 (5) zák. o nek. sou!., podle něhož jinak zúslávají 
v platnosti předpisy všech jiných zákonů a nařízení, které se přímo 
nebo nepřímo dotýkají látky upravené tímto zákonem, byl v p'atnosti 
zachován mimo jiné i zákon ze dne 6. ledna 1890 čís. 19 ř. zák. o 'ochraně 
známek, neboť i tento zákon sleduje účel, čeliti nekalé soutěži a chrA
niti spotřebitele, jest svou povahou a svým účelem vlastně jen výňat
kem právních norem 'O neka 'é soutěži na užším polí označování zboží 
podle podniku jeho původu. Není předpisu, který by vztahy mezi oběma 
těmito zákony upravoval tak, že by jeden z nich měl jen podpůrný 
význam. Uskutečňuje-Ii skutkový děj o sobě právní předpoklady piO 
použití obou těchto zákonů, neni překážky, by oprávněný nepoužil 
obou, ať zároveň, ať postupně, jak toho jeho právní nebo 'hospodářský 
zájem právě vyžadují. To plyne, pokud jde o vzájemné vztahy plat
nosti zákona o ochraně známek a § II (3) zák. o nek. sout. i z úvahy, 
že v příčině té oba zákony, třebaže sledují týž účel, chrániti zájmy 
i spotřebitelstva i vyrábějíciho neb obchodujícího podnikatele, činí tak 
zpúsobem odlišným: u zákona o ochraně známek ochranou co do ro
zeznávání zboží, kdežto v § II (3) zák. o nek. soutěži ochranou co 
do rozeznávání podniku. V souzeném případě může proto žalující firma, 
nechť má nebo nemá možnosti, domáhati se právním postupem podle 
zákona o ochraně známek, by žaÍovaná firma upustila od pozastaveného 
-označování neb od ostatní úpravy svého zboží - též postupovati podle 
§ II (3) zák. o nek. 'sout. Zápis známky, byť i řádně nabytý, má jen 
formální ráz a i rozhodhutí o známkovém právu jest jen formální. Výkon 
tohoto formálního práva se nesmí příčiti zásadě hmotného práva vy
slovené v §I zák. o nek. sout., takže ten, kdO' jest oprávněný uživati 
zr.ámky, smí svého formálního práva v zájmu vyšší materiální spra
vedlnosti použíti jen v mezích poctivé soutěže a dobrých mravů, nesmí 
však ho zneužíti k nekalému jednání a k poškození hmotného práva. 
Činí-li tak přece, může poškozený použíti právních obrán, jež mu skýtá 
zákon o nekalé soutěži. Odvolací soud proto právně nepochybil, vy
sloviv názor, že, stal-li se zápis známky nekalým způsobem ve smyslu 
ú'kona o nekalé soutěži anebo používá-li se jí způsobem tímto záko
nem zakázaným, jest poškozený soutěžitel oprávněn, žalovati žalob-on 
zdržovací a odstraňovací. Pro- názor stěžovatelův, pod~e I1l'hož by 
podle § II zákona o nekalé soutěži moMo býti zakročeno proti majiteli 
známky jen, nemá-li možr.cst ochrany podle zákona známkového, ne,lÍ 
opory ani v doslovu zákona ani v důvodové zprávě k němu. Z ní plyne 
naopak, že právě § 11 (3) měly býti doplněny mezery zákona znám
kového, zejména po stránce civilněprávní. Byl by proto úsudek, že 
'zostření civilněprávní ochrany se nevztahuje k nárokům chráněným 
již zákonem známkovým, krajně nedůsledným. Ochrana záklOna o n2-
hlé soutěži působi podle toho ovšem i proti známkám zákonně naby
tým. Ale mylným jest názor stěžovatelův, že by pak vlastně bylo při
dělení známky činem proti dobrým mravům. Nikoli udělení a nabytí 
práva známkového jest nekalé, nýbrž způsob, jak ho bylo nabyto a jak 
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je ho používáno, jednáním proti dobr)'m mravům, jímž zneužito for
málniho práva k ochraně známek. Nejde tu ani, jak stěžovatel míni, 
o rozpor mezi zákonem známkovým a zákonem o nekalé soutěži, který 
rozpor by prý vyžadoval novou úpravu 'Onoho zákona, nýbrž jde, jak 
již úvodem dolíčeno, o souběžné úpravy právních otázek a poměr\! 
téže hospodářské látky v různých oblastích, které úpravy se navzájem 
doplňují a k svému provedeni ovšem vyžadují součinnosti různýc~1 
státních orgánů. V souzeném případě jde o žalobu zdržovací (odstra
ň'ovací) podle zákona o nekalé soutěži pro tvrzené zneužíváni zevněj
ších zařízení podniku, k nimž podle povahy věci a podle výslovného 
plOhlášení dúvodové zprávy patří též ochranné známky, a o otázce té 
l'Ozhodují soudy (§ 21 zák. o nek. sou!.) přes to, že podnět k žalobě 
dalo zneužití chráněné známky. Jen kdyby šlo o to, zda žalovaná firma 
má právo, výhradně užívati známky, aneb o otázky v § 30 znám, zák. 
namačené, jež se ovšem podstatně liší od otázky, zda žalovaná .firma 
má právo (třebaže povolené) známky zneužívati jednáním proti dob
rým mravům, rozhodovalo by o věci příslušné ministerstvo. Vývody 
stěžovatelovy nevyvrátily tudíž v podstatě správné a výstižné důvody 
odvolaCího soudu. 

Čís. 8857. 

Vznesena-li námitka nepřípustnosti pořadu práva a procesní ne
způsobilosti, jestnejprvé vyříditi onu námitku a teprve. byla-li zamít
nuta, námitka druhou. 

Pro nárok proti O~esnímu sboru osvětovému 00 náhradu výloh za 
. sbor jest pořad práva přípustným. 

Okresní sbory os,"ětové !I.elmiají způsobilosti býti stranou oo21epře. 

(Rozb.. ze dne 6. dubna 1929, R I 170/29.) 

žalobce se domáhal na žalovaném Okresním osvětovém sboru za
placení toho, co prý za sbor vynaložil. žalovaný vznesl námitku pro
cesní nezpůsobilosti jakož i nepřípustnosti pořadu práva. S o udp r v é 
's t o I i c e obě námitky zamítl. Rek u r sní s.o u d odmítl žalobu pro 
procesní nezpůsobilost žalovaného. O ů vod y: Rekursní soud má za 
tQ, že jest odůvodněna námitka nedostatku oprávnění ku sporu na .straně 
žalovaného, že Okresní sbor osvětový není právnickou osobou ve smyslu 
ustanovení občanského zákonníka a civilního řádu soudního. Okresní 
sbory osvětové byly vyvolány v život zákonem čís. 67/1919, kterýžto 
zákon jest nadepsán jako zákon 'o organisaéi lidových kursů občanské 
výchovy. Podle § 2 zák. mají sbory pořádati ve všech obcích svého 
okrsku kursy a jest podle § 3 náklad na pořádání těchto kursů hraditi 
z příspěvků a subvencí. Ve smyslu prováděcího nařízení jmenuje členy 
těchto sborů okresní politická správa. žalovaný Okresní sbor osvětový 
jest takovým sborem a jako takový jest povinen ve smyslu 'onoho zá
kona konati lidové kursy. V tomto smyslu provádí tedy úkony státu, jež 
·tento chce prováděti k účelům školství a lidové kultury. Ze zmíněného 
:zákona a z prováděcích nařízení k němu jasně plyne, že takové sbory 
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nejsou ani ústavem ani korporací ani sdružením osob, nýbrž jenom 00-
mocníky ,úřadu bez samDstatné právnické osobnosti, což vyplývá i z toho, 
že nemají jmění a že se jim jen případ k případu po'skytují pro jejich 
·účely příspěvky a subvence. Námitka nedostatku oprávnění ku sporu jest 
tudíž odůvodněna. Vzhledem k tomu nebylo se třeba zabývati další ná-· 
mitkou nepřípustnosti pořadu práva. 

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

D ů vod y: 

Rekursní soud odmítl žalobu jen proto, že se žalované straně ne
dostává procesní způsobilosti, a uvedl v důvodech, že vzhledem k tomu 
nebylo třeba zkoumati námitku nepřípustnosti pořadu práva, ačkoliv 
si žalovaná strana stěžovala též do výroku, kterým prvý soud zamítl 
tuto její námitku. To byl nedůsledný postup, neboť, kdyby byl rekursn! 
soud názoru, že věc nepatří na pořad práva, musel by se obmeziti na 
tento výrok, vysloviti důsledek z toho plynoucí a nebyl by pak již ani 
oprávněn řešiti otázku procesní způsobilosti. Jest se proto zabývati nej
prvé otázkou přípustnosti pořadu práva, a to z úřední povinnosti, jak 
nařizuje § 240, třetí odstavec c. ř. s., anO' tu není IOTmálně právoplatného 
usneseni soudu druhé stolice, kterým bylo potvrzeno usneseuí prvého 
soudu, zamítající námitku nepřípustnosti pořadu práva. Nelze však 
uznati, že nižší soudové rozhodovali ve věci, která na puřad práva ne
patří. Žalobce se domáhá zaplacení různých výloh, které prý zapravil 
ze svého za žalovaný Okresní SbOT osvětový, jde tedy o náruky povahy 
soukromoprávní, o nichž náleží rozhodovati řádným soudům. Pokud 
jde o otázku procesní zpllsobi1osti žalovanéhD - správně jeho způsobi
losti býti stranou, souhlasí nejvyšší soud s právnim názorem rekursního 
soudu, že Okresní sbor 'Osvětový není samostatnou právnickou osob
ností podle § 26 obč. zák., takže nemá způsobilosti, býti' stranou ve 
sporu, a tudíž ani způsobilosti, samostatně na soudě jednati. K příliš 
stručnému odůvodnění napadeného usnesení jest se zřetelem na vývody 
dovolacího rekursu dodati ještě toto: Pro způsobilost žalovaného Okres
ního sboru 'Osvětového, býti stranou ve sporu, jest podstatným, zda jde 
o takovou jednotu osob, která má zákoneml uznano·u schopnost míti 
vlastní neosobní jmění jako soubor práv a závazků. Rozhodnými pro 
posouzení právní povahy Okresního sboru osvětového, jsou předpisy 
~ákona o organisaci lidových kursů občanské výchovy ze dne 7. února 
1919, čís. 67 sb. z. a n. a výnosů ministerstva školství a národní osvěty 
vydaných podle § 6 zákona k jeho provedení. Jsou to zejména výnosy 
ze dne 22. dubna 1919, čís. 13.878 (min. věst. 1., str. 103, čís. 61) ze 
dne 15. prosince 19'19, čís. 61.977/6756 n. o. (min. věst. ll. str. 2, čís. 
3) a ze dne 7. února 1923, čís. 11.569-V. (min. věst. V., str. 68 čís. 34). 
Zákon čís. 67/19 sám mluví jen o »zvláštních sborech« složených 
z ,osob věci znalých a z delegátů vzdělávacich spolků a jednot místních 
a okolních, jež se zřizují k tomu cíli, by byly pořádány bezplatné kursy 
občanské výchovy, a ustanovuje dále, že organisace' i správa těchto 
kursů a dohled na ně náleží příslušnému oddělení ministerstva školství 
a národní osvěty, že náklad na pořádání těchto kursů se hradí z pří~-
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spěvků měst, obc~, okresní (župní) samosprávy? ze subvencí stát,ních, 
že obce jsou povIllny se postaratI o vhodnou mlstnost a nesou naklad 
věcný. Vytvoření okresních sborů osvětových bylo upraveno teprve 
výnosem ze dne 22. dubna 1919, čís. 13.878 v ten způsob, že předseda 
okresní školni rady pu dohodě se zástupci politických stran svolá podle 
odst. 5. zástupce politických stran, samosprávných těles, okresní školní 
rady a vzdělávacích spolků k ustavující schůzi osvětového sboru okres
ního, že tato plenární schůze si zvolí několikačlenný pořadatelský výbor, 
který vede běžnou agendu, a vyvoli si předsedu, jednatele a pokladníka. 
Jednatel, zvolený pořadatelským sborem, stává se okresním dllvěrníkem 
ministra školství a národní osvěty. Je-li pochybnost, kteři zástupcové 
mají zasedati v 'Okresním sboru osvětovém (odst. 5 d), má býti vyžá
dáno rozhodnutí ministerstva školství a národní osvěty. Úkolem okres
ního sboru osvětového jest mimo jiné pudávati ministerstvu školství a 
národní osvěty roční zprávy O osvětovL.činnosti v okresu a pečovati 
o finanční zajištění kursů. Podle odst. 17 výnosu může se okresní sbor 
osvětový dožadovati přiměřených podpor za svou činnost dO' obcí, po 
případě od okresní samosprávy i od činitelů jiných. O státních podpo
rách na lidovou výchovu a o součinnosti okresních sborů 'Osvětových 
při nich jedná výnos ze dne 7. února 1923, čís. 11.569-V., z něhož plyne 
zejména, že ze státních podpor jest hraditi především oS'obní náklad, 
to jest honoráře za vyučování a přednášky, že udělené státní podpory 
iest vyúčtovati, přiložiti všechny potřebné účetní doklady a podalI o vy
konané práci zprávu ministerstvu školství a národní osvěty. Dokud ne~ 
byla vyúčtována poslední státní podpora, jest bezpředmětné p'Odávatl 
žádost o nov,ou. Ve výnosu ze dne 15. prosince 1919, čís. 67.977/6756 11. 

o. bylo zdůrazněno, že hlavnín; úk.olet;J 'okresních sborů, o,světo~ých je~t 
kontrolovati pomocí důvěrníku mlstmch, zda se v kazde ObCl lrdovy
chovně pracuje, a usnadňovati tuto činnost radou a pomocí, a že dal~í,? 
jejich úkolem jest dodávati komisím osvětovým nařízení a výnosy mIlll: 
sinstva školství a národní osvěty. O tom, kdo má zastupovalI okresl1l 
sbor osvětový na venek, proti osobám třetím, není ani v zákone ani 
v uvedených výnosech předpisu. Podle 'Odst. 9 výnosu ze dne 22. dubna 
1 9 19, čís. 13.878 vyvolí si pořadatelský sbor sice také předsedu, ale 
tomu náleží podle odst. 10 jen svolávati a říditi schůze výboru i pléna 
sboru osvětovéhO'; jinak není mu přikázána žádná práv'Omoc. Stěžova
telovO' tvrzení, že okresní sbor osvětO'vý najímá místnosti pro kursy a 
má příjmy také ze vstupnéh~ do svých podniků" nem~ v, uvedených 
předpisech opory, neboť o mlstnosh pro kursy obcanske vychovy Je,t 
povinna se postarati obec, která nese také věcný náklad, a podle vý
sl'Ovného ustanovení zákona čís. 67/19 jde Q kursy bezplatné, tedy bez 
vstupného. Připomenouti jest, že 'o m 'í s t n í c h kOlnisí.ch osvětov~ch, 
jež byly zřízeny zároveň, s okresními sbmy osvětovýU;! s obdobnyml 
úkoly, praví se ve výnosu ze dne 15. prosmce 19'19', ClS. 61.~77/6756 
n. o. výslovně, že jsou »volným orgánem obecního zastupltels~va({; 
Z toho, CO' bylo právě vyloženo, jest usuzovati, že 'Okresní sbory osveto,:e 
jsou pomocnými orgány veřejného úřadu, ministerstva školství a na
rodní 'Osvěty, zřízenými na zákonném podkladě za účelem splnění stál.: 
ních úkolů lidové výchovy podle zákona čís. 67/19, že však nema]! 
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povahu samostatné korporace podlei § 26 obě. zák., to jest jednoty 
Dsob s jměním neosobním. Pokud jest okresnímu sboru osvětovému 
poskytnuto právo, by se dožadoval hmotných podpor na veřejných čini
telích pro svou činnost, jest mu toto právo vyh,raženo nikoliv jako pod
mětu soukromoprávních práv a závazků, nýbrž jen jako pomocnému 
správnímu orgánu v oboru veřejné péče o povznesení výchovy lidu. 
Nelze tedy z t.oho, že okresní sbor osvětový má pečovati o finanční za
jištění lidových kursů a ie se mu může dostati hmotných prostředků na 
jeh'O činnost, ještě vyvozovati, že jest schopen mítí vlastni neosobní 
jmění jako soubor práva závazků, což jest podstatnou podmínkou pro 
způsobílost býtí stranou. Že nebyla okresním sborům 'Osvětovým po
skytnuta vlastnost 'Osoby právnické, tomu nasvědčuje konečně též ne
dostatek předpisu o jejich zastoupení proti 'osobám třetím, nebot samo
statná právnická osobnost nemůže trvati bez ustanovení o svém' za
stoupení na venek. (Srv. Ehrenzweíg, System 1. 1. str. 189). 

čís. 8858. 

RlOCení za škodu z provozu silostrojů (zákon z~ dne 9. srpna 1908, 
čís. 162 ř. zák(.). 

Podle § 2 zák. vyžaduje se k vyvínooí zaviněni poškooenéhQ ve 
smyslu subjektivním.; nestačí, byla-li škodná 'udhlost způsobena čistě! 
'Objektivně jednáním poškozeného. Vyviňovaci důkaz zavlněni Qsoby 
nllpříčOO1é (dítěte pod sedm let) jest tudíž vyloucen,. Jednáni nepříčetné 
{)SOby (dítěte pod sedm let) Ire považio~ati za neodvratiteloou 'a z ru
čení osvobozující náhodu, jestliže následlwm tohoto jed!nlám I1letmohlo' 
býti škodné události zabráněno přeS: i'ádln/i\ užiti všecb pi'!edepsaných 
a z, věci plynoucích opatrlllosti při vedení silostroje a při zac\lťázen!í 
s nun. 

(Rozh. ze dne 6. dubna 1929, Rv I 1629/28.) 

Nezletilý žalobce byl přejet automobilem žal'Ovaných a poraněn. 
V d?bě úrazu byl žalobce stár 4Yz roku. Žaloba o náhradu škody byla 
zal;'ltnuta s o u d Y vše c ht ř í s tol i c, N e j v y Š š í 01 S ou de 01 
z techto 

důvodů: 

Dov'Olání není důvodné. Názor nižších soudů, že bylo dokázáno vy
viň,ovací ~aviněnI poškozeného. nezl. Hugona K-a, není ovŠem správný. 
Poslwzeny narodIl se 16. prosmce \921 a bylo mu tedy v době úrazu 
4Yz roků. Nemůže proto býti řeči o jeho zavinění, neboť zavinění před
pokládá vinníkovu příčetnost. že § 2 zák. ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 
~. z .. o ,ručen,í z provozů silostwjů užívá slova zavinění ve smyslu sub
lek!lvlllm." ze noestačí, byla-li škodná událost čistě objektivně jednáním 
poskozeneho zpusobena, plyne z doslovu zákona. Kdyby byl chtěl záko
nodárce projeviti, že již způsobení příhody se strany poškozeného samo 
o sobě vyviňuje z ručení povinného, mohl t'Omu snadno dáti výraz a ne-

(:;S. 8858 -
485 

byl by užil obratu, jenž nasvědčuje opaku, (otiž obratu, že škodná ud~
lost musi býti »způsobena zaviněnim« poškozeného. Podle § 6 obc. 
zák. nesluší dávati zákonu jinaký smysl než vyplývá z vlastního smyslu 
slov v jejich souvisloti a z jasného úmyslu zákonodárcova. Výrazu 
»zavinění« používá však 'občanský zákon vždy v subjektivnim smyslu 
(viz §§ 248,1294 až 1296, 1304, 1306 až 1308, 1311 a 1320). Vyvi
ňovací důkaz zavinění poškozeného je tu tedy vzhledem k věku nezl. 
Hugona K-a vyloučen (§§ 21, 865 obč. zák.). Ustanovení §§ 1300 a 
násl. obč. zák. tu nedopadají. Leč jednáni nepříčetné osoby, tedy i dítěte 
pod sedm let lze považovati za neodvratitelnou a z ručení osvobozující 
náhodu, jestliže následkem tohoto jednání nemohlo býti škodné události 
zabráněno přes řádné užití všech předepsaných a z věci plynoucích 
opatrností při vedení siiostroje a při zacházení s ním. Při řešení otázky 
tohoto předpokladu nutno uvážiti, zda vzhledem ke konkretním poměrům 
případu mohla žalovaná předvídati, že jejím vozidlem může býti nehoda 
způsobena. Jen v tomto smyslu a s tím omezením jest přisvědčiti názoru 
odvolacího soudu, že náleží řídiči silostroje toliko dbáti konkretních 
překážek. P.odle § 45 min. nař. ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák. 
má řídič vozidla zmírniti přiměřeně rychlost, třeba-li i zastaviti a za
raziti motO'[, kdyby v'Ozidlem nehody nebo poruchy dopravy mohly býti 
způsobeny. Jest tedy řídič silo stroje povinen, by učinil vše, co může 
zabrániti jakémukoliv ovšem podle situace předvídatelnému úrazu a c,? 
bylo také možným. Provoz silostrojů vyžaduje také podle § 1299 obe. 
zák. zvláštních znalostí a zvláštní obezřetnosti a ručí tedy řídič nejen 
za to, že učiní všechna případná a možná opatření, nýbrž i za nedostatc.k 
zkušenosti, duchapřítomnosti a vnímavosti k situaci, tedy i tehdy:, jesth
že nepostřehl povážlivosl situace, ačkoli ~ři zvýš;né opatrn?~tr Jl po: 
znati mohl. Jest proto rozhodným, zda zalovana mohla pn nalezlte 
opatrnosti předvídati, že může dojíti k úrazu, jestliže rychlost jízdy ne
zmírní ještě více, pokud se týče nezastaví. K této otázce jest 'Odpověděti 
záporně. Bylo zjiš-těno', že se úraz přihodil na silnici 7\-2 m šÍ'roké, 
rovné a přehledné, že žalovaná iela přípustnou rychlostí, že opětně 
dávala výstražná znamení houkačkou, když se blížila k stř!kacím~ ~ozu, 
že se mu podle předpisu vyhnula na levou stranu ve smeru sve llzdy, 
že nez!. Hugo K. byl těsně za stříkacím vozem a že si dal tam po
stříkati nohy. Ovšem jest považovati za předvídatelnou událost, že za 
povozy, jež proti autu jed'Ou, mohou býti- lidé: nedbající' výstražnéh~ 
znamení, zvláště uvnitř osady na hlavní silmel, a Je tedy pov1l1l1osll 
šoféra toho dbáti. Leč v souzeném případě nejde o' 'Obvyklý povoz, 
nýbrž o stříkací vůz, jenž byl právě v činností. V takovém případě může 
řídič .si1ostroje právem předpokládati, že těsně za povozem osoby ne
jsou poněvadž hy tam musily býti- úplně ·promočeny. Nelze dále na 
řídiči rozumně žádati, by počítal i s nepřístojnostmi. Bylo též zjištěno, 
že se žalobce teprve bezprostředně před autem objevil a takřka do auta 
vběhl, takže již nebylo možno auto zastaviti nebo hochovi se vyhn?uti, 
a podařil se také žalované straně vyviňovací důkaz, ž; ~kodná udalost 
i při předepsaných a věcných opatrnostech ve vedem sllostWle a za
cházení s ním nemohla býti odvrácena. Okolnost, kterou žalobc,e uplat: 
ňllje teprve v dovolání, že podle znalcova posudku zal'ovana 
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seděla, jSOL~C malé I:ostavy, příliš hluboko ve voze, takže až na 10 !TI před 
sebou nemela volneho, ro:;hledu, není vzhledem k zjištění, že hoch Hugo 
K. objevil se teprve tesne před autem, v příčinné souvislosti s úrazem. 
Okolnostp~k, že je.~al?vaná ~l1alé posta;'y, netýká se ani povahy silo
stroje am Jeho zvlastmh'O zpusobu, takze nelze ani z této okolnosti 
I kdyhy byla zjištěna, dovozovati ručební povinnost žalované stran/ 
Jde tu o 1?0uhou náhodu, která se přihodila v osobě poškozeného, jež 
poslIhuJe Jeho samého (§ 1311 obč. zák.). 

čís. 8859. 

Pro povahu ~nesení jailio usneseni eX,el<učn,hOl soodu (co do přl
pustflosh opravnych prostředků) jest lhostejno že nebylo vydáno exe
~ičním oddělením exekUčníh'O soudu nýbrž ~oudcem vedl:rucim jeho 
nesporné oddělení. ' 

(Rozh. ze dne 6. dubna 1929, R II 30/29.) 

,s o. udp r v é s, tol i c e nevyhověl návrhu na vydání částky peněz, 
slozenych na soude podle § 307 ex. ř. Rek u r sní s o u d napadené 
usnesení potvrdil. 

N e j v y Š š í S'O U d odmítl dovolací rekurs. 

Důvody: 

Požární náhrada pro povinného byla na návrh vymáhajících věřitelů 
zabavena a složena proto na soudě. Ovšem stalo se to nejen z dlhodu 
vedení exekuce na pohledávku požární náhrady, nýbrž i z toho důvodu 
že eojistka byl~ vi~k~lová~a pro závody ~. Podle § 307 ex. ř. jest pOd~ 
dll;z~lk opravnen, cml-li narok na pohledavku:, jež byla přikázána k vy
b;anr, nejen vymáhající věřitel, nýbrž i jiné osoby, složiti ji u exekuč
n:ho ~o~du. Jest tedy, k, přijetí deposita v takovém případě výlučně 
pn~lusnym soud exekuc,nr; (§ 51 ex. ř.). Podle spisů okresního soudu, 
jenz byl soudem exekucl1lm, byla povolena na pohledávku požární na
hrady exekuce zabavením i přikázáním k vybrání a byl proto k přijetí 
deposita výlučně příslušný okresní soud jako soud exekuční. To stěžo
vatel uznal sám,.n.avrhl1Uv" by)eho návrh% na vydání deposita byly p'O
stoupeny exekucnrmu oddelenr, a tomu navrhu bylo i vyhověno. O ná
v~hu s.těžovatelů na vydání deposita rozhodl sice okresní soud ještě 
pred ÍImt'O postoupením spisů exekučnímu oddělení a usnesení vydal 
soudce vedouci oddělení nesporné, jak zřejmo již ze spisové značky. 
Ale to pro povahu usnesení jako usnesení exekučního soudu nemá vý
znamu. Podle § 28 jed, ř. nezáleží platnost úředního jednání na tOĎl 
k!~:é ~dděle,':.í ~o~dní j,e vykonalo, a vyřídil-Ii tedy návrh vymáhajícícI~ 
ven!elu, smeruJlcl protI povinnému, soudce vedouci oddělení nesporné, 
plalI ono vyřízení lak, jakoby je učinil soudce vedoucí oddělení exekuční 
te~y ja.ko usn~s~ní sou~u exekučního.! Jde-Ii tudíž o usneseni SOUdl; 
v flzem e-xekucmm, nem dovolací rekurs proti souhlasným usnesením 
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lližších soudú přípustný podle Sl 528 c. ř. s., jenž platí dle § 78 ex. ř. 
také pro řízení exekuční. 

čís. 8860. 

Prohlásil-Ii se s'Oud při prvém roku nepříslušným a p'O~to~pil-1i ~~~ 
jinému soudu (§ 261, Š.estý ;odstavec, c. ř. si-), nebyl opravne~ ~lozjt~ 
žalovanému, by podal 'Odp'Ověd' na žalob~. Bylo teprve !,-a soude, J~~ 
byla věc postoupena p'Odle § 261, šestý odstaV'ec, c. r .• s., by zahaJ.1 
jednání ustanovenim prvéh'O roku a sám rozhodl usnesemm o tom, zda 
a v jaké lhůtě má býti podána o~pověd' 00 ža~ob~. Ani pro ,te:'1\t~ S'OU~ 
ani pro žalovanéh'O není závawym ustan'Ovem !huty k podMt zaloTh!l1 
odpovědi původně dovolaným soudem. . 

(Rozh, ze dne 6. dubna 1929, R JI 105/29.) 

Při prvém roku u zemského soudu civilního v Brně dn~ 13. ~er:vna 
1928 namítl žalovaný místni nepříslušnost. S~mos9udce, pred nrI?~ se 
konal první rok, uložil žalovanému, by do čtyr nedel pod~1 ,odpoved na 
žalobu. Zároveň bylo u prvniho roku prohlášeno usnes~lll, .ze SpiS bude 
postoupen krajskému soudu v OlomOUCI podle § 26: sesty odst~vec. c. 
ř. s. žalovaný nepodal žalobní odpověď ani u z,er;rskeho s,oudu clVlllllho 
v Brně ani u krajského soudu v OlomOUCI, nacez krajsky soud v Olo
mouci k návrhu žalobce vydal dne 29. listopadu 1928 rozsudek pro 
zmeškánÍ. O d vol a c í s o u d zamítl odvolánÍ. O i'rv o d y: Z §§ 261 
šestý odstavec a 138 c, ř. s. plyne, že postoupení žal~by nemá vli,vu 
na 'období, v němž byl spor, když se stalo. postoupenI. ,Protol pln,ym 
právem neustanovil krajský soud v OlomOUCI znova prvnr rok a nelU
řídil žalovanému znpvu, by podal do ur~ité lhůty, odpověď na ža}ob~. 

N e j v y Š š í s o u d změnil napadene us?esenr v ten .rozum, ze ,e 
zrušují rozsudek krajského soudu v OIOm?u.cl~ed~e 29. h~topadu 1928 
jakož i usnesení zemského soudu pro vecI clvlll1l v ~r,:e ze ,dne 13. 
června 1928, jímž bylo žalovanému uloženo, by do ctyr nedel l?o~al 
odpověď' na žalobu a věc se vrací krajs,!<ému so~d~ v ?:OI'.'O!,CI, n~ 
provedl podle § 261 šestý odstavec c. r, s. nove ]ednam, Jez budl Z 

zahájeno ustan'Ovením prvniho roku. 

D ů vod y: 

Postup zemského soudu pro civilní věci v Brně při prvním roku 
dne 13. června 1928 byl nezákonným ve dvojím, směru. P~ed~viiím nebyl 
soudce, před nimž se konal prvni rok, podl~ zakona .'op:avne~, by sam 
projednával a mzhodoval při tomto roku o namltce mlstm nepnslusnost.', 
ježto nešlo o nepříslušnost soud~ výslovno~ úm:uv,ou stran ,:reod,st:anl
teJnou (§ 239 třetí odstavec c. L s.). O tet~ namltce opove~ene ;:alo
vaným při prvním roku měl podle § 261 c. L s, rozhodovatI senat po 
předch'ozím ústním jednání. žalovaný nemůže vš.ak tento nezáko,nný po
stup již s úspěchem vytýk~ti, ,an se, vtslovne ,~zd,:1 op~avn{ch pro
středků proti usnesení, kterym Jeho namltce nepnslusnostr by,o vyho-
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věno a věc byla postoupena podle § 261 šestý odstavec c. ř. s. krajskému 
soudu v Olomouci k příslušnému jednání. Právem vytýká stěžovatel 
nezákonnost usnesení zemského soudu pro VěiCi civilní v Brně, jímž tento 
s~ud . uložil žalovanému, by podal do čtyř neděl odpověď na žalobu, 
ackohv se prohlásil zároveň nepříslušným a věc postoupil jinému soudu 
k, ~říslušnému jednání., Odpověď na žalobu jest podati podle povahy 
V~CI a podle § 243 c. r. s. u soudu, který jest oprávněn uložiti žalova
nemu, by na žalobu v určité lhůtě odpověděl. Oprávněn k tomu jest 
podle §. 243 c. ř. s. s'Oudce, jemuž jest svěřeno konati prvý rok, je-li 
p~dle vysledku tohoto roku potřebným, by bylo nařízeno přelíčení. Jak
unIe se prohláSIl zemský soud pro věci civilní v Brně místně nepřísluš
~Ý'm, nepříslušelo mu již zkoumati, zda je p'Otřebnym, bY' bylo nařízeno 
ustn! přelíčení, a nebyl Dprávněn uložiti žalovanému, by podal odpověď 
na zalobu, a ustanovltr mu k tomu lhůtu, zejména když by nebyl ani 
pOslušným přijmouti tuto odpověď, kdyby ji žalovaný u něho podal. 
Jeho předcházející usneseni o podání žalobuí odpovědi stalo se prohlá
šením nepříslušnosti bezúčinným a žalovaný nebyl povinen podati 
odpověd: na žalobu u nepříslušného soudu. Aby podal žalobní odpověď 
u kra]skeho soudu v Olomouci, nebylo však žalovan·ému vůbec uloženo. 
Z řečeného vyplývá, že v souzeném případě vzhledem k nesprávnému 
postl~pU zemského civilního soudu v Brně měl krajský s'Oud v Olomouci, 
]emuz b;yla věc k dalšímu příslušnému jednání postoupena, podle § 261 
poslednr odstavec c. ř. s. zahájiti nové jednání ustanovením prvního 
roku a sám rozhodnouti usnesením o tom, zda a v jaké lhůtě má býti 
podána odpověď na žalobu. Krajský soud v Olomouci však neučinil 
tak, neuložil žalovanému, by odpověděl na žalobu a přes "O vyhověl 
ná~rhu ž~lující strany na vydáni rozsudku pro zm'eškání podle § 398 
c. r. s., ac pro to nebylo zákonných podmínek. Nejde sice o zmatečnost 
podle § 477 čís. 4 c. ř. s., jak se domnívá stěžovatel, neboť možnost 
projednávati před soudem nebyla mu 'Odňata, avšak jeho rekurs i od
~?lání s~ zakládají v podstatě na tom, že tl] není promeškání (§ 471 
CIS. 4c.}. s.), a po té stránce jest rekurs odůvodněn. Jest ještě podot
~noulI, ze ustanovení § 261 šestý odstavec c. ř. s., že se postoupením 
zal~by neruší zahájení sporu, poukazuje toliko na účinky zahájení ro
:epre P?dle § 232 c. ř. s., že však nelze z něho vyvozovati, že bylo pro 
za~ov~neh? a pro soud, jemuž byla věc postoupena, závazným také 
urcenl Ihuty k žalobní odpovědi, na němž se usnesl soud n"příslušný 
a k tornu neoprávněný. . 

Čis. 8861. 

U,,"al-li vy:máhajíci věřitel, n~vrhuje Vyloučeni zabaV1,-"nýCh věcí 
z .~ekuce, výslovně. vlastnické nfu10ky tiietť osoby k zabaveným před
metum, nemi&e v témže exekučním meni vésti movu exekuci na tyto 
předměty. 

(Rozh. ze dne 6. dubna 1929, R II 107/29.) 

, Vymáhající ~ěřitel uznal vlastnické nároky třetí 'Osoby na zabavené 
VeCI a navrhl ]lch vyloučení z exekuce, načež byla exekuce zrušena. 
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Při opětném výkonu exekuce zabavil vy:náh~ající věřite~ t~též věci, 
načež se ona třetí osoba domáhala na nem zalabou ~íusem exekuce. 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle zaloby, o d v o
I a c i s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc soud.u prvé stoliCe, 
by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a roz~od:. D u v.'O d y: Soud 
odvolací nesdili právní názor prvého soudce, ;e, zalovana strana ];st 
vázána svým dřívějším prohlášením o vlastlllctvl zalubce k zabavenym 
motorům které učinila v exekučním řízeni. Neboť hlavním účelem tako
vého prohlášení jest zrušen,i exekuce ohledně za?avených věcí,. na které 
si třetí osoba číní vlastnické nároky, kdežto otazka vlastmctvl Jest Jen 
otázkou podřadného významu. Není proto zabráněno vymáhající straně, 
by při opětném zabavení týchž předmětů v téže exek~č.ní věci .od .sv~h~ 
dřívějš'ího stanoviska neupustila a neodvolala uznanr. vlastmctvl tretl 
osoby. Ve sporném řízení bylo by posuz~vatI tak?vy postup stran! 
žalované podle § 266 dmhý odstavec c. r. s. ~on:vadz pr~.y .soudce, 
vycházeje z nesprávného právního názoru, nevysetnl a nez]lstrl skut
kové okolností, o které žalobce opírá svůj vlastnický nárok, bylo od
volání vyhovětí. 

N e j v y Š š í S'O U d zrušil napadené usnesen'; a vrátir věc odvo
lacímu soudu k novému projednání a rozhodnutí. 

D ů vod y: 

Rekursu nelze upříti oprávněnost. Nelze přisvědčiti právnímu názoru 
odvolacího soudu že žalovaná není vázána svým dřívějším prohláše
ním 'O vlastnictví Žalobce k zabaveným motorům, které učinila v témže 
exekučním řízení. Chtěla-li žalovaná dosáhnouti zastavení exekuce, 
stačil návrh na zastavení exekuce. Žalovaná se však v návrhu ze dne 
9 července 1928 neomezila na návrh na zastavení exekuce, nýbrž vý
siovně udala že si dovolatel činí vlastnické nároky na zabavené tři 
motory, které ona uznává, a proto' činí návrh na vyloučení těchto tří 
motorů z exekuce. Tímto výslovným uznáním dovolatelova vlastnrc
kého práva ke sporným třem motorů,:, byla, ~tázka ;,Iastnic;ví k t~mto 
motorům mezi stranami pro tuto vec vyresena, zalovana Jest trmto 
uznáním vázána a nemůže v témie exekučním řízení znovu vésti exe
kuce na předměty, o nichž již uzn~la,. že dl~žn~kovi n~patří. O~vo~ací 
soud jest pwlo na omylu, domnrva]e se, ze zalov.ana ].es; opravnen? 
upustiti od svého dřívější'ho stanovIska a odvolatI uznanr vlastnrctvl. 
To by se mohlo státi jen za předpokladu, že by žalovaná odporovala 
platnosti uznání samého. Ustanovení § 266. druhy .odstave.c c. ;. s .. zd~ 
nedopadá, poněvadž tu nejde o doznání p'Ouhe skutecnostI, nybrz 
o uznání dovolatelova vlastnického práva. 

čís. 8862. 

Do usneseni poručenského soudir1\ jimž ~~byla ohledně poručence 
schválena dohoda o ~ozděle'l1í pozůstalosti, neni oprávněn si stěžovati 
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Vliy účastník (pozůstalá vdova), třebas se jí v důvooech usnesení 
odpírá z hmotněprávních dilvooů právo na výživu podle § 796 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 6. dubna 1929, R II 112/29.) 

Do usnesení por uče n s k é h o s o u cI u, jímž nebyla ohledně 
poručence schválena dohoda o rozdělení pozůstalosti, stěžovala si po
.zl1stalá vdova. Rek u r sní s o u d rekurs odmítl. D ů vod y: Nejde 
tu, jak míní stěžovatelka, o usnesení pozůstalostního soudu jako tako
vého, nýbrž okresního soudu jako poručenského soudu. Proti takové
muto usnesení nepřísluší však stěžovatelce opravný prostředek, a to přes 
ustanovení § 9 nesp. říz., podle něhož má právo rekursní každá -osoba, 
stížená opatřením nesporného soudce ve svých právech. Neboť stěžo
vatelka nenabyla protokolováním dědické dohody ještě žádných práv, 
nabývá práv teprve přístupem druhé smluvní strany, podmíněným pO'
ručenským schválením; v případě 'Odepřen,í schválení nedošlo vubec 
k" smlouvě a proto není stěžovatelka ve svých právech vůbec stížena. 
Stěžo'vatelka ovšem uplatňuje, že dědická dohoda jest ve prospěch ne
zletilé, avšak k zastupování nezletilé není povolána, zejména, ana její 
práva s právy nezletilé kolidují. 

Ne j v y šš í s o II d nevyhověl rekursu pozltstalé vdovy do, admíta·
cího usnesení rekursního soudu. 

D ů vod y: 

Jak z daslovu usnesení saudu prvé stolice i z věci samé patrna, jde 
o usnesení poručenského saudu, nikoli soudu pozůstalostníha jako 
takového. Stěžovatelka míní, že usnesení, jímž soud prvé stolice odepřel 
schváliti dohodu o rozdělení pazůstalostního jmění, jest jednotným vý
rokem pozůstalostního soudu, v němž jest jen spoluzahrnuto i rozhod
nutí o poručenském schválení. Názaru tamu nelze přisvědčiti. Jak re
kt:rsní soud správně dovodil, jest k platnosti právního jednání jménem 
nczleti1é třeba, by bylo podle § 233 obč. zák. schváleno poručenským 
soudem. Bez tohoto schválení není tu ještě platného projevu nezleti1é. 
Teprve, kdyby tu byl platný projev této nezletilé a souhlasný s ním 
projev druhé účastnice řízení, mohl by pozltstalo'stní soud vyvíjeti dalš; 
činnost, vydati adevzdaoí listinu na podkladě doh'Ody. Právem proto 
soud prvé stolice uvedl ve svém usnesení, že spornou dohadu neschva
luje mocí úřadu poručenskéha. Napadené usnesení odpovídá ustálené 
judikatuře nejvyššího soudu (srovnej mimo jiné rozhodnutí čís. 185, 
902, 4591, 5844, 5400, 5961, 7505 sb. n. s.). I odkazuje se na důvody 
napadeného usnesení a stačí podotknouti ještě toto: Stěžovatelka pouka
ZDje k tomu, že v dltvodech usnesení prvé stolice odpírá se jí z hmotně
právních důvodů právo na výžívu podle § 796 obč. zák. a že proto se Jí 
musí přiznati právo ke stížn'Osti. K tomu jest uvésti, že důvody rozhod
nutí nepožívají moci práva, nejsouce opatřením soudu podle § 18 nesp. 
říz. Není tedy stěžo'vatelce bráněno, by pořadem práva neuplatňovala 
n"rok na slušné zaopatření podle § 796 'obč. zák. (srovnej rozhodnutí 
,čis 1614 a 8056 sb. n. s.). 
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čís. 8863. 

Odměny připadající na mše přejímatelem stipendia do jeho ún.!rtí 
neodsloužené, jsou dluhy jeho pozftstmosti po rozumu § 105 !lenp. rlz. 
Záznamem mši vedeným zůstavitelem, jest s dostatek osvědčen pocet 
neodslouženýcť mší, ruda výše nároku, k jehož zajištěni jest povoliti 
oddělEní pozůsta1ostního jmění podle § 812 obč. zák. K opatření podle 
s; 812 obč. zák. stačí motivovaně tvrzení, že se jest obávati, že by se 
~ohledávka ocitla v nebezpečí, kdyby byl smisen majetek dědiců s po
zí!stalostnim jměním. 

(Rozh. ze dne 6. dubna 1929, R II 115/29.) 

p o z Ů s t a los tni s o u d ustanovil v pozůstalostním řízení po 
faráři P. Janu R-ovi opatrovníka pro neznámé věřitele pohlec,ávky za 
nťodsloužené mše svaté ve výši 387 dolarů a zároveň povolil oddělení 
pozltstalosti po P. Janu R-avi od jměni dědiců podle § 812 obč. zák. 
až do pravoplatného fO'zhodnutí sporu 'O zaplacení 387 d,olar? za neod~ 
sloužené mše svaté. Rek u r sní s Oll d k rekursu dedlcu napadene 
usnesení potvrdil. D ů vod y: Podle církevních předpisů, které před
ložila arcibiskupská konsistoř, jest zavázán každý kněz, kterému byly 
věn'Ovány penize na odsloužení mší, je odsloužiti. závazku h}ha nemůže 
se nijak sprostiti a, nemúže-Ii je odsloužiti sám, Jest povmen Jeode~zdah 
jiným kněžím, by mše odsloužili. Vzhledem k tomu nutno !,ovazov~tt 
peníze, které byly knězi svěřeny za tím účelem, by !a, ne odsl::,uZII 
mše, za peníze svěřené až do doby, kdy mše byly skutecne odslouzeny. 
Teprve potom přechází tyto peníze do jmění kněze. Zůstavitel vedl 
řáC:ně knihu stipendií, mší, které měly býti odslouženy, a zároveň usta
novil vykonateli své po'slední vůle dva kněze, kteří zjisti!~ že ZLls~~vitel 
neodsloužil mší asi za 387 dolarů, které mu byly za lIm ucelem svereny. 
Bylo povinností vykonavatellt posled~1í vůle, bY,u~edli tyto Q~níze! které 
byly věnovány na mše, které však zustavltel J,este neo~~lou:J!, JaKO p~
'Sivní jmění a tudíž jako p'Ohledávky neznamych ventelu. To bylO 
i úmyslem zltstavitele, který jako kněz jistě byl si vědom svých povin
ností a zejména svého závazku tyto mše odsloužiti a byl si t~ké toho 
vědom, že, pokud je ne'Odsloužil, jest povinnostS by tyto pemze ,byly 
z jeho jmění vyjmuty a věnovány k účelu dárcr urcenemu. Pmto prave,;, 
plvý soud jako soud pozustalostni vzhledem k ustanovení § 276 .obc. 
úk. ustanavil pro tyto neznámé věřitele op~tro:vníka. Právem, tak,e na 
návrh opatrovníka a na ustanovení § 812 obc. zak. pevoltl oddelelll po-
zllstalostní,ho jmění ,O'd jmění dědiclt. . 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dov'Olacímu rekursu. 

Důvody: 

Stěžovatelé vytýkají zřejmou nezákonnost podle § 16,nesr. říz., ~Ie 
néprávem. Nesporné řízení jest ovládáno zásadou vyhle~ava.c! (§ ~, ČIS. 
5 nesp, říz.), a není tedy závady, by r;kursní ~ou?, klery rn~z~ nan~ltr, 
by řízení bylo doplněno v určitém smeru, nepnhltzel k podanr odpurce 
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stt;žovatelli, došlému po rozhodnutí prvé sto.Jice, je-li v tomto podání 
objasněn nebo doplněn skutkový p'Odklad rozhodnutí prvé stolice právě 
v tom směru, jak toho rekursní soud potřeboval k svému rozhodnutí. 
PlOto mohl rekurs ni soud přihlížeti k předpisům kodexu! církevníha 
práva, jehož částečný výpis ověřený arcibiskupstvím předložil opatrovník 
ve svém podání došlém na soud dne 5. ledna 1929. Ustanoveními tohoto 
kodexu (čl. 826-844) jest sledován účel, aby za peníze (stipendia), 
věnované na sloužení mší, byly mše vskutku odslouženy. Kněz, přejí
mající takové stipendiumj, jest podle čl. 833 povinen vůli věnovatelově 
učinitLzadost a má míti podle čl. 844 všemožně péči o to, aby mše byly 
'Odslouženy co nejdříve. V článku 840 jsou pak předpisy o tom, co ze 
stipendii má dostati kněz, pověřený od přejímatele stipendia odslou
žením mše. Již těmito předpisy jest s do'statek osvědčeno, že odměny, 
připadající na mše, přejímatelem stipendia do jeho úmrtí neodsloužené, 
jsou dluhy pozůstalostními po rozumu § 105 nesp. říz. Podle § 812 obč. 
zák. pak dostači, by pozůstalostní věřitel, který žádá, by jmění pozů
stalostní bylo odloučeno od vlastního jmění dědicova, osvědčil svou 
pohledávku. Míoí-li stěžovatelé, že v tomto případě jest před rozhodnu
tím o návrhu opatrovníka na oddělení jmění provésti plný důkaz o ná
rocích, o jichž zajiMění jest žádáno, jde již o důkazy, jichž provedení 
vymyká se z rámce pouhéhO' osvědčení a musí býti zůstaven'O vlastnímu 
sporu o nárok. Záznamem mší (liber intentionum), zůstavitelem vedeným,. 
jest zajisté sclo·statek o,svědčeno, že jest 387 ne1odsloužených mší, čímž 
jest i nárok proti pozůstalosti vznesený dostatečně po rozumu § 812 
obě. zák. osvědčen. Zároveň jest tím vzhledem k vyjádření vykona
vatele poslední vůle osvědčena i výše nároku, pro jehož zajištění jest po
voliti oddělení pozůstalostního jmění podle § 812 obě. zák. Současně 
jest též patrno, že nejsou dosud známé oprávněné osoby, pročež právem 
podle § 276 obč. zák. byl pro ně. zřízen opatrovník. Ale í další p'Odmínka 
pro opatření podle § 812 obč. zák. jest splněna. Navrhovatel mimo osvěd
čení nároku musí ještě když ne osvědčiti, tož aspoň motivo'vaně tvrditi 
(srovnej rozhodnutí čís. 49'2 a 3812 sb. n. s.), že jest se obávati, že by 
jeho pohledávka ocitla se v nebezpečí, bude-Ii obojí majetek smísen. 
Tomu plně bylo vyhověno předložením osvědčení o majetkových pomě
rech dědiců. 

čís·. 8864. 

K' založen~ Sl.Idiště podle § 99 j. o. nevyžaduje zakion taIrový majetek, 
by z něho mohl býti žalobn! nárok úplně nebo částečně uspokiojen, 
nýbrž stačí jakákoliv věc žalovllillého cizince nebo právo ,a nesejde ani na 
tom, zdil takové jmění jest zcizitelno neb exekuci podrobetlo. 

(Rozh. ze dne J 1. dubna 1929, R I 191/29.) 

Jměním žalovaného cizozemce, o něž žalobce 'Opíral příslušnost do
volaného soudu, byla obalová bedna, v níž "Žalovaný vrátil do tuzemska 
'?brazy. S o II d P r v é s t o I i c e vyhověl námitce nepříslušnosti a odmítl 
zalobu. Rek u r sní s o u d zamítl námítku místní nepříslušnosti. D ů-
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vod y: lv\ylným jest názor prvého sovudu, že, se k založení přísluš~osti 
odle § 99 j. n. vyžaduje majetek aspon takove hodnoty, by padala vubec 

P áhu při případném uplatrrování nároku žalobcova a byla zakla.dem 
l1a ~ň částečného uspokojení. Že by při § 99 j. n. šlo O' takto kvahtrko
~~f,ý majetek, ze zákona neplyne a jak právní věda tak i u~t~lená j.udi~ 
katura uznává, že k založení příslušnosti podle § 99 J. n. Slacr pkykolr 
předmět byť i ceny nepatrné, .~předmět, který ~em exeku~r podrobe!: 
2niž může vésti k uspokojení verrtele (Vrz Hora: csI. crv:.pravo procesl11 
stl. 205, Neumannův Komentář u § 99 J. n. a sb. n .. ~. cr~. 4831). Soud 
prvé stolice zjistil, že bedna, o kterou jde, byh .na ucet zalovaneho za
koupena a s obrazem mu zaslána a vy.ctan~ a ze za~o~any bednu zapla:rl: 
jakož i že bedna má cenu asi 50 Kc. Tlm. prokazano .lest. vlasÍ1Hclvl 
žalovaného k bedně a zjištěny všechny náležrtosll pro prrslusnost so~~u 
prvé stolice podle § 99 j. n. Na vlastnictví žalovanéh? k .bed?ě neml~ze 
nic změniti jeho tvrzení učiněné teprve při posl~,dmm u~tnr.m Jednanr 
před prvým soudem, že bednu s obrazy, kdyz dosla d?, Vrdne, sr nevy
zdvihl, nýbrž že 'Obrazy prodal_ Ferdrn~nd~ ~-o.vr, kte:y sr Je 1 s bednou 
vyzdvihl přímo od speditéra. zalovany mmr, ze s; tun ,stal. vlastnrkem 
bedny S.; než nelze přehlédnouti, že podle tvrzem sa;neho z~lov.aneho, 
S. obrazy pro nepravost odmítla vrátil i s bednou. zalovanemu; kdyz 
žal'Ovaný s odmítnutím se spokojll, a opak am n;tvrdr, a. obrazy a~e?nu 
od S-a přijal stal se převzetím bedny vlastnrkem, Jezto uskutecneny 
jsou jak dův;d k převodu vlastnictví, tak i hmotné odevzdání § 423 a 
425 obč. zák. 

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

Důvody: 

Napadené usnesení ve shodě s vědou i s j.udikaturo~ nejvyš:šího 
soudu doličuje, že k založeni sueMtě podle ~ 9? J. n; ne~yzadute, za~Ol: 
takový majetek, by z něho mohl byh zalobm na~ok u~lne nebo caste~ne 
uspokojen, nýbrž že stačí jakák?li ':.ě~ žalcivaneho Clzmce nebo l'ravo 
a nesejde ani na tom, zda takove Jmenr Jest zClzltelno ~ebo exekUCI po
drobeno (srv. též Vážný: O ústrojí a příslušnosll soudu, 192.6 str. 16,5). 
Nižšími soudy bylo zjištěno, že <:braz~vá bed!la byla opatre~a ~~srla
telskou firmou B., když od zmocnence zalovaneho dostalo se Jl prrkazll, 
aby dva obrazy žalovaným zakoup~né pečlivě .~P!třila a zaslala ~~alo
vanému dO' Vídně. Byla tedy obalova bedna zvlaste :ho!ovena ~ prrka~.u 
zmocněnce žalovaného a tomuto také ,s obrazy do Vldne odeslana a zJ!
štěno též, že žalovaný cenn bedny 80 Kč zaplatil. d~bírk~u. Tím b~lo 
prokázánO' vlastnictví žalovaného k bedně, Jez ncnr pred~lete;n rozepre. 
Použil-Ii žalovaný této bedny při vrácení obrazu, nezamklo Jeho. vlast
nictv,; k tomuto předmětu ani mlčky vzdáním, jak s~aží, se dolíČlÍ1 do
volací rekurs, ježto nebylo tu předpokladu § 863 ~bc. ~zak. ,:.~el'0zbyla 
obalová bedna své samostatné právní povahy al1l llm, ze neprrJaty obraz 
byl v ní vrácen prodateli. Že vlastnictví k bedně n.epřešlo na. dalšíh~ 
kupitele 'Obrazů, bylo již správně dolíčeno v napadenem usnesem a stačr 
,odkázati k jeho odůvodnění. 
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čís. 8865. 

Jde o splátkovýohcltod poJte zákona ze dne 27. dubna 1896, čís. 
7~ř. zák., byla-Ii kupoi cena autohusu (součásti jehO) splatná z tásU 
pIi dodávce autobusu, zhytek pak v měsíčních splátkách. 

~:ovoz živnosti v ten způsob, že podnikatel s jedl1lm pomocníkem 
odvazí autobusem cestující z nádr'aží do města, není obchodem pooJe. 
čl. 272 čís. 3 obch. zák!. 

(Rozh. ze dne ll. dubna 1929, Rv I 1165/28.) 

.zalovaný koupil od P-ské strojírny autobus (jeho součástky). Po
lovlce kupní ceny byla splatná při dodání vozu, druhá polovice v mě
síčních splátkách. zalovaný zaplatil část kupní ceny za autobus, s nimž 
provozoval dopravu osob z nádraží do města Č. Nárok na nedoplatek 
kt'pní ceny postoupila P-ská strojírna žalobkyni, jež !ho pr'Oti žalova·· 
nému zažalovala. zalovaný namítl méněcennost dodaného autobusu a 
uvedl, že námitku tuto může uplatňovati až do úplného zaplaceni kupní 
ceny, ježto šlo o' splátlmvý obchod. Pro c es n í s o udp r v é s t o
l i c e žalobu zamítl, zjistiv, že dodaný autobus byl méněcermý, a při
klo111v se k názoru žalovaného, že šlo o obchod splátkový. O cl vol a c í 
s ,e u, d napadený rozsudek p'Otvrdil a uvedl v otázkách, o něž tu jde, 
v d u vod ech: Odvolání nelze přiznati oprávněnost. Odvolání vytýká, 
že v souzeném případě nejde o splátkový obchod podle zákona ze dne 
27. dubna 1896, čís. 70 ř. zák., t'Omu prý odporuje obsah objednacích 
llstků. Obchod splátkový při automobilech nebyl prý: u postupitelky 
P:-.ské strojírny vůbec zaveden a že smluvní strany neměly úmyslu uza
vnŤl obchod splátkový, vyplývá prý z toho, že námitka ta vznesena byla 
~eprve při ústním jednání dne 19. prosince 1927. Jedná se prý o obv
céJn'Ou kupní smlouvu, při které sice cena kupní jest splatna po část
kách, avšak výslovně ujednána byla jako vedlejší úmluva ztráta lhůty. 
Výtka ta není odůvodněna. Podle obsahu objednacíc'h, listll měla býti 
polovice kupní ceny zaplacena při dodání vozu a druhá polovice v mě
míčních splátkách po 3.650 Kč a 1.500 Kč pod ztrátou lhůt. Žalovanému 
byl autobus před úplným zaplacením kupní ceny odevzdán a prodatelka 
P-ská strojírna vyhradila si mimo to vlastnické' právo. Okolnost, že 
právní zástupce žalovaného namítal, že jde o obchod splátkový, teprve 
při ,ústním jednání dne 19. prosínce 1927, jest bez významu. Že P-ská 
.strojírna splátkové obchody' neprovozuje, fest nerozhodným, 
nehoť jde jen o to, zda právní jednání mezi' ní a žalovaným o prodeji
autobusu jest splátkovým obchodem čili nic. Ta oko·lnost, že se svědci 
nezmiňují o splátkovém obchodu) jest nerozhodnou, jeli}{lož svědci mo
hou vypovídati jen o skutkových okolnostech. Otázka, zda lze v ujed
náních smluvních stran spatřovati obchod splátkov,ý, jest právním zá
vtrem ze zjištěných skutečností. Právní závěr učiniti náleží soudu. Z toho· 
vyplývá, že v tom, že svědci nebyli slyšeni o úmyslu smluvních stran 
uzavříti či neuzavříti obchod splátkový, nelze spatřovati vadnost řízení,. 
jak odvolání vytýká. Obsah objednacích Hstů neien neodporuje závěnr 
(právnímu názoru), že mezi P-skou strojírnou a žalovaným byl uzavřen 
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obchod splátkový II prodeji autobusu, nýbrž závěr ten odůvodňuje. 
Soud odvolací sdílí proto práv ni názor soudu prvé stolice, že v souzeném 
případě jde o splátkový obchod podle § 1 zákona ze dne 27. dubna 1896, 
čís. 70 ř. zák. Podle § 10 CÍ"ovaného zákona nelze ustanovení tohoto 
zákona použíti na splátkové obchody, při nichž právní jednání na straně 
kupujícího jest obchodem. že koupě autobusu žalovaným ,byla obcho
dem, žalující strana ani netvrdila, tím méně prokázala. Zda zalovany jest 
obchodníkem proto, že, jak dovolatelka tvrdí, podle čl. 272 čís. 3 Jest 
zároveň povozníkem zboží a ústavem určeným k dopravě osob, že tedy 
p'O koupi autobusu provozuje obchody, jest nerozhodným. žalobkyně ve 
sporu netvrdila, že žalovaný dopravuje zboží. Tvrzení to jest novotou 
podle § 482 c. ř. s. nepřípustnou. zaíovaný provozuje dopravu 'Osob 
jedním autobusem. Nejde tedy o ústav pro dopravování osob, tedy o ku
pecký podnik založený na velkoprovozu. žalovaný ani po koupi auto
busu neprovozuje obchody podle čl. 272 čís. 3 obch. zák. a není proto, 
obchodníkem podle čl. 4 obch. zák. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl d'Ovolání mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Především jest řešiti spornou právní otázku, zda smlouva o prodeji 
autobusu byla splátkovým obchodem ve smyslu zákona ze dne 27. dubna 
1896, čís. 70 . zák. Z objednacích listů ze dne 28. května 1925 na spodek 
auta a ze dne 5. června 1925 na karoserii nižší soudy správně dolíčily, 
že, ana kupní cena obou těchto součástí jediného autobusu byla splatná 
polovinou při dodávce autobusu a zbytek v měsíčních splátkách v ob
jednacích listech přesně určených, jest sporné právní jednání posuzovati 
podle předpisů zákona o obchodech splátkovýdh čís. 70/1896 ř. zák. a že 
zejména podle ustanovení § 4 třetí odstavec tohoto zákona zůstala ža
lovanému vyhražena námitka ze správy až do úplného zaplacení kupní 
ceny, třebas propadná lhůta § 933 'Obě. zák. již uplynula. 

Jest souhlasiti i s právním názorem napadeného rozsudku, že pro
vozování živnosti žal'ovaného, kterou obstarává osobně s jedním po
mocníkem a která záleží podle zjištění prvého soudu v tom, že auto
busem 'Odváží z nádraží cestující do mčsta - nelze považovati za obcho
dy ve smyslu čl. 272 čís. 3 druhé věty obeh. zák., neboť tento předpis 
předpokládá podnikání ve větších rozměrech a vyjádřuje právě tento po
žadavek zřetelně výrazem "ú s t a v y« určené pro dopravu osob. (srov . 
Randa: Obch. právo o relativních oboh·odech čl. 272 čís. 30bch. zák. 
a komentář Staub-Piska vyd. 1 9 10 § 10 a II ku čl. 272 obch. zák.). Při 
tom ani nesejde na tom, že žalovaný současně s dopravou osoh béře 
též jejich zavazadla, neboť tím nestává se ještě pov'Ozníkem dopravují
cím zboží, který jest ovšem vždy obchodníkem podle čl. 272 čís. 3 prvé 
věty'Obch. zák., i když provozuje živnost v malém rozsahu. Pokud žalob
kyně p'Okusila se teprve v opravném řízení uplatniti skutkovou okolnost, 
že žalovaný koná také služby a práce povozníka, jde o nepřípustnou 
novotu, kterou se právem odvD-lací soud neobíral (§ 482 c. ř. s.). Po
užití ustanovení splátkového zákona na souzenou věc nebylo tedy vy" 
loučeno ani ustanovením § 10 (1) tohoto zákona. 
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čís. 8866. 

~.abyl-Ii kdo_ v důvěře ve veřejné knihy ntu:lzástaV!lrho práva lila po
hle{lavc~ v dObe,. kdly. vkl~ zástav.ního práva pro pohledávku byl prá
v~platny, ne!ze n~dzasta~ntmu. pravu odporovati z dUvodUl. že pohlie
d~vka by!~ fmgovana .a mk~y l1ebyla po právu a že zástavln~ právo pro 
nI bylo znzeno trestnym zpusobem. 

(Rozh. ze dne 11. dubna 1929, Rv I 1745/28.) 

Na _nemovitosti J.ana ~-a vázla pohledávka Berty Sch-ové, na nE 
l1a~y: zalob.ce nadzastavm!,'O. prá~a. Nemovitost Jana M-a byla exe
kt>~ne prodana a pemz, pnkazany na pohledávku Berty Sch-ové, byl 

sluzen. k s?udu vzhledem k d~sud ner?zhodnutému odpůrčímu sporu, 
vcdenemu za:ovanou prol! Berte Sch-ove (§ 220 ex. ř.). žalobou, o niž 
tll Jde, domahal se žalobce na žalované, by, byla uznána povinnou 
~vohÍ1, by mu ~yl vydán peníz složený k s'Oudu pro pohledávku Berty 
Sch:,:v.e. Žalobe bylo v~hověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j_ 
v y s S I m s o ude m z techtO' 

d ů vod ů: 

. Dovolatelčiny vývody, že žal'Obcovo nadzástavni právo na po'hle
d~vc~ ~erty Sch-O~é není po pr~vu, protože pohledávka jest, jak bylo' 
p,ok~z~no, f~~govana a zastavm právo pro ni byl'O, cOž jest rovněž 
prokaz_~no, zr~zen? trest~ým způsobem (§ 1 zák. ze dne 25. května 
!883, CIS. 78 r. zak.), mely by místo a mohly by míti platnost kdvbv 
s~o o pohledávku _a .0 zást~;rn.í p!ávo Berty Sch-ové, avšak n~lze -jil~ 
pll.znatropodstatnel1l a tudlz uspech, pokud Jde o smluvní nadzástavní 
pravo ~alobcovo n~ pohle~ávce, a ta p_rota, že nadzástavního p·ráva na 
pohled~vce Sch-ove nabyl zalobce, kdyz vklad zástavního práva pro tuto 
pohledavku byl f?r?,áln~ pravoplatný a hlobce jednal, jak uznaly nižší 
sO:ldy a v dovolanl nenr napadeno, nabyvaJe smluvního nadzástavníh0 

"prav~, v důvěře v knihy veřejné. Tomu-li tak, jest nemzhrodné, že po
llJ,ledavk~ B_ertY,Sch-o,"é byla fingována a nikdy po právu nebyla, a ne
lo,:hodne, ze zastaVl1l pravo Sch-ové bylo, jak jest prokázáno, zřízeno' 
z~u~obem trestný,,;. Z~kor; (§ 1500 'Obč. zák., § 71 knih. zák.) chrání 
d:,veru v knrhy vereJne :' :~lobce, nabyv nadzástavního práva za řeče
~ych okoloO'str,. t. J. v duvere v pozemkovou knihu, jest této ochrany 
ucasten. :.?pf;a pro!o h!ovaná neprávem jeho nadzástavní právo, po
kud se tyce ;:al?bcu~ narok .na __ ~.806 K~, které byly na pohledávku 
Berty. Sch-ove pnkázany z neJvysslho po·daní za zavazené pro ni nemo
vltOStr Jana M-a. 

čís. 8867. 

" . Př}. exeku~!. pro nárol<!, který jest závislý na vzájetmtllém plněni vy
maha]lClho ventele z ruky do rukly, jest pnpustným dOdatek k pocv:olel1í 
,exekucepoukazujicí na noro vzájemrw závazek vymáhlajícihkl věi'iWie. 

(Rozh. ze dne 11. dubna 1929, R II 109/29.) 
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Na základě exekučního titulu, podle něhož byl dlužník povinen za
piatiti vymáhajícímu věřiteli 10.000 Kč proti vydání zboží,. povolil s o u d 
II r v é s t 'O 1 i c e exekuci k vydobylI 10.000 Kč, bez Jakehokohv obme
~cní. Rek u r sní s o u d vyhověl rekursu dlužníka a povolil exekuci 
s omezením, že vymáhající věřitel jest povinen ihned při dlužnikovu pla
cení vydati mu z ruky do ruky zbožl. D ů vod y: Podle jasného doslovu 
exekučního titulu jest dlužník povinen zaplatiti 10.000 Kč jen podmí
nečně, COž je závažné pro postup při výkonu exekuce (§ 25 druhý odsta
vcc ex. ř., bod 24 Návodu pro výk. orgány). Ježto tedy prvý soud ne
pl ávem povolil exekuci bez jakéholéoliv omezení, bylo důvodné stížnosti 
vyhověti. 

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího 
věřitele. 

D ů vod y: 

Dovolací rekurentka brání se proti do'datku, kter}' rekursní soud, 
vyhověv rekursu povinného, připojil k usneseni prvního soudu o povo
lení exekuce, vysloviv, že se exekuce povoluje s ,obmezením, že vymá
hající věřitelka splní svůj vzájemný závazek, podle něhož jest povinna 
při placení vymáhané pohledávky vydati dlužníku z ruky do ruky zboží 
s(znamenané v konsignaci ze dne 24. října 1927. Leč dovolací rekurs 
není opodstatněn. Jest mylným názor dov'olací rekurentky, že při exe
kuci pro nárok, který jest závislý na vzájemném plnění vymáhajícího 
věřitele z ruky do ruky, nemá místa a jest nepřípustný dodatek k po
volení exekuce poukazující na onen vzájemný závazek vymáhajícího 
vl'řitele. § 8 ex. ř., na který se c!ovoIací rekurentka pro svůj názor od
volává, tím, že stanoví, že pro povolení exekuce pro nárok, ke kterému 
jest dlužník povinen toliko ~"~ti vzátemnému plr;ěl;í vymáha.jf_cí_h~ 
věřitele z ruky do ruky, nel1l treba prukazu O' splnenl neb 'O zaJlsteul 
vzájemného plnění, řečený omezující dodatek v usnesení exekuci povo
lujícím nezakazuje a jest tento dodatek, jimž se jen povolení exekuce 
uvádí v souhlas s exekučním titulem a nahrazuje vlastně, co, jako v pro
jednávaném případě, mělO' býti obsaženo již v návrhu na povolení exe
kuce (§ 7 ex. ř.), přípustný. Tímto dodatkem chráněn jest dlužník, 
JEHo pro výkonný orgán jest I'oihodným povolující usnesení, proti 
tomu, že by plnil, aniž by byl splněn jeho nárok navzájem a tutoochra11l; 
mu exekuční řác! přiznává (§§ 25, 42 čís. 4 a 367 ex. ř.J:. Rekursm 
soud tedy, připojiv k povolení exekuce dodatek, poukazující na vzá
jemnou povinnost vymáhající věřitelky stanovenou v exekučním titulu 
k plnění z ruky do ruky, nepochybiL Pokud dovolací rekurentka opírá 
své opačné stanovisko o vývody Neumannova komentáře k ex. ř., jest 
poznamenati, že Neumann v novém svém. komentáři k ex. ř. z roku 
1927 své dřívější stanovisko pozměniL 

čís. 8868. 

Výpočet uhrazovací jistiny pro vložený výměnek (§ 226 ex. ř.). 
Okolnost, zda jde.o břemeno trvání neomezeného, či omezeného, 

má význam jen pro zpftsob, jak má býti naloženo s uhrazovací jistinou, 
Clviln! rozhodnutt XI. 
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nemá však význam pro stanovení samé jistiny, jež se vypočte podle 
úrokové míry, běžné u ústavů, určených podle § 77 ex. ř. a § 152 jedno 
ř., bez ohledu ua to, jak kapitalisovali břemeno odhadci, jež je odhadli 
na určitou částku ročně. 

(Rozh. ze dne 11. dubna 1929, R II 122/29.) 

. Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost při
kOlal s o udp r v é s t o' I i c e ve stejném pořadí s knihovní pohle
dávkou vymálh'ajícího věřitele výměnkářům jejich doživotní bezplatné 
a nedílné právo výměnkářské k neztenčenému pobírání in natura potud, 
pokud p'Ostačí zbytek rozdělované podstaty 3360 Kč 51 h a úroky z tét" 
jistiny k úhradě peněžíté hodnoty těchto výměnkářských práv 150 Kč 
ročně. Tato uhražovací jistina 3360 Kč 51 h, již musí vydražítel podle 
dražebních podmínek hotově složiti, bude uložena na úrok, vydražítel 
musí výměnkářské dávky a povinností plniti in natura a bude mu z úrokl 
uhražovací jistiny a z jístiny samé poukázáno ročně 150 Kč pozadu ke 
dní 6. října každého roku jako odškodné až do úmrtí obou výměnkářú 
nrbo' do vyčerpání uhražovaCÍ jistiny. Eventuelní uvolněný zbytek 
uhražovací jistiny bude pak zvláštním usnesením rozdělen věřitelům, 
kteří dnes částečně nebo úplně vycházejí na prázdno. Úroky z nejvyš
šího podání budou rozděleny později. O Ů vod y: Uhražo'Vací jístína 
pro výměnu určena podle § 226 ex. ř. na 3750 Kč tak, že roční hodnota 
dávek, jež odhadem určena na 150 Kč, byla kapitalisována podle 4% 
úrokové sazby vyhlášené podle § 19 odh. řádu. Poněvadž výměna jest 
vložena celá na vložce čís. 202 a celá též na vložce čís. 1580, musel 
soud určítí, že obě vložky celými zbytky musí příspěti k uhražovaCÍ 
jistině. Rek u r sní s o u d k rekursu vymáhajícího věřitele napadené 
usnesení potvrdil. O ů vod y: Přisvědčiti jest stěžovatelce, že podle 
§ 226 prvý odstavec ex. ř. s vloženými výměnky má býti naloženo 
podle předpisů § 225 ex. ř. jakO' s věcnými břemeny omezeného trvání, 
zavazujícími k opětujícím se dávkám. Uhražovací jistina, připadajicí na 
výměnkářské dávky, které nepřijd:ou úplně k uspokojení, rovna se podle § 
226 ex.. ř. jistině, které jest třeba, by z úroků byly zaprav'Ovány dávky ode 
dne příklepu dospívající nebo jejich peněžitá hodnota; z toho,to fondu 
o~drží oprávněný uspokojení, po,kud rond stačí; je-li úhrada, která připa
da z rozdělované podstaty na výměnek, příliš malá, by z jejích úroků 
dávka nebo její peněžitá hodnota úplně mohla býti zapravena, musí 
přibrána býti z uhražovaCÍ jistiny částka, které jest třeba, by výměn
kové dávky byly odváděny nezkráceně. Jistina, která má býti uložena, 
vypočte se podle úrokové míry běžné podle § 77 ex. ř. a 152 jedno ř. 
ve smyslu § 19 odhadního řádu. První soudce učinil tedy úplně správně 
uhražo'vaCÍ jistinu pro výměnu podle § 226 ex. ř. na 3.750 Kč kapitaIi
sováním roční hodnoty těchto dávek, jež určeny byly odhadem na roč
ních 150 Kč, podle 4% úrokové sazby, vyhlášené ve smyslu § 19 odhad
ního řádu. Vzhledem k tomu, že ro'ční hodnota výměnkářských dávek 
odhadem určena byla ročně 150 Kč, mohla stěžovatelka předvídati, že 
bude zřetelem k tomu, že je s výměnou ve stejném knih'Ovním pořadí, při 
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stavu věci poukázána na zbytek uhražovací jistiny pro 

uvolnění. 
N e j vy Š š í S'O U d nevyhověl dovolacimu rekursu. 

Důvody: 

499 

připad jejího 
; ! I : lil! 

Dovolací rekurs jest podle § 239 ex. ř. přípustný, ~Ie ne~í ~uvodnt· 
Stanoví sice § 226 prvý odstavec e,x. I., že s ~Ioz~nyml, vymenk~ je .. ~ 

akládati podle předpisu § 225 ex. r. Jako s vec,:ym~ bremeny »,ome, 
~eného« trváni zavazujícími k opětUjíclm se davkam, o mchz ~a 
. vláštní ustano~ení § 225 druhý odstavec ex. ř. ,Ne~ okol,:o,st, zda j~e 
~ břemeno trvání neomezeného či 'Omezeného, ma vyznam je~ pro ,zpu-

b jak má býti naloženo s uhrazo'Vací jistinou, zda se totrz vyda vy
d~aŽiteli (§ 225 prvý odstavec ex. ř.), či zda se uloží n," úro~ ~§ ~25 
druhý odstavec ex. ř.), ale nemá významu pro stanovenr same j!stmy, 
'.' se děje vždy podle druhé věty prvého odstavce § 225 ex., r. ]ak~ 
~~~oslatný úkon .soudní, při čemž se jistina vypočte po~le ur?k~v~ 
míry, běžné u ústavů, určených podle § 77 ex., ř. a § 152 Jedno r., ]a 
s rávně učinil exekuční soud. Jest pr'Oto bez vyz~amu .~ ~ro soud ne: 
z1vazné, iakou částkou kapitalisovalr odha,dcl vymenek JImI na 150 Kc 
ročně odhadnutý (srovnej rozh. sb. n. s. ČIS. 5843). 

čís. 8869. 

Revírní bratrské pokladně mobou býti z nejvyššího podá~~ za vy
draženou nemovitost přikázány příspěvkové po~edávky (§ ;4? CIS., 3 ~x. 
ř.) jen za předpokladu § 76, prvý OIdstayec" zákona o pi'unych d31l1Clt 
osobnlch ze dne 25. října 1896, čís. 220 r. zák. ..,. . " 

Nestačí, že budovy, vzdálené od diolU, bylo UZlvauo jako obytil",eho 

domu pro správce dolu. 
(Rozh. ze dne 12. dubna 1929, R I 62/29.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodaný dúm ~epřik~z'l! 
s o udp r v é s t o I i c e revírní bratrské pokladně v před,nostnrm p.oradl 
příspěvkové pohledávky. Rek u r sní s o u d napadene usnesenr po-

tvrdil. , 
N e j v y Š š,j s o u d nevyhověl dovolacllTIu rekursu. 

O Ů vod y: 

Rekurentka domáhá se uspokojení svých pŤíspěvkových pohl~dávek 
podle výkazu nedoplatků ze dne 3L července 1926 a mohly by Jí tY,t~ 

ohledávky z nejvyššího podáni za dum č. p. 51 se z_ahr.~dou v M. být~ 
~řikázány podle § 246 čis. 3 ex. ř. za předpokladu_vyt,ceneho v.§ 76 prvy 
odstavec zákona ze dne 25. října 1896, Čí.s. 220 r. za~., ted ž Jen teh~y, 
kdyby bylo zjištěno, že vydražen~ nemovItost bžla vyhradne nebo ,~re
vážně věnována provozu horni'Ctvl na dole. P. a ze byla k !omtlto ucelu 
zvláště zařízena (srov. rozh. ze dne 27. hstopadu 1900, ČIS. pres. 304" 

J
'udikát čís. 150). Rekurentka, přihlašujíc své pohledavky k rozvrhu 

3'" 
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nejyyššího pod!ni, tvrdila jel; tolik, že realita Č. 51 v M. tvoří příslušen
S~I dolu P:.,a ,ze byla vlastmky tohoto dolu věnována jako byt pro děl
ni,ky. ,To zpsteno nebylo, nebof podle sdělení obecního úřadu v M. je 
d:'!TI.cls .. p. 51 v M. vzdálen od dolu P. así 400 až 500 Ol a bylo ho po- . 
u~lvano jako obytného. domu pro sp;ávce dolu. Nejsou tudíž splněny 
p~t.dpoklady § ~6 prvy odstavec zakona čís. 220/1896 ř. zák., neboť 
dum te.n nebyl vube,~ věnován pr?vozu hOrnictví na dole P. a nebyl k 10-
lP:uto .učelu am zanzen. K novym skutkovým okolnostem a k novým 
?ukazllm v ,~ovo'ladm rekursu nemůže dovolací soud přihlížeti, protože 
JSou to nepnpustne novoty. Na rozhodnutí čís. 6553 sb. n. s. a na [OZ
ho?nutí ze dne 27. října 1928 č. j. R I 650/28 poukazuje rekurentka ne
pr!,vem, neboť přehlíží, že v obou těchto rozhodnutích šlo o pozemky 
jez P?dle zjištění příslušných soudů tvořily součást horních nemo~ 
v:tosh pokud se týče byly věnovány výhradně provozu hornictví. Tyto 
p;edpoklady v souzeném případě nejsou splněny a proto bylo dovola
Clmu rekursu odepřítí úspěch. 

čís. 8870. 

Děti, z neplatného manželství považují se za děti manželské IlIdyžl 
bUd:~~lo k; ~onVaIidaci manželství neb alespoň jeden z rodiČů ne. 
zavm~. il,:evedel o překážce mllnželstvi bez rozdllu překážky a nábožen. 
stvl rodlcu. 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1929, R I 146/29.) 

M~~želství Jana a Emilie O-ových bylo právoplatným rozsudkem 
prohla,se~o nep.latným pro dvojženství a vysloveno, že ani ten ani onen 
z manzelu nema Vl?}' ~~ nepl!'tnosti manželství. S () udp r v é s t o I i c? 
r~.~ho~l v nespomem nzeUl! ze ,nezl. Ondřej O. zůstane ve výchově a ve 
'yzlv: ~a!ky EmIlIe O-~ve a ze Jan O. jest povinen platiti na ditě 30 
Kč meslcne. Rek u r s n I s o u d k rekursu Jana O-a napadené usneser-í 
potvrdIL ' 

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

D ů vod y: 

Stěžovatel vytýká neprávem napadenému usnesení zřejmou nezákon
nost, ve smyslu §. ~6 nesp. říz. proto, že rekursní soud pokládá nezl. 
Ondr~je O-a za dlte ,manželské. Při tom hájí názor, že nutno toto dítě 
povaz~vah ~a neman~elské podle § 16.0 obč. zák. proto, že se narodilo 
Z manz~lstvI ne~l~tneho er? dvojž~nství. Ale stěžovatel nemá pravdu 
v tom, ze nezlehleh'O Ondreje Oea jest považovati za dítě nemanželské 
~o kterér;rž případě ovšer;r by stan?vení ,:ýživného bylo \ yhraženo po~ 
r"du prava" an ~e,::hce dJtko, uznah za sve. Podle § 160 obč. zák., jenž 
byl čas teč ne zmenen § 50 zakona ze dne 8. října 1856 čís. 185 ř. zák 
(~on~ordátem! a ~ís~ř.ským n~řízením ze dne 3. červn~ 1858, čís. 92 ř: 
zak.z je,st ~?kladaÍl ~etl z;ozene v manželství neplatném za nemanželské, 
kdyz prekazka manzelstvl nebyla po'zději odstraněna neb aspoň jednomu 
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z rodičll není k dobru nezaviněná nevědomost o překážce. Tato zásada 
platí nyní všeobecně pro všecka neplatná manželství bez rozdílu pře
k"žkya náboženství rodičů. Ovšem podle původního doslovu § 160 obč. 
zák. platila tato zásada s výjimkou ohledně dětí zrozených v manželství 
neplatném z dÍlv'Odu překážek vypočtených v § 62-64 obč. zák. Kon
kordátem (zál<on ze dne 8. října 1856, čís. 185 ř. zák. § 50) byla zásada 
§ 160 obč. zák. rozšířen~ při manždstvích k~tol!ckf:h i na děti zrozené 
z neplatného manželstvl bez rozdllu, z jak~ prek~zky b~la neplatn~st 
manželství vyslovena. Stalo se tak ve shode s pravem Clrkevlllm. CIS. 
nař. ze dne 3. června 1858, čís. 92 ř. zák., byla pak platnost télo zásady 
rozšířena na všecka manželství (i nekatolická), takže podle stavu zá
konodárství po těchto zákonech považovaly se za manželské děti, zro
zené z manželství neplatných bez mzdílu překážky a náboženstvi rodičll, 
když nastala bud' konvalidace manželství nebo, když aspoň jeden z ro
dičů nezaviněně nevěděl o překážce. Zrušením konkordátu nebylo na 
tomto právním stavu nic změněno. K:onkordát byl sice zrušen zákonem 
ze dne 25. května 1868, čís. 47 ř. zák. čl. 1., ale tím nebyla znovu pro 
katolická manželství vzkříšena platnost ustanovení § 16.0 obč. zák. v pů
vodním jeho doslovu. Zrušení zákona zrušivšího zákon dřívějši nezna
mená beze všeho znovuvzkříšení platnosti zákona dřívějším zákonem 
zrušeného když to nebylo zvláště vysloveno. Zálwnem květnovým čís. 
47 z roku '1868 čl. 1 byla uvedena znovu v platnost jen ustanovení druhé 
hlavy občanského zákoníka a dodatečných nařízení, tedy platnost usta
novení 'o právu manželském, nikoliv však platnost ustan,ovení § 160 obč. 
zák. v původním doslovu, tedy platnost zásady, že dobrodiní manželského 
původu nepřísluší za podmínek § 160 obč. zák. dětem zrozeným z ne
platného manželství, vadí-li mu překážka § 62 až 64 ?bč. ;ák; Zůst,:l~ 
tldy při všeobecnost! zásady,§ 16? obč. zák .. pro ,ma?!elsky ~uv?d det~ 
zrozených z neplatneho manzelstvl b.ez rozdllu prekazkya nabozenstvl 
rodičů. Nelze ani seznati, proč by zákon zrušením konkordátu chtěl jinak 
upraviti postavení dětí zrozených z neplatného manželství katolíků, než 
dělí zrozených z neplatných manželství jiných, a nebyl,o by. srozu,?l~ 
telné, proč by chtěl pro děti zrozené v neplatném manzelstvl katohku 
stanoviti jiné právní postavení. Vždyť zruše?í ,konlmrdátu sledovalo 
jenom účel zrušiti výhody poskytnuté katohcke clrkvl a platnost kano~ 
nického práva manželského, ale nemělO' za účel, by výhody poskytn.ute 
dětem z neplatných manželství katolíků byly zrušeny. (sr~v; k tomu nalez 
čís. 13447, Ol. U. W. a Krainz Ehrenzwelg Syst 5 vydam § 452 po~n. 
20. a literatura tam citovaná). Není o tom sporu, že pravoplatnym 
mzsudkem ze dne 25. prosince 1927 bylo vysloveno, že žádný z rodičů 
nemá na uzavření neplatného manželství viny. Tím je pravoplatně a také 
pro opatrovnický soud závazně rozřešena otázka viny rodič~ ve smyslu 
§ 16.0 obč. zák. Zaviněná nevědomo'st o překážce manžel stvl rozsudkem 
zjištěná by vinu na uzavření neplatného manžel~tvf zakláC:ala a o;:šem 
přiznání manželského původu vylučovala. Té tu vsak nem. (§ II nanzení 
min. sprav. ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. zák.: § 160, 10,2 a 1265 
obč. zák. a § 507 tr. zák.). Rekursní soud tcdy pravem povazuje nezl. 
Ondřeje O-a za dítě manželské, an byl zrozen ske v manželství neplat
ném, ale na ujednání neplatného manželství žádný z wdičů neměl viny. 
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čís. 8871. 

I když protí usneseni není 0p11lvného pvostřed:k:u neru vykionatelným, 
dokud nebylo stranám písemně doručeno. ' 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1929, R I 159;29.) 

. Na z~kladě soudní výpovědi z bytu navrhl vymáhající věřitel exekuci 
vykhzemm. S o udp r v é s t o I i c e exekuci povolil rek u r s n i 
s o u d ex:,kučn~ návrh, zamítl. O ů vod y: Podle § 4 cií) zákona na 
och~a~u najemcu ~ahrazuje us!,ese~í, nabylO-ii právní moci, platnou vý
pov:d. K pOVD~em exekuce vyzaduje se tudíž právoplatné usnesení o vý
povedl. lezto. vsak !,snesení rekursního soudu nabývá právní moci teprve 
doručen~m p;semneho vyhotovení stranám (§ 416, 426, c. ř. s.), jest 
u~nesem prvehD soudu, povDlující výpověd', jež bylo potvrzeno rekurs
mm soudem, p.ravoplatným teprve, bylo-Ii usnesení rekursního soudu 
doručeno stra~am. Exekuce, o niž tu jde, byla povolena dne 8. listopadu 
1928, usnesem rekursní?o soudu bylo doručeno stranám teprve dne 10. 
11slopadu 1928. Povolem exekuce stalo se tudíž neprávem na základě do
sud nepravoplatného usnesení prvého soudu. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dO'volacímu rekursu. 

O Ů vod y: 

Na~ade~é us~esení rekursního s'Oudu hoví stavu věci a zákonu a jest 
sp~avne oduvo~neno. Názoru stěžovatelčinu, že exekuci lze povoliti dříve, 
n~z bylo stranan;. do;učeno usnesení, proti kterému není opravného pro
st:edk~, nelze pns~edčltr, neboť nemá opory v zákoně, který naopak 
~t~no~l v § 416 prvy odstavec c. ř. s., že rozsudek stane se proti stranám 
učrnny !epr~e doručením písemného vyhotovení, OO'Ž platí podle §§ 426 
427 c. r. s. I pro usneseni, pokud musí býti písemně doručena Pro po~ 
;";1I:0U ,~tranu ,bylo ~y křivdou, kdyby byla exekuce proti ní' povolena 
jeste dnve, nez se vubec dověděla o tom, jak bylo rozhodnuto o jejím 
rekursu, neboť byla by jí takto odňata možnost plniti dobrovolně a uva
rovaÍI se exekuce. 

Čís. 8872. 

. Povolaným dědicům (kupitelům jích dědických podllů) nepřísluší 
pravo k relrursu do uSl!1lesení PiOZW>talostnllio so.udiu schvalluijík:ího 
smlouvu ,~hý~h ,s~oludědiců. o prodeji jich di.\dtických Plodiílů. 

. Opa~e~l ucmen.a pov?lanymi dědici aneb soudem již zařízená proti 
Otm, plat. t pro kupltele dedických podílů a působí také proti nim. 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1929, R I 166/29.) 

.. V ,P?zl'~tal?sti. po Vilému K-ovi prodali přihlášeni dědici připadší 
JIm ded,ctvl, dedlC' Charlotta K-ová, Jindřich K a Josefina P-ová smlou-
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vou ze dne 16. března 1928 zapsanou do soudniho protokolu u okres
ního soudu v R. Františku Karlu J-ovi, dědic Jan Alexander K smlouvou 
ze dne 31. července 1928 zapsanou do soudního protok,o-lu u okresního 
soudu v K Vilému P-ovi st., Josefu P-ovi a Vilému P-ovi ml. 0'0 usne
sení, jímž pozůstalostní soud schválil k návrhu smluvních stran. protDko·l, 
obsahující smlouvu ze dne 16. března 1928 sepsanou u 'okresmho soudu 
v R. podaly stížnost smluvní strany (Jan Alexadner K, Vilém P. st., 
Josef P. a Vilém P. ml), jež uza-:řely smlouvu podl~,protok~I~, sepsanéI:o 
dne 31. července 1928 u okresmho s'Oudu v K, Jej'z uJednam vzal pozu
stalostní soud prostě na vědomí. Rek u r sní s 00 u d stížnosti nevyhověl, 
odepřev stěžovatelům oprávnění ke stížnosti. 

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

Důvody: 

S názorem rekursního soudu jest souhlasiti. Jest si uvědomiti, čim 
jsou stěžovatelé v pozůstalostním řízení. Koupí dědického podílu vstou
pili kupitelé do pozůstal9sti na místo pro datelů jako do'savadních dědiců 
a stali se tak dědici na místo nich, a to tak, že opatření, učiněná povo
lanými dědici aneb soudem již zařízená proti nim, platí i pro ně a ~ůsobí 
tčké proti nim' (Krainz.-Ehrenzweig, Erbrecht str. 567 a 568). Ma-Ir se 
toto na zřeteli a vyc'h,ází-Ii se ze zásady § 9 nesp. říz. o tom, kdu jest ke 
stižnostioprávněn, jest zřejmým, že rozřešení otázky o oprávnění stěžo
vatelů ke stížností závisí na tom, zda práva jednoho dědice jsou závislá 
na právech spoludědice. Tuto otázku jest však zodpo'věděti záporně již 
vzhledem k tomu, že podle § 122 a 125 nesp. říz. musí každá dědická 
pl'ihláška, vy'hotovená v předepsané formě, býti na s'Oud přijata a k po
zůstalostním spisům vzata, to i v tom případě, když si tyto přihlášky 
odporují, a že zákon v §§ 125 a násl. nesp. říz. stanovil zvlášť, jak jest 
postupovati při odporujících si přihláškách. (Rozh. víd. nejv. soudu č. 
5376 Ol. U. n. ř.). Podle toho nepřísluší stěžovatelům, ať již jde o po
volaného dědice neb o dědice vstoupivšího na jeho místo do pozůstalosti, 
právo ke stížnosti doO usnesení, Jímž byla smlou'Va uzavřená druhými 
spoludědici a jejich kupitelem o dědickém podílu schválena pozůstalost
ním s'o.udem, neboť opatřením tím nebyla dotčena jejich práva jako 
spoludědiců. 

čís. 8873 • 

Kratší lhůty § 575, prvý odstavec, c. ř. s. platí i v řízeni o vyklizení 
a odevzdání věci najaté (podnajaté) nájemníku (podnájemníku). 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1929, R I 203/29.) 

žalobu o vyklizení a odevzdání výkladní skříně p r 00 c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e zamítl. O d vol a c í S'O U d odmítl odvolání jakcr 
opozděné. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu do odmítacího usnesení. 
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Důvody:' 

Podle, o~~ahu ž.alo?y a j;jí kon:,čné, žádosti, .lez JSou rozhodné pro 
P?SOUZ,~l11 O,cazky-, Jakeho zpusohu nzel11 ma bylI použito, jde v souze
nem 'p~lpad~ o zal~bu podle § 1096 obč. zák., neboť žalobkyně se jí 
d(:maha na zalovan~ ~ykl~:ení vý~ladního prostoru patřícího k obchodni 
mlstnos,tr a ode~zdam, khce k nemu na základě smlouvy podnájemní, 
kler,ou zaIobkyne uzavrela s Alfonsem N-em a kterou žalovaná převzala 
davSl Sl .Alfonsem N-em jeho nájemní právo se svolením vlastníka dom~ 
puStOUpltl. h? řízení o. ž~lobách na vyklizení a odevzdání věci najaté 
~ pokud se tyče podnajate ~ po rozumu § 573 c. ř. s. platí podle stálé 
soudnl praxe (V1Z, na př. rozhodnutí čís, 2730, 4890, 5320, 6009 a 8501 
s~. n. s.) zvlastrf~ ustanovení § 575 c. ř. s.o kratších lhůtách. Právní 
nazor v, r~kursu, :e tol? zvláš~ní us}anovení platí jen v případech, kde 
odev~dam nebo pr,e~ze~l najateho predmětu má se státi po uplynutí ná
jCmlll doby, j~st zreJllle n;ylným a stačí po té stránce odkázati stěžova
telku !W Jasno, ustanoven~ druhého odstavce § 573 c, ř. S., upravuiící 
p!avne, ony,přrpady, kde Jest žalováno o 'odevzdání nebo převzetí naía
teho p,:edmet~, r:ení-h nájemní čas ještě prošlý. Odvolací soud posoudil 
t~.d~ v~c spravne po strance právní, odmítnuv odvolání podané teprve 
tnnacty den po doručení r,ozsudku jako opozděné. 

čís. 8874. 

!,ři ~Iobách podle ~ 231, dnthý odstavec, ex). ř. nelze přihlížeti 
k duvod~ odporu, ktere mohly býti uplatněny odpo~em ale nebyly při 
rozvrhovem roku přednese11o/. ' 

(Rozh. ze dne 12, dubna 1929, Rv I 1006(28.) 

Při ,rozvrhu, nejvyššíh,o podání za exekučně prodanou nemovitost 
vznesl ~alobce .Jako zadnejší hypotekární věřitel odpor proti přikázání 
pohledavek 5.911 Kč 09 h a 4.570 Kč z nejvyšš,ího podání Janu H-ovi 
PO,stupník~ Občanské záložny v B., z toho důvodu, že pohledávka zá~ 
lozny zamkla zaplacením ještě dříve, než byia pnstoupena H-ovi který 
by! sá;n OSo,bl;ím dl,~žníke~, že tedy postup pohledávky Janu H-o~i není 
pr~vne , mozny, a pnpustn;y a nemá účinnosti. Byv poukázán na pořad 
pl ava, zal oval zalobce Jana H-a o uznání odporu. Žaloba byla zamítnuta 
s n II dy vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

D?volate! ~znává, že podle výsledků průvodního řízení Josef K. byf 
hlavm,m dluzmkem, žalovaný a Rudolf K. spolurukojmími. Tím, že ža
lo,:any dluh z,a~latil, v~,toupil podle § 1358 obč. zák. ve všechna práva 
vent~lky a preslo tUdlZ na něho též právo zástavní, jímž sporné po
hledavky n.~ vl?žce čís. 20 byly zajištěny. Námitky, uplatněné odporem, 
n~js?u tU?lZ duv.odny. Podle § 1359 obč. zák. má ovšem spolurukojmí, 
k,ery cely dluh zaplatrl, proti spolurukojmímu právo postihu jen podle 
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§ 896 obč. zák., tedy na náhradu rovným dilem, není;li mez~ n~l11i 
z'lláštního poměru. Avšak odpor nebyl vzn,ese~ z toho' du:,o~u, .. ze za
lovanému přisluši podle §§ 1359 a 896 'obc. zak. jen 'p0me~na c,ast za
jiděné pohledávky. Nelze tudíž k této námitce hledělr, ponevadz podle 
§ 234 ex. ř., který platí obdobně též pro žaloby dle § 231 dr~h,ý odsta~ec 
ex. ř., nelze přihlížeti k důvodům odporu, k!eré mohly bytr uplatneny 
odporem, ale při roku rozvrhovém nebyly predneseny, 

čís. 8875. 

Při žalobě o vydání výmazné kvitance neřídí se hodnota před~nět~ 
rozepře § 57 j. 11. , < , , 

Ocenění předmětu sporu odvolacnn, soudem, (§ 5?O, !rett odstavec!? 
c. ř. 5.) jest pro stranu i pro dovolact soud zav3Zne, trebas s(Yl1d pn 
výpočtu jeho pochybil proti ustanovením §§ 54 až 59 j. n. 

(Rozh. ze dne 12, dubna 1929, Rv I 1025/28.) 

Žalobu, by bylo uznáno právem, že jest žalovaný, povinen vydat! 
žalobkyni kvitanci způsobilou k výmazu zásta~níh? prava za 5.00~, Ke 
s přis!. připadajících na ni z polovice ~ohledavam ,15.0G? Kč s pnsl.: 
která vázne na polovici domku čp. 575 zalobkyn! prrpsane pro c e snl 
5 o udp r v é s t o I i c e zamít!. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek 
potvrdil a ocenil předmět sporu na 2.000 Kč, 

Ne j v y Š š i so u d odmítl dovolání. 

D ů vod y: 

Otázku přípustnosti dovoláni nutno řešiti, jak vysvítá z § 507 c, ;. 
5., Z moci úřední, aniž by při tom soud byl vázán návrhy strany. Pro.; 
cesní soud žalobu zamítl a odvolací soud, potvrdiv rozsudek soudu prve 
stolice, ocenil předmět sporu na 2.000 Kč. Podle ~ 502 třetíodst~vec c. ř; 
s, není dovolání z potvrzujícího rozsudku odvolaclho soudu, kdyz sporny 
předmět, o němž rozhodl odvolací soud, nepřevyšuje ?a penězích an,ebC} 
na peněžité hodnotě 2.000 Kč. Poněvad~ v souzenem, sporu dosah},o 
ocenění této částky avšak ji nepřeVYŠUje, bylo dovolam jako nepne' 
pEstné odmítnouti. Dovolatelka má za to, že, ježto jde v souzeném při
padě o spor, který má za předmět výmaz zastavnfho práva, ~utno oce
niti předmět sporu podle § 57 j. n., takže_ odvol,ad, soud ,~ce1l11 ,hodnot~ 
sporu protizáko.nn~. Jest však ?a omylu, zalobn~ nav;h zm, by zal?vany 
byl uznán povlllnym vydal! ~aloh~yl1l k~ltanCl., ZpUSObllo,u k vym~zu 
zástavního práva za 5.000 Ke s pns!., pnpada]lCI.ch na 11J :; pOlovlcve 
pohledávky .15.000 Kč s přis!., která ~ázn,e na pOIOV1;'! domkr: zalobkY,nc; 
predmětem žaloby není tedy zastavm pr,:vo, ne~o~ zalob~y~e ned'on:~ha 
se výmazu zástavního práva, jak se mylne,domn~va; r:ezn!ť z~lo?a pnmo 
na výmaz, aniž na zjištění zániku poh,ledav~y, j~k predp<~k~ad~ ustano
vení § 57, j. n., nýbrž jen na vydání vymazne kvrtance, pn cemz na tom 
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nezáleží že kvitance . b T ' b' 
lcfelka ~ěl d ma J.' zpus'O Ilou k výmazu. Než, i kdyby dovo-

, , a prav u, nememlo by to mc na věci P" . č ' 
Pdredme~u sporu, rozhodující podle § 502 třetí od~ta:~cV~P? tu ho?no,y 
o volacl soud podle předpisu § 500 t' r d t ' . r. s., ~~ SIce 
dobně§§ 54 až 59 . . . re .' 'O ~ a~ec c; r. s. pOUZIÍ! ob-
pc hledávky neho záJia~~/~~~v~e §sP~~u, Jehoz y~dmetem je,st. ~ajištěl1í 
strany a dovolací soud záva . '. , J. ,n., avsa Jeho ocenem Jest pro 
poslední věty § 500 c' zne: I kdyz pn tom pochybí, poněvadž podle 
v odvolací stolici opr~v~é~on~I;~ft~~~k~tanovení hodnoty předmětu sporu 

Ručení drah 
čís. 8876. 

.~ráha ručí za lidi, jichž používá v provozU, aniž b led . 
by JIch užívala při provozu toho vlaku, u něbož se přih(;;lifú;;;:' a",alo, 

(Ro,zh. ze dne 12. dubna 1929, Rv I 1644/28.) 

Žalobce, vypadn.uv za jizdy dv" . . , 
se poranil. Žalobní nárok proti drá~~~~av~~~~ud Je.z

k 
ndebyly uzamčeny, 

C e sní s o udp r v é s t o I i cd' d a u s ·0 Y neuznal p r o
s o u d nap,:d:~ý rozsudek potvrJil. uvo em po právu. O d vol a c í 

Ne J vy s S I S o u d uznal žalobní nárok důvodem po právu. 

D ů vod y: 

Důvodná jest výtka dovolatele ž .... 
správně po právnl stránce Žalo ' . e t ZSI soudy nep?soudily věc 
podle § 2 zák. ze dne 5.' březnvaanf8~9ran~ vedl:, v'yvlnovací dŮ,kaz 
ze příhoda v do rav' bl" ,ČIS. 27 r. zak. v tom smeru, 
Qsoby, za jejíž iavin~ní Yd~áh~avInen~. neo~vratným jednáním třetl 
vinil sám žalobce J k " ,nef.tl~I, pn ud se týče, že ji za
příhodu v do'prave: va tomSpra,:'ned vxstJhl pro vý soud.', j.est spatřovati 

. " . ,ze vere vago "'V v I 
a . Jez na ochranu cestujících maji býti nu, ..ll:?,' ~~ obce vypadl 
když žalobce na ně narazil se sa .za JIZ y vZ' y' uzamčeny, 
žalobce uzamčené dvéře sá' d m~ otevrely, ~.ebyvše uzamčeny. Že 
zavinil bl" m o em a takto pnhodu v dopravě sám 
ny' brž ' z~ee Ydv

o
e'r1'erokJ' a~an'?, naboPlak bylo zjištěno, že žalobce tak neučinil 

, , ez sIce y y prů od" ť '" ' 
podle předpisu zavřen na v'e ,': .clm esne pred odjezdem vlaku 
návěsti k odjezdu ted~ V pO~I~~~Y tnkzam'~k' v d?bě, kdy již bylo dán0 
o~etmčenlJ; dVěn;a'.ž~lezničními ne~~~ífe~~~ý~r"~~í::n~)akkťeo~e~el, byly 
n,.s OUpll, dverml Jen bouchli ted", ' . o vozu 
poslednulO vagonu. Náleželo tedy J t Je t oP~' neu"am~h, a odešli do 

kcltlt~lla-lidlse ~~.:,:stiti povinnosti .k ~~~r~~ ~:o~Vyu ~~~~:a~;OVz:'ené ,~tran~, 
er po . e zJlstení dvéře ,od VD' d.' .' .' znzencI, 

~inl ěni dráha neručí. Břímě prŮ:ol.ld~í ~~:ll'p~~lie'o§so;~~I, Z:-k jeji.chhž dza: 
za ovanou stranu Ab bIt ". . za . vy ra ne 
každou pochybn~st ~Yl~tu~~fsda.~ucel1l, mU~1 podati positivní a úplný, 
úkor žalované stran Podle J§ 1 .u a~ a pkakohv pochybnost jde na 
provozu používá Kikol' . k chlt.bz,:k. r!1č~.drá?~. za lidi, jichž ve svém 

, I, Ja c y ne CItUJI nlzsl soudy, za lidi, jichž 
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ulívá při dopravě toho vlaku. u něhož se úraz přihodil. ZjištcIro bylo 
sice, že oni zřízenci nenáleželi k personálu určenému k obsluze vlaku, 
ze kterého žalobce vypadl, nebylo však prokázáno, že to nebyli ani 
zEzenci, jichž dráha užívá při »železničním provozu<<., t. j. zřízenci, 
jichž užívá v dopravní službě ve smyslu předpisů pro službu dopravní 
čis. XIX, kterouž se roztllní veškerá opatření a výkony, jichž jest třeba, 
by udržováním dráhy, službou. dozorčí, slUžbou dopravní a komerční, 
službou ve výtopnách a v dílnách byly osoby a věci bezvadně dopra
vovány. O tento důkaz se žalovaná strana ani nepokusila a není tedy 
aní třeba vyvraceti tvrzení žalované strany, že jednání těchto zřízencú 
b)'lo neodvratné. Je-li tomu tak, platí předpoklad § 1 cit. zák., podle 
nč'hož se má vždy za to, že příhoda nastala zaviněním železničního pod
niku, nebo lidí, jichž dráha v provozu užívá, a ručí proto žalovaná 
strana v souzeném případě podle §§ 1325 až 1327 obč. zák. 

čÍS. 8877. 

Cástečné splátky na jednotný dluh jest započítati na onu část věři
telovy pohledávky, kte1'á jest méně dobře nebo vubec není zabezpečena. 
Věřitel jest oprávněn započísti splátky nejprve na část dluhu nekrytou 
směnkami, třebas část ta byla zajištěna zástavni:m právem. 

Bylo-li po podání námitek proti směnečnému platebním!u přlkazu 
zahájeno vyrovnací řizení o jmění dlužníkia, jest žalobu, splnil-Ii dluž
ník vyrovnáni včas a řádně, proti němu zamítnQuti a to pokud ještě 
nejsQu splátky dospělé, pro tentokráte. Do výše vyloonanýcb vyrovna
cích splátek zmenšuje se i dluh ostatních spoludlužníků. 

(Rozh. ze dne 12. dubna 1929,Rv I 139/29.) 

Směnečný platební příkaz proti Robertu K-ovi, Anně K-ové a Janu 
K-ovi pro c e s n I s ou cl p r v é s t o líc e k námitkám žalovaných 
uLŠil, o d V'O I a c í s o u d ponechal směnečný platební přlkaz v plat
nosti. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
CllllU SOUdl;, by ji zuovu projednal a rozhodl. 

Dúvody· 

K námitce dovolatelů, že splátky jimi konané měly býti započteny 
na zažalované směnky podle § 1416 obč. zák., nelze přisvědčiti, neboť 
toto zákonné ustanoveni tu vůbec nepřichází v úvahu, poněvadž nejde 
.o několik dluhů, nýbrž o jednotný dluh, jehož část byla zajištěna kry
cími směnkami. částečné splátky jediného dl,uhu jest však započísti 
na onu část věfitelo"y pohledávky, která jest méně dobře anebo vůbec 
nenl zabezpečená (srovnej rOzh. sb. n. s. čís. 4559'). část pohledávky 
žalobkyně byla sice také zajištěna právem zástavním, avšak vzhledem 
k ustanovení § 256 druhý 'Odstavec ex. ř., podle nčhož zástavní právo 
",niká do jednoho roku, Ilebylo překážky, by žalobkyně nezapočetla 
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sr1álky dovolateli konané nejprve na část dluhu směnkami nekrytou. 
Ala-li žalobkyně v rukou další krycí směnky, nemění 10 nic na věci r 
lCl'boť tím pohledávka její není ještě zaplacena. 

Avšak dovolatelé dále namítali, že bylo o jmění Roberia K-a zahájeno 
vyrovnací řízení. Nelze při svědčiti právnímu názoru odvolacího soudu 
že netřeba přihlížeti k účinkům vyrovnaciho řízeni, poněvadž dovolatel~ 
n~uplat~ov,:li tuto námitku v písemných námitkách, žalobkyně neohlá
s~la smenecn~u pohledávku k vyrovnacímu řízení a -že by se toto ne
tykalo ostatmch dvou spolužalovaných. V písemných námitkách ne
mohil se žalovaní dovolávati vyrovnacího řízení, poněvadž bylo zahá
jeH'O teprve po podání námitek, což odvolací soud přehlíží. Podle usta
novení § 53 vyr. ř. zaniká pohledávka do částky převyšující vyrovnací 
kvotu a právní účinky vyrovnání týkají se také věřitel ll, kteří se ho 
~esúčastnili. Splní-li dovolatel Robert K. vyrovnání včas a řádně, třeba 
za!obu, pokud směřuje proti nčmu zamítnouti a, pokud splátky: nejsou 
jesle dospělé, zamítnouti pro tentokráte (srovnej r·ozh. sb. n. s. čís. 
4205 a 7546). Pokud byly na vyrovnací kvotu konány splátky, týkalo 
by se to o,:šem také spoludlužníků, neboť o tyto splátky se také jejich 
dluh ,~me~s~je a .musela by proto i ohledně těchto žalovaných žaloba 
by!J cast~cn: zal11!tnuta. Poněvaodž se odvolací soud, vycházeje z myl
m·hc plavmho predpokladu, vubec neobíral okolnostmi týkajícími se 
soudního vyrovnání, zůstalo řízením kusým (§ 503 čís. 2 'Co ř. s.) a bylo 
plotO uznati jak se stalo .. 

čís. 8878. 

':y~toupil-Ii společník úmrtím z veřejné Obchodní společnosti, lze 
pmb jeho nástupci (dědici) opírati nárok na zrušení společnosti jelI 
() dův?dy, jež jsou v jeho osobě. Ustanovovala-Ii společenská smlouva, 
ze ma společnost trvati dále s dědici zesnulého sflolečníka, nemůže 
by ti ne~ostatek. schopnosti dědice, by konal tytéž služby i'ako zůsta
v.tel, duvodem ke zrušení společnosti, najmě, mohl-Ii se dědic dáti ve 
společnosti zastupovati. 

(Rozh. ze dne í 2. dubna 1929, Rv I 320/29.) 

Podle společenské smlouvy uzavřeli Oto B. a Alfred B. vereJnou 
obc~odní společnost na doživotí společníků a jejich dědiců. Alfred B. 
zemrel, zanechav poslední pořízení, v němž ustanovil svou manželku 
Eisu B-ovou universální dědičkou. Otto B. domáhal se na Else B-ově 
by bylo uznáno právem, že veřejná obchodní společnost mezi Ot'ou B-e"; 
a Alfredem B-em jest zrušena a že Eisa B-ová jako universální dědička 
A]freda B-a jest povinna to uznati. Eisa B-ová domáhala se naopak na 
Otu B.;ovi uznání, že veřejnáobchoclní' společnost mezi Ottou B-em 
a zesnulým Alfredem B-em trvá nadále s Elsou B-ovou, že Oto B. jest 
p~vmen podepsati opověď k vůli zápisu EIsy B-ové jako veřejné spo
lecl1lce hrmy do obchodního rejstříku nebo dovoliti, by na základě 
rozsudku byla Eisa B-ová zapsána jako veřejná společnice. Pro c e s n i 
s o Ll d P r v é s t o I i c e zamítl žalobu Otty B-a a uznal podle žaloby 
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Elsy B-ové. O II vol a C i s o u ci napadený r~zsud<;k potvrdil. D ů
vod y: Odvolatel opirá žalobu o zrušem spole<:;e11;:k<; sml~uvy o ~sta-

. čl 125 čís 2 a 4 obch zák Pojem dulezlteho duvod,u zakon 
Hi~Vel1l· . "'" d d č' 1 5 Xl 
nevymezuje, uvádí jen příkl~dmo některe phpa / po lS. - ~ ~: 
125 obch. zák., dále stanOVl v čl. 125 obeh. zak. od~tavec d!uhy, z~ 
sl'udce volně uvažuje, zda takové důvody ~~ jsou. Tato uvaha vsak ~em 
piiak omezena, najmě v ten rozum, že by zadost! m,,~sl\.o byt! vyhov:no, 
kdyby byl prokázán některý z p!ípadů. v ~á~o~e pnkladm?, u~edenych, 
leč by ve společenské smlouve v te pn?me bylo, zVI~St~l . ustano.
wní. Z toho plyne, že byť by se zasadne uzna:o~ ze ?uleZltym. JSou 
důvody, pro které na odvolateli nebylo by lze sl,~sne po~adov~!" by ve 
společnosti (čl. 125 obch. zák.) setrval: nutno ~re~,: kazdy pnpad po
s,zovati podle jeho zvláštních okolno,sh, t~dy .pr.,hhzeh, k :omu, J:,k s~ 
choval, pokud se týče chová spolecmk zaluJ'cr o zrusem spoleenos}' 
(lOzhodnutí nejvyššího soudu sb. čís. 6308). A tu zJ'stll prvy S~U?, ze 
se odvolatel co se týče odběru uhlí pro domacnost choval prave tak 
jako zesnulý Alfred B., že i pro jeho domácnost bylo odebrano' n:adbt 
tečné množství uhlí, s nímž bylo pak obchodovano. Z toho plyne.' pr,
hlíží-li se k hořejším úvahám, že se nemůže odvolatel dovolava!, Zf'll
~ení smlouvy z důvodu čl. 125 obch. zák. Neposoudll pr?to y,;,y ~ou~ 
ž210bu o zrušení společnosti s pravl1lho hledlska nespravne bm, >;e J

l 

zamítl. Pokud pak jde o. žalobu Elsl B~ové, bylo Jí práv,;m v~hove~o, 
ježto tvrzení 'Odvolatele, že je nez~usobll~~. ko~ab spo~ecenske povm
nosti, nepadá na váhu. Kromě toho jest uvazlh, ze spolecenska smlouva 
tyla uzavřena mezi odvolatelem a Alfredem ~-em dne :4. led~a 1924, 
že odvolatel odvozuje neschopnost Elsy B-ove z ;oho, ze za ~alky ne: 
byla s to, by se v obchodě firmy B. uplat~ila; ~UdlŽ z, okolnosh, o kt,:re 
v době uzavření společenské sml'Ouvy 1'3' vedel a pr~s. to se zes~ulyl~: 
AJfredem B-em ujednal, že ve smlouve spole~en~ke 1,es: pokracova~, 
s dědici takže se nemůže s úspěchem dovolavall am teto okolnost:, 
o níž v d'Obě uzavření společenské smlouvy již měl vědomo~t. Ost~tne, 
j kdyby skutečně Eisa B-ová nebyla schopná,.!?y ~vé pov.~nosh J3KO 

společnice zastávala, tato nezpůsobilost by nepnchaz,ela v uva?u, an,; 
jest výslovně ve společenské sm:ouvě u~tanov,e11o" ze . společmk, jen~ 
druhého přežije, vede firmu s dedlcl dale a ze, dedlcl do fl.rmy mus~ 
vyslati plnomocníka, takže stačí, bude-li plnomocmk

o 
Elsy B-o·ve k veden~ 

obchodu schopným a způsobilým. Ná~or ·odvolateluv, ze ~e uS,tan,:vem 
o plnomocníku vztahuje jen na případ, že by tu bylo v.ce dedlcu, z; 
společenské smlouvy nevyplývá. Okolnost, že Els·ou ~~ovou J1,:enoy~ny 
plnomocník Vilém F. nebyl procesním soudem uznan za ZpUSObll~ho 
plnomocníka, nemění na věci nic proto', ježto .~tázka osoby plno'!'ocl11ka 
11(-ní dosud aktuelní, ježto nebyla Eisa B-ova P?vmna,. do~ud.l' odvo
latel za společníci nepřijal, jmenovati plnomo.cn.lka. Tnleta Ihuta, sta
n'cvená ve smlouvě se na jmenování plnomocmka nevztahUje. ~e § 1209 
.obč. zák. nepřichází zde v úvahu, bylo již řečeno, a, i kdyby. mel k plat: 
nosti přijíti, mohlo by se tak státi tep",:,e ~ž po vstoupe!1! ~lsy B-o~e 
do společnosti, takže námitka ta jest pred~asn?u. ~ovnez jest, bez:,y
znamnou okolnost, že zesnulý Alfred B. sveho casu Else B-ove sdehl, 
je bude s dřívím nadbytečně pro domácnost odebraným obchodovatJ 
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právě tak, jak to činí odvolatel, ježto by šlo jen o pasivní chování se 
Elsy B-ové a odvolatel netvrdi, že se na těchto obchodech svého man
ž,la s-účastnila. 

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

Důvody: 

Podle společenské smlouvy mezi Alfredem B-em a Ottou B-em ze 
dne 24. ledna 1924 nezrušuje se společn'Ost úmrtim jednoho ze společ
níků, nýbrž dědicové zemřelého jsou oprávněni prohlásiti do tří měsíců 
po .leh? úmrt~, že chtějí dále setrvati ve společnosti. V tomto případě 
mall dedlcove vyslatI do společnklsti svého splnomocněného zástupce_ 
Jest nesporno, že Eisa B-ová jako přihlásivší se dědička po Alfredu 
B-·OVI prohlásila v řečené lhůtě, že chce dále setrvati ve společnosti. 
Nsproti tomu uplatnil dovolatel žal'Obou nárok na zrušení společnosti 
podle čl. 125 obch .. zák. Pokud opírá žalobní nárok o 10-, že zesnulý 
~polečmk Alfred B. Jednal při správě obchodu nepoctivě a zneužil ma
Jetku společnosti k soukromým svým účelům, není žaloba opodstatněna_ 
V tomto směru byla by žaloba snad odůvodněna proti Alfredu B-ovi, 
n!kohv však proti dědičce Else B-ové. Dědic jest ovšem představitelem 
zustavltelovým co do majetkových práv, nezodpovídá však za mravní 
vla~tností, pokud se týče za poklesky zůstavitelovy. Neprávem se dovo
lava dovolatelka ustanovení § 547 'Obč. zák., neboť podle tohoto ustano
v~ní představuje dědic, jakmile dědictví přijal, zůstavitele, avšak jen se 
z~delem na dědictví, tudíž na děditelná práva majetková (§ 531 obč. 
zak.). DopustIl-ir se zesnulý společník Alfred B. skutečně poklesků do
volat~lem ,mu za vinu kladených, nebylo lze od dovolatele očekávati, že 
seŤrva s ,mm nadále ve společnosti. Alfred B. však zemřel, tím vystoupil 
ze spolecnostI a prolI nové společnici Else B-ové může dovolalel nárok 
na zrušení společnosti opírati jen o důvody, jež jsou opodstatněny v její 
osobě (srovnej Diirin:ger-Hachenburg, Handelsgesellschaft sv. 4 str. 
631). Nebylo proto vůbec zapotřebí zjišťovati důvody zrušeni, pokud 
J'ou opodstatněny v osobě zesnulého Alfreda B-a, aniž, pokud tyto dú
vody JSou snad vyvráceny chováním se dovolalele samého. Netřeba se 
proto zabývati dovolacími důvody, uplatň,ovanými v tomto směru. Dovo
latel opírá žalobní nárok ovšem i o to, že důvody zrušen'í podle čl. 125 
obch. zák. jso:u opodstatněny také v osobě Elsy B-o·vé samé. Odvolad 
soud dospěl k úsudku, že tomu tak není. V tomto směru napadá dovolatel 
rszsud~~ odvolacího s~udu z důvodu nesprávného právního posouzení 
veel ~ CIS. 4 § 5?3. c.. r. s.), leč neprávem. V ážnlé důvody pro zrušení 
spolecnoslI spatruJe dovolatel v tom, že Eisa B-ová jest neschopná 
ko~ati společenské povinnosti, že věděla o' tvrzeném nepoctivém jednání 
sveho manžela a že poškodila pověst firm)'l tím, že zavedla pátrání 
detektivním ústavem. Společenská smlouva ustanovuje, že společnost 
~]a t;v~tI dále s dědici zesnulého společníka, aniž by kladla za podmínk'l, 
ze dedlc musí býti způsobilým konati tytéž služby jako zůstavitel. Ne
dos~atek ,té!o schopnosti nemůže proto býti příčinou zrušen:í společnosti, 
to tIm men~, ana smlouva obsahuje ustanovení, že se dědicové mají dáti 
zcstupovah ve společnostI. Jest nerozhodné, že Eisa B-ová nejmenovala 
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vhodn.ého zástupce. Žádala již v žalobě, že dovolatel jest povinen vzíti 
na vědomi, že jako splnol11ocněný zástupce bude do firmy vyslán Villy 
F. Tato část žalobní prosby byla právoplatně zamítnuta. Tím však ne
pozbyla Eisa B-ová svých společnostních práv, najmě práva, jmenovati 
jí~ého zástupce. V tom, že věděla o t~r~en~m nepoctivé:n j,ednání ~ svéh? 
manžela, nelze o sobě shledavatr vazny duvod ke zrusenl spolecnosh, 
(O tírn méně, an před vstoupením do společnosti vůbec nebyla nijak 
zavázána. Ani pátrán,í detektivním ústavem nelze považovati za daných 
okolností, kde Else B-ové muselo záležeti na tom, by vyvrátila neb ale
spoň seslabila závažné obvi,ňování svého zemřelého manžela, za takový 
vážný důvod. Otázku, zda bude zapotřehí p'0užiti ahledně společnia 
Elsy B-ové ustanovení § 1209 obč. zák., netřeba v tomto sporu řešiti. 

čís. 8879, 

Důvodem vydědění podle § 768 čís, 4 obč. zák. jest způsob života 
vyděděného, příčící se podle všeobecných názorů dobrým mravům, aniž 
třeba, by způsob života vyvolal opravdu veřejné pohoršení. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1929, Rv I 921/28.) 

žalobce, syn zůstavitelův, domáhal se na dědicích, by bylo uznáno. 
právem, že žalovaní jsou povinni uznati, že vydědění žalobce v zůstavi
telově závěti není po právu, že dotyčné ustanovení závěti jest n,eplatné 
a že žalobci přísluší právo na povinný díl z pozůstalosti. žaloba hyla 
zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m 
z těc'hto 

důvodů: 

Při uplatňování dovolacího důvodu § 5.03 čís. 4 c. ř. s. vycházeti jest 
7e skutkového zjištění odvolacího soudu, jímž jest dovolací soůd vázán. 
Zjištění ta, "že žalobce byl do roku 1924 čtyřiadvacetkrát pro různé zlo
činy a přestupky, i majetkové, trestán, že nepožívá nejlepší pověstI, Že 
"e často opíjel, proti rodičům, jmenovitě otci, (zůstaviteli) si násilnicky 
počínal, ruku naň vztáhl i věci rozbil, takže opětovně četnictvo' bylo 
voláno' k zakročení, že svému otci nadával »stará mrcho, starý pse, starý 
šejdíři, starý lumpe«, by již jen brzy chcípnul, že osm dní před smrtí 
mu přímo řekl, že již měl dávno jako starý pes scepenětI« 'OdůvodňUJ' 
vším právem, jak vyslovil odvolací s'oud, závěr, že žalobce vedl vytrvale 
život, příčící se veřejné mravnosti (§ 768 čís. 4 obč. zák.). Zákon ovšem 
nepraví, co se rozumí životem, příčícím se veřejné mravnosti. Avšak 
praxe i theorie jsou si za jednio v tom, že důvodem vydědění jest tu 
takový způsob života dotyčné osoby, který se podle všeobecných názorů 
příčí dobrým mravům, aniž třeba, by způsob života vyvolal opravdové 
veřejné pohoršení (Stubenrauch str. 939, pozn. 4, Krasnopolskl str. 228 
pozn. 6 a rozh. víd. nejv. soudu Ol. U. n. ř. Č. 2241). Jsou-li dán.y 
přeclpoklady ustanovení § 768 čís. 4 obč. zák., byla žaloba i s jejím 
návrhem zamítnuta právem. 
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čis. S8S0. 

Neuposlechnuti zákazu, by příslušníci mladistvých artistek baru ne
směli je doprovázeti do sálu, !lIeni po případě dostatečnou příčinou 
k okamžitému rozvázáni smlouvy. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1929, Rv I 1288/28.) 

žalovaný, majitel baru, zmšil dne 19. června 1927 služební smlouvu 
s dvěma tanečnicemi, ježto proti jeho zákazu byly po představení do
provázen:y při pobytu v baru svou tetou. žalobě o' zaplacení mzdy až 
d'J konce června 1927 bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, 
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Dovolatel trvá na tom, že prohlásil k tetě žalobkyň, že,. neopustí-Ii 
do tří minut sál, bude to pokládati za porušení smlouvy. Tím prý ne
pr,opustil žalobkyně, nýbrž pohrozil jim jen zrušením smlouvy, kdyby se 
zdráhaly zachovati domácí řád. Než k tomu nelze přisvědčiti. r když 
jeho prohlášení znělo tak, jak tvrdí, nebylo pouhou pohrů.žkou, že 
smlouvu zruší, nýbrž podmíněným zrušením smlouvy, podmíněným tím, 
že nebude uposlechnuto jeho příkazu. Jakmile tato výminka n,astala, 
nabylo zrušení smlouvy účinnosti. Tak tomu rozuměla i žalobkyll~ 
Roszi R-ová, ana podle tvrzení dovolatelova mu odpověděla, že tedy 
opustí místo ihned. T,ím smlouvu nerozvázala, nýbrž dala na jevo, že ne
u~oslechne příkazu žalovaného a že tudiž nastala výminka, na níž učinil 
.závislým zrušení smlouvy. Ale ani námitka, že porušenJ domáciho řádu 
opravňovalo žalovaného k tomu, by smlouvu zmšil, než uplynula ujed
naná doba, není důvodná. Nižší soudy přidržely se úsudku znalce, že 
mtal~ovení, kterým se zakazuje, by příslušníci artistek je doprovázeli 
do sálu., jest nemravné, poněvadž bylo' zřejmě učiněno proto, by byla 
povznesena spotřeba (nápojů a jidel), ježto návštěvníci baru prý se 
přítomností starších průvodkyň dají zdržeti od větší útraty. Tomu jest 
patrně rozuměti tak, že průvodkyn:ím artistek bylo proto: zakázána, 
zdržovati se v sále, by artistkám svou přítomností nepřekážely v tom, 
animovati hosty k větší útratě. Znalci nelze ovšem přisvědčiti v tom, že 
úkaz nemohl míti jiný účel než jím .uvedený. Zákaz může sloužiti 
i ochraně zcela oprávněn,ých zájmů podnikatele, poněvadž by provoz 
podniku mohl po případě býti rušen tím, že by účinkující brali s sebou 
též své příslušníky a příbuzné .. Podnikatel nemusí zpravidla vůbec ve 
ových místnostech trpěti osoby, které nejsou ani hostmi an,i v podniku 
'Z&městnány. Ale v souzeném případě jest uvážiti, že šlo o dívky 16 a 18 
let, jež byly doprovázeny starší průvodkyní. Dívky ve svém mladistvém 
věku. v ovzduší, v němž vykonávaly své povolání, potřebovaly zajisté 
'zvýšené péče v ohledu mravním. Průvodkyně žalobkyň měla tudíž nále
žitý důvod, proč se zdržovala 'li nich v sále. Svým zákazem ,bránil jí 
však žalovaný v doznru nad nimi; ieho tvrzení, že mohla na ně dozírati 
i z vedlejších místností, je zřejmě liché. To učinil bez podstatné příčiny, 
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nEboť nebylo prokázáno, že by její p,řítomností m~hl utrpěti ?jm.u nějaký 
oprávněný zájem jeho" žalovany sam ~lll takovL~odstatnJ:: d,uvod ne
tvrdil. Proto souhlasí dovolací soud s nazorem lllzs!ch so~~,~, ze v sou
zeném připadě nebylo uposlechnutí zákazu dostatecnou. pncllloJ ,k .o~a.
mžitému . rozvázání smlouvy. Nezáleží n:a tom, že s~ad žalovany. sdelll 
na druhý den zástupci žalobky,ň" že mohvu dále u, neho pracovatI. Pro
puštěním byl námezdní poměr zrušen a žalobkyne' nebyly povmny, by 
se vrátily do služeb žalovan,ého. 

čís. 8881. 

Připojeni podpisu směnečného rukojmího, jež se stal? PYe? ~5!OO?stí 
směnečného zákona (čís, 1 sb. ~ •. a n. na r~~ }928) z~stava, ucíntJYltl. 
třebas na směnce scházela dolozka tyOUkaZUjlCl k rukOlem~tvl; ,lI!a. t(lt~ 
Ilemění nic, že byl podpis rukojmiho z dob)' před nabrt~ učinll!OSt1 

nového směnečného zákona připojen na smenku tehdy I~tě ve vsech 
podstatných částech nevyplněnou a směnka byla doplnena teprve po 
nabytí účinnosti novéhosměrtečného zákona .. PřipOjení, podsta~ných 
náležitostí směnky po nabytí účinnosti novéh? sme~cneh<? zako!:" 
děje se podle předpisů tohoto zákona. Napoto~nt vyplnel]i sn:t.:nJ<jy de!e 
se' se zpětnou platnosti tak, j!al<o by býVala smenka vyplnena lIZ v. dobe, 
kdy byl připojen podpis na blankosmence. 

(Roih. ze dne 13. dubna 1929,Rvl 347/29.) 

Směnečný platební příkaz proti Ludvíku P-ovi, ~řijateli směnky; 
a proti Aloisi J-ovi, rukojmímu, ponechal pro C e s n I s o udp r v ~ 
s t o I i c e ohledně obou· žalovaných v platno sll. O,d vol a c i s o II 
směnečný plateb ni příkaz ohledně Aloisa J-a. zrusll a uvedl v,tom:o 
směru v d ů vod ech: Jest zjišt.ěno, ž~ podpiS AIOl~a J-a nem opú; 
třen doložkou poukazující k ruko']emstvl (§ 62 sr;" zak.). p'odle § 62 
(2) směn. zák. musí býti směnečné rukojemství psa~:o ~a ~menceavy
jádřeno slovy »jako rukojmí« nebo jinou doložkou tehoz vyzna~u a fUc 
kojmím podepsáno. Podle § 107 (3) směn. zák. platí ,~st~nove~l t?h?to 
(nového) směnečného zákona i o směnečných prohlasen10h, ucmenych 
po účinnosti tohoto (nového) zákona, tedy po 10. dubnu :928 (§,!10 
sm. zák.j; platí tedy i o blankosměnkách, které ~~ly dop,lneny ~o UCl1~
nosti zákon.a třebas byly vystaveny před jeho ucmnosÍl. Ano)es! ~e
spurné, že sl~ěnky v roce 192 Lopatř.ené in bia~CO' podpISy smenečnycll 
'dlužníků byly datem vydání a splatnostJ opatreny po 10. dubny 192.8 
a nebyl při podpisu Aloisa J-a vyznače.n )eho 3'avaz:,k;uk?jem~kyč 
neručí Alois J., nevlastní směnečný rukoJm~, sn:e~e.čnepravne" n}'brz 
obecnoprávně, a to podpůrně, a bylo pr,oto odv~la~~ jeh~ vyhovetJ; na
padený rozsudek změniti a směnečný platebm pnkaz jako nepravem 
vydaný zrušiti. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolání žalobkyně, opřenému jen o dov?lací důvod § ?O~ čís. 4 
c. ř. s., nelze odepříti oprávnění. Jde Jen o otazku, zda podpiS zalov a-

33 
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~ého Aloi~~ J-a na žalobních směnkách bez doložky vyznačujicí ruko
je,mstvl, muze vzhledem k ustanovení druhého odstavce § 62 směneč
neho zakona ze dne 13. prosince 1927 čís. 1 sb. z. a n. z roku 1928 
dosud ještě.zaklá~ati směn~č~é rulmjemství, ano je nespomo, že J. 
podepsal smenky jako rukojml (čl. 81 směnečhého řádu) již v roce 
~ 9~ 1. N.ový směnečný zákon, byv vyhlášen dne 10. ledna 1928, nabyl 
ltčmnpstt dn;m 10. dubna 1928 (§ 110 směn. zák.). Podle obecné zásady 
§,5 obč. zaok. ~utno míti za to, že ani směnečně právní normy nového 
zakona nepusobl zpět na konkrétní právní poměry, které nový zákon 
za~Í1hl a kter,é zásadně zůstávají nedotčeny. Zůstanou tudíž zachována 
p: ?.::a nab~ta,. a~šak i právní účinky, které vzešly za pusobt>osti dří
vl)~lch smenecny~h zákonu. Odchylky od tohoto pravidla musily by 
by tl vysloveny zakonemať již výslovně, zjevnB, nebo skrytě. Takov'é 
o,dchylky stat>oví směnečný zákon v § 107 odst. (3) a (4). Podle tře
tll10 o.dstavce. § ! 07 sm~n. zák. platí předpisy nového směnečného zá
kona I o. smenecnych ukonech a prohlášeních učiněných po účinnosti 
tot.ot,; zakona při směnkách před jeho pusobností vystavených. Při
pOjem p~d~lsu směnečného rukoj;ního jest směnečným prohlášením ve 
s~yslu. tr~.t!ho odstavce § 107 smen. zák. Stalo-li se tedy, jako v tomto 
p;lpad,:; jlZ v ro~e 1921, bylo by jeho platno sl a význam posuzov?ti 
zasadne podle CIS. pat. ze dne 25. ledna 1850 čís. 51 ř. zák. nikoli 
podle n{)~ého směnečného zákona, poněvadž k němu došlo před úČinností 
tohoto zakona (§ 107 třetl ods'l'avec směn. zák. ~ úsudkem z opaku') 
a byl~ ?y ~er,:ih:o~né, zda se snad některá jiná. směnečná prohlášení 
l1cbo J1ne s;nenecne ukony staly až po Ú'činnosti nového zákona. Zustal 
by tedy smenečný rukojmí i nadále směnečně zavázán i když na směnce 
sch.ázel~ doložk~ pou~azlijící k rukojemství·. (§ 62, druhý odstavec, 
~men. z~k.). !'lejll1~k jest .tomu, byl-li .podpis rukojmího z doby před 
učmn?stt!"oveho zakona prlpojen na smenku tehdy ještě ve všech pod
statnych castech nevyplnenou a byla-li směnka doplněna teprve po 10. 
d~lbn~ 1928, ~eboť směnečné prohlášení rukojmího pochází i tu z doby 
pled UČl11!10stJ směnečnéh'O zákona a jest lhostejno, že se biancosměnka 
~!ala ,smenk;ou teprve dodatečným vyplněním všech podstatných nále
~'tosh (§ 6, druhý odstavec směn. zák.), o kterýťh" pokud byly při po-

. jepy po 10. dubnu 1928, platí ovšem předpisy n.ového směnečného 
zakona. (§ 107 [3J sm. zák.). Skripturn! akt na blankosměnce zakládá 
slněne~n~ závazek, který závis} na potestativní výmince, že bude směn,ka 
do~atecne vy~~tovena. ~plnení o této podmínky, napotomní vypln~ní 
sm~mky, se ~eJe .~.e zpetn.ou pusobnO'stí tak, jako kdyby byla bývala 
$me~kavyplnena JIZ v dobe, kdy byl podpistla blankosměnce připojen 
~Orunhut I~ str. 44~)' •. :'0~Pls žal?vaného. Aloisa J-y jako rukojmíhO' 
Jest t,edy, treba byl pncmen na bwncosmence, formálně i materie!!lě 
platny. Že. blancosměnka byla doplněna bezprávně nebo proti úmluvě, 
~ebylo am tvrzeno. Jest tudiž žalovaný Alois J. ze žalobtiích rměnek 
pko rukOjmí směnečně zavázán a bylo rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 8882. 

Osvojení ~ Z~OOI ze <!Jtre 2~. břeZill.a 1928, čís. 56. sb. z. a tl.). 
Pro schválen1 osVO]OVaC1 smlouvy ohledně nesvépráVt\ého 08"'0-
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'ence není rozhodujícím usnesení poručen:Ského s:mdu" nýbrž teprve 
~snesení sborového soudu, udělující iUlSnesetlÍ porucenskeho S{)ud!1 00, 

nečné potvrzeni. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1928, RII 136/29.) 

Smlouva o osvojení, uzavřená dne 19. ~áří 1928. mezi ,manželi Boh
d2nem a Josefinou H-ovými jako OSVOJItel! a. osvoJ~n!,ym nezl. lr:~ou 
P-ovou, byla usnesením okresníhO' sO,udu v B?hum~?:e ze. dne 2. ~,1Jna 
1 (,28 poručensky schválena. Okresfi1 SOU? predloz~l .. toto usnesem ke 
konečnému potvrzení krajskému soudu, ktery dne27; r!Jna 1928, usneseni 
prvé stolice schválil. Dříve, než smlouva o oSVOJ:';?1 byla schval.ena ko
nečným rozhodnutím krajského souelu ze dn,e 27. flJna 1928, .zemrela dne 
24. října 1928 osvojitelka Josefina H-ova. ~ o u. cl p rve s t o II c e. 
na to oznámil účastníkúm, že .vzhledem k predplsu § 8 (3) po~ledn: 
věty zákona ze dne 28. března 1928 čís. 56 ~b. z, ~. n. hen;a osvoJovacl 
smlouva účinku, pokud osvojenka byla osvoJ:na tez JosefInGu ,H-ovoa, 
ježto Josefina H-ová dne 24. října 1928 zemrela. Rek u r s n I s o u d 
napadené usnesení potvrdil. 

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

D II v O' d y: 

Otázku zda jest dovolaCí stížnost opodstatněna, jestposuzov,~ti, 
ježto jde o' souhlasná usnesení nižších SGudu, s hlediska § 16 nesp. ~IZ., 
neboť i řízení upravené zákonem o 'Osvojení ze d~e ~8 .. březn~ : 928, 
čís. 56 sb, z. a n, jest řízením nesporným. ~ov.olacr sllznost ,vytyka na
padenému usnesení podle svého obsahu zřejmy rozpor ~e za~onem, leč 
mlze s ní souhlasiti. Jde o otázku, od kdy platí OSVOj,ovac\ smlouva, 
neni-Ii osvojenec svéprávným, za schvál,enu podle § I? prvy odstave: 
zákona, zda již ode dne usnesení, . kterym p0r:'čen:~y s~ud kon,:čne 
rozhodl vyšetřiv pomhy pro schválení rozhodne, o zadosll o. oSV?Je11!, 
či tepr~ ode dne usnesení, kterým ~adřízený sborový so~d, jemuz po; 
rl1čenský soud předložil své usnese11l r se Sp!S~ ke konečn;Jnu ~~tvrze11!, 
udělil usnesení poručenského soudu konecn,; potvrzen!.,. Ota':.~a t~to 
souvisí s otázkou jaký má význam toto konecne potvrzem n,adnzeneho 
s0udu. Úkolem, přiděleným v tomto případě zák~nem sb'orov: mu soud~t, 
není jen, jak se domnívají stěžovatelé, že ~bo}':vy s.oud ~roste po.tvrz~Je 
to, na čem se usnesl poručenský soud, nybrz Jest Jeho,ukolem, z~ ~aJ? 
rc,zhoduje a že proto potvrdí usnesení poručenského soudu, sh!e?a-h Je 
správným po iákonu, že však jest také opráyněn rozhod;tOUll JInak ~ 
odepříti. potvrzení. Jen tak lze vykládati význam konečneho potvrzen; 
sl orovému soudu vyhraženého. Zákon právě zamýšlel, b~ ~o. usnesen! 
poručenského soudu pro jeho zvláštní duležitost rozhodoval jeste .'~b'orovy 
soud. Rozhodujícím pro schválení osvojovací sm!ouvy nent tu.dlz usne
sení poručenského soudu, nýbrž usnesení ~borov:ho s?udu a Jest pro~o 
loto 'usnesení onim usnesením, jež schvaluje osvoJovacl smlouvu. ?chva
lení osvojovací smlouvy nastalo tudíž teprve dnem, kdy sbor.ovy soud 
vydal konečné potvrzení. Že jest názor tento správný a shoduje se také - ~. 
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se zákonem vyplývá z § JO d h' d' 
neveni zák~na 'est roz' Aru y 'O s,~vec zákona. Podle tohoto usta-
předložiti tómuv~ SOUdu~I~~o~f s~~~ečneho.pot!zení . sborového s'Oudu 
kdyby šlo o rozhodnutí tohoto so u por~~ens emu, pk by tomu bylo, 
~oudu druhé stolice. Zemřela-Ii t Udd,~, Sllzn?st pak jde, ke sborovému 
jest zjištěno, dne 24. října 1928 tU~í?p5's;i;te!~a Josefma H-ová, jak 
scud jako nadřízen' sborov" r~.. rIjnem 1923, kdy krajský 
poručenského soud~ 'ím' y soud ,schvaIrI, spr~vně. potvrdil, usneserií 
vyslovily nižši soud' i / t~)1t.o rozh~dl ~onečne o zadosti o osvojení, 
uved ' 'k ov· k Y P avn" ,ze schvalen.r smlouvy nemá podle § 8 (3) 
:. . za . ucm u, pokud osvojenka byla osv'Ojena též Josefinou H-ovou. 

čís. 8883. 

Sprostředkovatelská smlduiva. 
Ustanovení dohodčí smlou " . ' 

v poplatkové I!aZb' . á, vy ve scllValenem prQV'oZQvacím řádu a 
zákoo;em řed S:n JSOU z. vaz?3 pro stranu, byla,1i jí sdělena způsobem 
z~ a n.) ~iž ~ zlt~í ~/t:ona ze dne 19. srp,oll; 1925, čís. 203 sb. 
mUa, čili oic, NebyÍa-1i však tat~ ~ se ~trana s nnnt s~utečně ob~ác 
ustanovení pm stranu ani k ~a ,fQrn.r~. z:tchovaflla, neplatt tato 
znala nebo se o nich d:nVědělt:by podmlnky jlnych Sprostředkovatelů 

NebylO-li nic jiného ujednáno ' ,'tř ' 
teprve, až došlo ke smlouvě zam'!1 ma sl2~os edkovat~1 narQk na provisi 
závislá na úředním schva" ',YSI ené prik,azcem. Je-iI splatnost smlouvy 
'b" 'I " , 'et1~ sm ,ouvy ma ná~ok~' .. t ya schválena, a je-Ii podmín" t' • ~.".p,OVjSI ~prve, až 
doby mohou strany od smlou~na, o eprve ~ se ,,::yl!l1nka splmla. Do té 
sprostředkovateli práv. y dstouplh, amz Jest příkazce z toho 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1929, Rv II 542/28.) 

Žalobce, postupník sprostředkovatel J f J " , 
néru zaplacení, odměny za sprostředko~á~~ek~up-~' ~~máh~l ~e nažalova~ 
s o u dp r v é s tQ I i c e žalDbu zami I ' ' o!u. r o c e s fl I 
rozsudek potvrdi'l D fr vod . S ' t. O dv o la c I s o u d napadený 
vati kup nemovit~sti, jež byl~' Sl~o~třed"'ova~el .1.0sef J. měl sprostředka_ 
hala, jak odvolatel sá •. • ~ mm ~ozem . uradem zabrána a podlé_ 
zemkového úřadu. sp~sf:~~~~~~;e~upn'l .ťmlfuvas~!1Vále~í Státního, po
,bude schválena a že pak nároku, mus.I . s lm p:o~ltatl, ze smlouva ne
byla ani ke schv' 1 ',' na proVISI nenabyva. Kupní. smlouva ne
P!ed~m věděl, že a s':;;fog~~d~~te~J~ ~O~ě~fdŽ prod~vate,lův zá~tupce již 
tykajlcí se jinýCh dvorů velkostatku ~ va ~nf' po~evadz kupnr smlouva 
k definHivnímu kupu a nenabyl J ' t ne

t 
r a ~c vale~a. Nedošlo tudíž 

'roku na po' . , • •. ., pos Upl e zazalovane pohledávky ná-

?aným O;ěl~~I~t~~~~~~~~ ~~f~~~~,s:~f~~;:~L;la. s ~ý~ledken:'PředP?~!á_ 
·1 pro tento případ. Není proto a . t· b 'rl I i ,ze .ya plovlse vymmena 
82 obch." zák Jen kd b . ,nI, re a o, vo~vall se na ustanovení čl. 
nebylO' doMo' ke ~Chvrl!nÍ<z~vrne,mm'l obmysl~ym ,chováním žalovaného 
sHedkovateli " ,', upnI srn ouvy, pnslusela by přes to spra-

z v.ýsledku pfůr~;á~~h;~~~~~fl J:k~~~o~~~ot~e s~~v ~Ietv:dkil a ?evypIÝ'rá 
, a enI upm smlouvy 
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n"sleelkem obmyslného chování žalovaného, směřujícího k tomu, by byl 
zmařen nárok sprostředkovatcIův na odměnu. Postupitel zažalované 
pohledávky nevymínil si, jak zjištěno, zvlášť odměnu za svou činnost 
bez ohledu na uskutečnění kupu. Žalobce nemůže se dovolávati ustarlO
venI §§ 1155 a 1168 obč. zák. Žalobci byl podle jeho přednesu po
stoupen žalobní nárok ze sprostředkovatelské smlouvy, a to ze smlouvy 
na 2% provise z kupní ceny, může tudiž žalobce jako postupník opírati 
se jen o tuto smlouvu. Ustanovení §§ 1155, 1168 'Obč. zák. předpokládají 
úplně odlišný nárok od nároku na provisi, předpokládají, že ciprůVisi 
nebylo nic ujednáno. Tohoto předpokladu tu není, takže eventuální ná
rok z §§ 1155, 1168 obč, zák. nebyl odvolateli postoupen a nemůže ~e 
proto odvolatel dovolávati těchto zákonných .ustanoveni. 

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

D ů vod y; 

Pro d,ohodčí smlouvu žalobce se žalovaným neplatí ani sazby gremia 
realitních sensálů v Praze, ani domnělé zvyklosti v realitním sprostřed
kovatelství, jichž se žalobce dovolává. Podle § 4 zákona čís. 203;25 
D realitním sprostředkovatelství musí si sprostředkovatel vyžádati ú
řeání schválení provozovacího řádu a poplatkové sazby, podle nichž se 
chce ve své živnosti říditi; provozovací řád a poplatkovou sazbu, opatře
UDU sC'hvalovací doložkou, jest vyvěsiti v místnostech určených pro jed~ 
nání se stranami a sprostředkovatel jest povinen, převezme-Ii sprostřed
kování, doručiti straně při zahájení jednán'; exemplář schválené sazby 
poplatkové a zachovati se přesně podle této sazby. Tato ustanovenÍ< mají 
podle důvodové zprávy (tisk čís. 2083) chrániti obyvatelstvo a živ
nostníky samy, by smlouva byla založena na poctivých základech ú
redně schváleného provozovacího řádu i přiměřené pO'platkové sazby, 
jImi má býti zabezpečena vzájemná důvěra a vyvarováno se právní ne
jistoty a vznikajících z ní zbytečných a nákladných spodl. Podle tohoto 
účelu zákona nelze předpisu § 4 rozuměti jinak, než že, zavazuje spro~ 
slředkovatele, by provozovacím řádem a poplatkovou sazbou stanovil 
a úřadu ke schválení předložil podmínky, které mají platiti pro dohodčí 
smlouvu se zákazníky, a že ustanovuje formu, kterou sprostředkovatel 
musí zachovati, by se tyto, jim stanovené a ,Medně schválené podmínky, 
staly v jednotlivém případě součástí dohodčí smlouvy. Z toho 
plyne, že ustanoveni dohodčí smlouvy, ,obsažená ve schváleném 
řádě provozo'Tacíma poplatkové sazbě, jsou závazn·A' pro stranu, 
když jí byla sdělena způsobem zákonem předepsairým(vyvěšenÍm a 
doručením, pN styku písemném arciť zasláním) a že pak nezáleží ha 
tom, zda strana se s nimi skutečně obeznámila čili nic, kdežto nebyla-li 
zákonná forma zachována, tato ustanovení pro stranu neplatí, ani kdyby 
s!lana podmínky jiných sprostředk'Ovatelů znala neb se o nich dověděla. 
Tím tedy, že sprostředkovatel J. sdělil žalovanému, že mu bude účtovati 
provísi podle sazeb, - a jak J. tvrdí též podle zvyků - gremia sensálů, 
nestaly se tyto ani CO' do výše ani co do podmínek provise součásti 
dohodčí ,smlouvy se žalovanÝ!f1, třebaže tento, nenamítaje nic proti sdě
l< ní J-ovu, ,použil jeho služeb. Zustan'Ovení § 4' nelze ovšem souditi, že 
jinak, než způsobem t!lm předepsaným nelze ujednati dohndN smlouvu. 
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Ale, nebyl-li zachován předpis § 4 ' , 
umluveno zvlášt" a" k' " pl~tt o smlouvě jen to, co bylo . 
863 druhý odsta;ec ~1~aI4 ~~er:~~a ~::vní pravid!a: ~?dle těchto (§§ 
poctivého obchodu Av' k t k' ,) J t SIce hledelI tez ke zvyklo'stem 
né ihned, jakmile ~e s~~an a JVou zvyklosti n~ní, že dohadné jest splat- . 
úředního schválení nýbrž rest °t~Od,~~~, I krYz, smlouva. vyžaduje ještě 
u~,tanovením prov~zovacího řádu' J z vyp yv~ z posudku znalce B-,1, 
tedy smluvní podmínkou které se ~afootatko~e b sazby gre,;"a sensálů, 
dovolávati. Nebylo-Ii vš~k nic " 'h '~e, ta. ' ylo, dovod;no, nemůže 
~ovatel nárok na provísi teprve Jl~; dOošlo a~ne uJfdna,no,,, ma sprostřed
sIeně, Je-li platn'Ost smlouvy zá~islá n "J ~m ouve, pnkazcem zamý
n~f'O~ ~a pravisi teprve až b la schv~l:re mm, schvalenl ,s,!,louvy, má 
az vymlnka nastala, Poněvadl mu do t' ~a'b a, J~-h podml~ena, teprve 
strany do té doby než bylo sch 'I ,e d': y narok nevzmkne, mohou 
stala nepodmíněno~ od smlou Va em u, eleno nebo než se smlouvll 
spmstředkovateli prl,v Podle §v~ '0~to~btt6 aniž jest příkazce z toho 
K bez schválení Stát~ího po'Zemk~~é'h~a ,: Jla smlouv:a o koupi dvoru 
tedy nároku na provisi kd" Ufa u neplatna, Žalobce nemá 
s~hváleni. Nehledíc k t~m/~,tstMn~vs~nlouvu zrušily, ,n,e~ ~ošlo k jejímu 
nCno 'Odvolacím soudem ' Ld Y Y soud, a toto zJlstenr nebylo změ-
, '. , ze za na strana neza'ád I h 'I ' , , 
ze zmocněnec prodatelův d 'd" z, aa ,o sc va em, nyblz, 
se jiných části velkostatku ,;e ~~b s~ o si~~', ze Jlna smlouva, týkající . 
schválena, neměl již zá'mu na " d Y. a a mm pozemkovým úřadem . 
vzájemnou doh'Odou kuJpn' IPro eJI dvof'a ,K. a ze pak smluvní strany 
mysli ustanovení kupní s~f~~uVU zase ,z~uslly. Soud tu má patrně na 
kupní smlouva se žalovaným h0a a t s~~nan~ sye;Jka ~r, !-a, podle níž 
zemkovým úřadem budou sch 'I a tli? mmena hm, ze Státním pOc 
R a že tato v' 'k va eny a e ostatní odprodeJ'e 'od statku 

ymm a nenastala pon' ď h' I ' 
o, ostatních částech. statku B b { St' ev~ z sc va ení, kup,mch smluv 
preno, Smlouva o dvoru K t d y?, atnBn P?zemkovym Ufadem ode
a nezáleží na tom že stran' e'y JI~ z, t?'~O duvodu nenabyla účinnosti 
sn:louvu za zrušel;ou, y mImo o Jeste zvláštní dohodou prohlásily 

i 
čís. 8884. 

Vedoucí závodni inženýr brik tiu1 't 
podle § 2 čís. 1. zákona o ob h e ny jes Qbclwdnún pomocníkem 

Za' II' c.pom. 
daň z v~~ - 1 ~ ~ěstnavatel služebn, smlouvou platiti za zames' tnan 

prtjmU, Jest ZlVI1lOS1:enrský s d "I' , '" ce 
nauce ~ ZlI1I1ěsttmvatele o zaPIa~~í J:~ u:ym i pro ža!~ zam~st: 
byla dan dodatečně předepsána byl vydán ~ebas platební prílmz, jlmZ 
~lGměru.: ". , . prve po ulIrončen, služební1)o 

(Rozh, ze dne 18, dubna 1929, Rl 232/29,) 

Žalobce byl vedoucím inžen' r ' I " 
smlo~vy zavázala se žal'Ovaná Jr::r~ u, ~~/vane .llfmy, ,Podle,,~lužební 
skoncení služebního poměru domáhalPs~ I} IZ~ neho da~ z pnJmu, Po 
by byla uznána povinnou zaplaťť ' d z~ o c,:;, proh zalované firmě, 

I I eraru an z pnJmu dodatečně mu vy-
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mUenou, Proti žalobě namítla žal'Ovaná nepříslušnost řádných SOUdil, 
tvrdíc, že jest přislušným živnostenský soud v T, S o udp r v é s t ni í
e e námitce vyh·ověl a žalobu odmítL Rek ur sní s o u d zamítl námitku 
nepříslušnosti soudu, 

N e j vy Š š í s o u d obn'Ovil usnesen'í prvého soudu, 

Důvody: 

Jde o nárok ze smlouvy ve prospěch třetí osoby (§ 881 obč,zák,), 
kterou se zavázala podle žalobcových údajů žalovaná firma vypláceti 
mll služební příjmy neztenčené v ten způsob, že se uvolila platiti zaň 
ze svého eráru daú z příjmů služebních a z premii vypadajícich naň 
z výroby briket, aniž by mu daně ty z jeho služebních příjmů a premií 
jakkolivěk srážela, Žalobce byl ve službě v briketárně žalované firmy 
jako vedoucí závodní inženýr po tři roky až do 30, dubna 1923 a po 
tu dobu zaplatila prý zaň žal'Ovaná firma na dani z příjmu úhrnem 4,888 
Kč - nezaplatila prý však zaň daně dodatečně mu předepsané ze slu
žebních příjmů tehdejších penízem 13,547 Kč s 7% úroky platebním 
příkazem ze dne 12, Července 1927, Navrhl proto, by byla žalovaná 
firma uznána povinnou tuto dlužnou dodatečně předepsanou daň zaplatiti 
z.aň eráru k rukám berního. úřadu v T, POněvadž první soudl zjistil, že 
pobočn~ závod žalované firmy v ly\" u něhož byl žalobce zaměstnán, 
jest zapsán v obchodním rejstříku u krajskéhO' soudu v L a že před
mětem jeho jest výroba a prodej skleněného zbOží a dobývání surovin 
k tomu potřebných, podléhá podnik ten podle čL IV vyhL pat k živn, 
řádu předpisům to'hoto řádu a žalobce jest jako vedoucího záv'Odního 
ieženýra briketárny, tedy zaměstnance vykonávajicího vyšší. technické 
služby,po·važovati za obchodního, pomocníka podle § 2 čís, 1 zák o 
ohh, pom. Poněvadž tedy jde O' nárok z poměru služebního, uprave~ 
ného zákonem 'O obch, pomoc" jest živnostenský soud podle § 41 zák 
citovaného pO'volán k p:mjedn,ánía rozhodnutí tohoto sporu, a to podle 
§ 3 druhý odstavec zákona ze dne 27, listopadu 1896, čís, 218 ř, zák. 
výlučně, Rekursn!. soud má však za to, že nárok touto žalobou uplatněný 
má sice zákonný podklad v rozvázaném poměru služebním, že prý však 
skutečnost, ze které žalobce odvozuje svůj konkretni nárok proti žalo
v~né, nezapadá již do rámce poměru služebního a že prý jest příslušným 
k projednán.í tétO' rozepře řádný soud, Neprávem, an žalobce opírá ža
lobní nárok výslovně o služební sml'ouvu, která byla podkladem služebc 
ního poměru, a vyvěrá tudíž žalobní nárok přímo z oné služební smlou-. 
vy, z onoho s.]užebního poměru, Tomu n,ení na závadu, že platební pří
kaz berní správy byl vydán teprve. po .ukončeni poměru služebního, Roz
hodným zůstává, že se daň, která se má zaplatíti, týče příjmů žalobco~ 
vý'ch, ježiněl za služebního poměru, že daň ta 'má v poměru tom základ 
a jediné odůvodnění. Okolnost, že platební příkaz byL vydán teprve pq 
ukonče~hí služebního poiněru, jest pro posouzení otázKy. příslušnosti' sOli_~ 
du zcela lhostejnou, ' 

čl~. 8885. 

Prozatimni opatřeni •. 
K osvědčení ~ebezpečí podle § 379 eJG. ř, stač4 jle-li pravděpodo1mé, 

in 
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ž~ jednáním }le~ opom~W~ím dl~íkovým, třeba r.Jtikoliv obmysl
nym, ~ude pr.vodena nepnzn1Va zrnem v jeho Il1Iajetl(ových poměl'ech 
kterou~ by mohlo býti zmařeno nebo značně stíženlo vydobytí penéžité 
pohledavky . 
• yklady u pen~ních ústavů mohou býti obsj!a"ettly (§ 379 čís. 3 ex. 
r.) • bez zabavem a uschaván~ vkladních knížek. 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1929, R I 235/29.) 

K ~aji~těni peněžité pohledávky povolil s o udp r v é s t o I i c e totd 
p~ozatlmn! opatřen.í: K zajištěni nároku proti odpůrci nazap'lacení 
1 ... 500 K~. ~ 5% .uroky ode dne 21. prosince 1928 s příslušenstvim, 
klery SI .clm ohrozená strana, zapovítá soud odpůrci, by nenakládal 
s pohledavkou 14.500 Kč s přisluš,enstvím t. j. s polovinou vkladů u zá
lozn~ v C. na jméno Jan Š" se vkladem plus minus 11.000 Kč', tedy 
obst~vkou 5.500 Kč a II Spořitelniho a záložního spolku v D. na jména 
Jan S. a 18.000 pl~s mmus, tedy obstávkůu 9.000 Kč, zejména, by ne
vybral tuto pohledavku. Od doručení toholo usnesení jest odpůrce zod
~ověden,o ,;a všec~nu škodu. povstalou tím, že neposlechl soudního při
kaz~. Muze se vsa~ sprosttti této odpovědnosti, složiv u soud:u dlužný 
p.em.z. R:, k u r s nI s O u d zamítl návrh na pavo,lení prozatímního opa
trc,:!.. O u v o~ y:. Podle § 379 ex. ř. netřeba sice obmyslného. jednání 
dlLlz~l~ova, nyb~z St~ČI, ~dlž ne.b~zpe~í ohrožující vydobytí pohledávky 
vy~vlt3' z ta~ovych Jednam d'luzmkovych, ktera nejsou hospodářsky a 
p;~vne n;utna neb '~~vyklá, zmenšují jeho. jměni nebo. činí je věřitelř ne
pnstupnym (rozh. CIS. 830 sb. n. s.l. V tom směru tvrdila navrhovatelka 
pOl~ze, že o:dpůrce vysedává celé dny v hostincích. a se apíjí. Dále tvrdila, 
:': zalovany Jest oddán marnotratnictví, a dovolává se stvrzení obecního 
~rad,u v B. ze dne 14. prosince 1928, ve kterém se jen praví že žalovaný 
Jest o?:dá.n opilství a tráví. celé dny v hostincích, tak že 'prý jest ne
bezpecI,ze by vklady spořItelní promarnil. ° marnotr'atnictví vůbec se 
tam ,zmínka nečinÍ. To nemůže postačiti k osvědčen'; nebezpečÍ. Ne
hledl~o k to~t;'~: J~st otázka, zdali tvrzení žalobkyně a tom, že polovice 
vkladu patn JI, Jest potvrzením obecního úřadu dostatečně osvědčeno 
průt,ož.e není udán, pramen, na základě kterého obecní úřad potvrzení t~ 
vydava. 

N e j ~ y.š ~ í s.o u d obnovil usnesení prvého soudu s těmito. do
dat~y.: ~alozne.~ c. ~ Spořitelnímu a záložnímu spolku v D. jako pod
dl~~lllku';1 s,e pnk~zule, by až na další soudní nařízenlneplnily, ca dlu
hUJI, odpurcl ohrozené strany z • .':ároku shora uvedeného, ani jinak nic 
nep??n,~kly, co by mohlo zmanlt nebo značn'ě ztížiti exekuci na tyto 
penezlte po.hled~vky. Paddlužníci jsou zodpovědni za všechnu škodu 
povst~l?u ,ttm, ze by. nepo~lechli soudního. příkazu. Moh'ou se však 
sP~OI~tJh teto zodpoved.nos'tl, .s!oživše u ~oudu. dl~žné vklady, Zatímní 
op~!renl nebude vykonano a JIZ vykonane opatrelll zruší soud, na návrh 
odpurce ohražené strany, složí-Ii tento. u soudu 14.500 Kč. 

DŮVody: 

~ekursní soud n~pokládal za osvědčené nebezpečenstvi podle § 379 
ex. r. a vyslovtl pachybnost 'O tom, zda jest nárok osvědčen. Ani v tom, 

--Čis. 8885-
1;21 

; v onom směru nelze s ním souhlasiti. Žalobkyně, navrhovatelka, 
~;~irážalobqi,nárok na výplatu polovice peněžnich vkladů o ~vrzenhle 
bvla se žal'Óvaným manželem spoluvlastniCI usedlostt r;ovn~m, dl,lem, 
žČ oba společně hospodařili, že. m~nžel jin~~o. vý~ělku ~e~el a z~uklad~l 
úspory ze společného hospodarem d? penezmch ~s~avu: ze se vsak zdra
há vydati jí polovici úspor. Tent'o na;ok Jest osvedcen ,Jednak nespornou 
sKutečností, že oba manželé skutečne byh ~poluvlastmky. u~~dloSlI, J e~
nak potvrzením obecního úřadu, ože peněžlll vkladl poc;haz~JI . ze spolec
nthohosp'0daření obou manželu. t;Iebezpeče?stvI oduvodnuJe n3'vrho: 
ntelka tím, že její manžel Jest oddan opllstVI a marnotrat?OSlI, ~e cele 
dny vysedá v hostincích, že s navrhovatelkou ve spo.leč?e doma.cn?Sh 
nežije, že se od ní odstěhoval do samostatnéh,o bytu ~ jllle o.bc\ ~ ze Jest 
nebezpečenství že našetřené peníze promarni, protoze nema pneho ma
jetku. Také toto nebezpečenství jest o·svědčeno jednak nespornou sku
tečností, že manžel žije v jiné obci než jeho ,manželka a potvrz:m~l 
obecniho úřadu, že odpůrce navrhůvatelky nem~ p,:eho ma}e.tku, ne.z vy
l1lěnek a peněžní vklady, že jest oddán OptlStVI a ze ponejvlce c:le d~y 
tráví v ho'stincích. K osvědčeni nebezpečenství podle § 379 ex. L stacl, 
je-Ii pravděpodobno, že jednání~ ne? opon:~nutí,? dl~žnÍko.vým -
třeba nikoli obmyslným - b.ude pnvodena. nepnz':lva zmena v leh~m~
jetko'vých poměrech, kterou z by mohlo' byh zma:-.eno .nebo zna~ne StI
ženo vydobytí peněžité p'o'hledávky. To v tomto pnpade by~o osvedče~o, 
a nebylo třeba osvědčavati ještě z.vláŠť lll~rnotratno~t, kdy! ~yl? osved
čeno, že odpůrce navrhovatelky Jest oddan opllstvl. .. Osvedcelll nezna
mená pln'Ou jistotu, n,ýbrž jen pravděpodobnasta slou:;1 k t0t;'u, by ~oud~ 
byla po,skytnuta možnost úsudku o pravděpodobnostt určlt~ skutec~os:1 
tak, by měl jakousi záruku, že jsou tu podmínky toho ktere?o 'opatrem. 
K námitkám, které přednesl odpůrce navrhovatelky. ve, sve~ .. ~,:k~rsu, 
jest podatknouti ještě toto.: Jde tu o prozahmnJ opatrem k za]ls,em pe
něžité pohledávky obstávkou vkladů v peněžních ústave~? podle ~ 379 
čís. 3 ex. ř., nikoli o zajištění jiných nároků podle § 382 CIS. 7 ex. r., Jak 
míní 'Odpůrce navrhavatelky. Vklady moho~ býti ~bstaveny I ?e~ za?a
vení a uschavání vkladnicb knížek, protoze obstavka nezaklada pravo 
zástavní a nemá za účel docíliti výplaty vkladů, ný~rž. jen;,ákazu vý~ 
platy, t. j. zachování dosavádního stavu. To .odpovlcla tak" prakt!c~é 
potřebě a tomu svědčí i předpis § 10 zákona ze dne 14. dubna 1?20, ČIS~ 
302 sb. z. a n. o spařitelnách, jenž podle třetího odstavce § 1 zak~n.a z,: 
dne 10. října 1924, čís. 239 sb. z. a n., platí i pro. úložny ~ po~le neh.oz 
nesmí ani na předložení vkladní kníž.ky nic vyplahtt, Je.-I! v~pla.te. na pre~ 
kližku soudní zákaz. Usnesení prvmh'o soudu obsahUje urcem casu, na 
který se opatření činí. V té příčině není opačnét~rz~ní odpůrc~ navr?o
vatelky správné. Za ta správné jest jeho tvrzem, ze us~esent pr.:'mh~ 
soudu neobsahuje ani příkaz poddlužn'íkům podle § 379 č!s.3 ex. L, ant 
určení peněžité částky, jejímž saudním složením by ,odpurce navrho~~
telky nabyl práva k návrhu na zrušlenÍ (§ 391 prvy odstavec ex. Ll .. 
Mimo to neobsahuje usnesení prvního sou~u poučení ~ra paddl.užn~kyp~
dle §385 druhý odstavec ex. ř., za ta vsak ob,sa~uje dvakrat p~~dmet 
obstávky a jest vů?'ec le~abyle .sepsáno, ne.bot vse. t?, bylo v zadost! 
žalabkyně navrhovana a Jest take v exekučlllm vzorcI cls.344/204 uve-
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de no. V těchto směrech bylo nutno povolující usneseni doplniti. Ze spisů 
není vidno, zda bylo usnesení doručeno' také záložně v č.; zdá se, že 
nikoli, neboť není uvedena v doručném opatření a chybí její zpáteční 
lístek. Bude na prvním soudě, aby i v té příčině zjednal nápravu. 

čís. 8886. 

Omezený (tichý) postup (cese), záležející v tom, že postupitel postu
puje \J{lstupníku pohledávku, příslušející postupiteli proti třetí osobě, 
k úhradě svého dluhu u postupnlka, ale nepostupuje miu právo uplat
ňovati žalobou \J{lhledávku proti dlužníkovi. 

Tím, že bez námitky přijal nejen účty, nýbrž i výpisy z obcbodních 
knih, na nichž byla poznámka splatnosti dia určité lhůty a stanovení 
výše úroků z prodlení, podrobil se příjemce mlčky těmto podmínkám. 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1929, Rv I 1192/28.) 

".,~~ 
Protí žalobě o zaplacení peněžité pohledávky namítl žalovaný ne

dostatek žalobcova oprávnění k žalobě, ježto prý žalobce po,stoupil 
všechny své pohledávky firmě O., svazu nákupních společenstev. O b a 
11 i ž š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto 
d ů vod ů: žalovaný neprávem uplatňuje proti žalob-nímu nároku ne
dostatek aktivního 'Oprávnění žalobkyn'ě k žalobě. Ze zjištění prvého 
soudu vyplývá, že žalobkyně, jež náležela, ke O. svaz nákupních spole
čenstev, jako člen společenstva a byla mu větší částky cllužna, ujednala 
smlouvou s O: s platností od 1. října 1923, že formálně přejdou aktiva 
i pasiva její do držby O., aniž byli jednotliví dlužníci žalobkyně o této 
smlouvě vyrozuměni, že však žalobkyně přes to vedla na venek obchod 
pod svým jménem, vymáhala sama pohledávkly a prováděla platy, tře
baže na fakturách byla poznámka o postupu pohledávky O. Vyplývá to 
Ze seznání svědků, podle nichž O. prováděla jen kontrolu obchodu ža
lobkyně tím, že i'í musely býli hlášeny všechny nákupy a prodeie 
žalobkyně a zasílány všechny k vedení obchodu právě nepolřebné, tedy 
přebývající peníze ke krytí jejích pohledávek za žalobkyní, kterou fi
nancovala, ale že byIo i právem žalobkyně, by pohledávky u svých 
dlužníků soudně vymáhala. Z toho plyne, že náleželo jí právo uplat
ňo,vati žalobní pohledávku pro,ti žalovanému vlastním jménem. To uznal 
i sám žalovaný tím, že ve, vyrovnávacím řízení nepopřel hlasovací 
právo žalobkyně pro její k vyrovnacímu řízení přihlášenou pohledávku 
1 ! .689 Kč, jakž vysvítá z dotyčných spísů vyrovnávacího řízení. Ze 
zjištění prvého soudu vyplývá všák dále, že žalovaný měl za obchád~ 
ního spojení se žalobkyní u ní běžné konto s položkami »dal« a »má 
dátí«,a že z tohoto konta byl !liU na jeho žádost dán výpis, že žalovaný 
přijímal bez námitek účty, na nichž byla poznámka )>splatno 21 dní po 
obdržení zboží a že se počítají v případě prodlení 8%úroky«. 
, N ,e j v y š, š í S O u d nevyhověl dovolání. 
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Důvody: 

.. k d I" 'dovolacího důvodu § 503 čís. 3 
Tím, co ža~o~ant u~adť ~ '~1~~nu, neboť ve skutečnosti napad~ 

c. ř. s., neproya~h duvo e,n P lacím soudem z výpovědí sve?ku 
jím právm zaver, vyv~ze~y od~o ce aI.e netvrdí, že byl odvolaclmu 
v otázce nedostatku akhvm leg,'ÍI~.a f ' áklad skutkový předpoklad 
rozsudku položen ,v pods!atne aSrlv~í~ z závěrem k němuž dospěly 
odporující proc:~,mvm, sp~~uvm., ~ P základě výpovědí svědků, že totiž 
nižší soudy ze zl,~'ter:', Uk 'r:e~y~ v I}~st souhlasiti. Jde tu zřejmě o t. 'fv, 
žalobce, Jest opravner k~a ~ e, J ostupuje sice postupitel postupmku 
omezeny, hchy postu:" er~m . P . dlužníku k úhradě dluhu u po-
pohledávku, příslušející postupiteli ~'foh platňovati žalobou pohledávku 
stupníka, ale nepostupuJ~ mu pravo u skontu knihovních pohledávek, 
proti dlužníkovi. Jde tu,,? J~dnu zvforem ~'ší doby (Sedláček, Obligační 
které vyvolaly hospodarske pomerf nb~l) t 258) 
právo str. 136 a Krainz- Ehren,zwelg. 19. s ž~ odvoiací soud pcsoudil 

Nelze souhlasiti se žalovanym .a~ V!Orbcem požadovaných úroků 
věc nesprávně pokud d Jd~ 1° otazst~a::;i poměf kontokorrentní, jejž 
z úroků. Otázkou, z ~ y mezI h'k netřeba se vůbec zabývati. 
má na mysli usta~oven~ čl; 2~1 Q?C ;"~~~i bez námitky nejen účty, na 
Odvolací soud z)'shl, ze .zalovanyvpnJdv 'rodlení počítají 8% úroky«, 
nichž byla poznamka, )";\S~ \P:'~~b~eP v nichž byly ,tyto úroky po
nýbrž i výtahy z obchod~lC o m za, 'tek odrobil se žalovaný podle 
čítány. Přijetím těchto vyta~u bez. ~:~dné PpříČiny o tom pochybovati, 
§ ~63 obč. zv~~; ,:,1~ky, ota~l~e ~e~llovaného považovati jest tu za sou
zpusobu pOChal1l moku .. 'h en~ t" v obchodování mu ukládala, by se, 
hlas, neboť zásada PONchdve OdS X t~ proto ani předpoklady zásady vy· 
nesouhlaSil-ll, ozval. e opa aJ! 
slovené v rozhodnutí čís. 6939 sb. n. s. 

čís. 8887. 

,ov", o, ' , ti se otáZkou věci již prá"oplatn~ 
Opomenutt fl1zs1ch soudu, v zabyYa v k oudy všech tří stQlic mUS1 

~oz!hoWwté, není si~e ztna
h 

tdJe<:n~s~ !:t n:nUka 'strany v tom směnt 
hleděti k pravomoc1 roz o ItU 1 

v dovolacím spisu nedovolenoU n, 'O"::0tou~o'o'-~ 'I,ednobo snnlečníka ptii>ti, 
d'k -- v bylo vyboveno ~. "" "" Rozsu em, vl'mz v,, I venství, byla otázka zrušem spo-

druhému spc4ecniku o, zrub~m tr~~yO ~ múže i odsou:rený společnik n:t-
lečerrJství rozhO<dltuta pro o e s v 

vrhn~uti povolení exekuce podle § 352 ex. r. ' 

(Rozh. ze dne 18. dubna 1929, Rv 1505/28.) 

. r druhé sp'Oiuvlastnici, by. byla 
~alobě spoluvlastT~e k~o~r~šf;íO ;poluvlastnictví a dovoliti, by byl 

uznana povlllno,u sv~ I I v v, ,s n i s o udp r v é s t 'Oll C e 
drLm prodán v soudn~ drazbe: pro dC e, rozsudek potvrdil. ' 
vyhověl, o d vol a c I dS o u ~l nap~u~~yy obou nižších soudů a vrátil 

N e j v y Š š í s o U zrUSI roz h dl 
věc soudu prvé stolice, by dále jednala znovu roz o ' . 
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Důvody:. 

V tomto období řízení nutno se 'Omeziti na řešení formálni otázky, 
zc'a sporu bráni pravoplatné již rozh'OcloutL K tomu cili:jest.předeslati 
toto stručnévyIíčení děje: Ze spisů C II! 1151/21 okresního soue1u v K. 
jest vidn'o, že, ve sporu Růženy R-ové proti EdIiatduO-ovi o zrušení 
spoluvlastníctví bylo mzsudkem nejvyššího soudIi ze dne 29. května 
1923 Rv I 1270/23 právem uznáno, že žalovaný. jest povinen přivoliti 
ke zrušení spoluvlastnictví k domu čp. 27 v "K. a připustiti, by tento 
dům byl soudní dražbou prodán. Podle spisů byla žalobkyně spolu
vlastnicí jedné třetiny a žalovaný spoluvlastníkem dvou třetin domu. 
V projednávaném' nyní sporu domáhá se Marie O-ová proti Růženě. 
R-ové zrušení spoluvlastniství k témuž domu, jehož dvě třetiny náležeií 
žalobkyni a jedna třetina žalované. Oba nižší soudy žalobě vyh'Ověly, 
neobírajíce se otázkou, zda dřívější pravoplatné mzhodnutí brání no
vému sporu, ač k tomu měly podnět v přednesech stran. Žalobkyně 
přednesla již v první stolici, že si žalovaná proti ní vymohla rozsudek 
nejvyššíhO' soudu ze. dne 16. července 1923, jímž bylo spoluvlastnictví 
zruš,eno. Žalovaná uvedla v odvolacím spisu, že se prý žalobkyně, po
davši opětnou žalobu, vzdala práv z dřívějšího judicium duplex, protože 
by jinak mohla vésti exekuci podle dřívějšíhO' rozsudku. Tomu odpo
rovala zase žalobkyně v odvolacím sdělení, uvádějíc, že prý rozsudek 
o rozdělení společenstvf není judicíum dupJ,ex a že jí nezbylo, než podati 
žalobu, ana se nynější žal'Ovaná zdráhala svoHti ke dražbě domu, ač se 
dříve sama zrušení společenství domáhala. Nyní uplatňuje žalovana 
pod titulem dovolacího dŮVOdu nesprávného právniho posouzení věci 
také námitku věci pravoplatně rozsouzené rozsudkem nejvyššího soudu 
ze dne 10. července 1923 Rv I 1370/22, poukazujíc na spis C II! 151;21 . 
okresního soudu v K. a vytýká nižšim soudům, že tuto' otázku přehlédly, 
ač na ni žalobkyně již v prvni stolici upozornila. Žalobkyně naproti 
tomu uvádí v dovolací odpovědi, že by nešlo o důvod nesprávného po
souzení věci, nýbrž o dovolací důvod zmatečnosti podle § 503 čís. 1 
c. ř. s., ale toh'o že zde není, ač spor se vede mezi týmiž stranami a 
týká se téže nemovitosti, protože prý ve dřívějším sporu, rozhodnutém 
rozsudkem nejvyššího soudu ze dne 16. července 1923 Rv I 1370/22 
šlo o nárok strany dříve žalující a nyní žalované, kdežto. nyn:r' jde o 
nárok strany dří\'ežalované a nyní žalujíc[, dále' protože prý strana 
žalovaná se zdráhala s\'oHti ke dražbě domu, a konečně protože prý 
o t. zv. judicium duplex nemůže býti řeči. K těmto údajům stran jest 
podotknouti, že pokud uvádějí rozsudek nejvyššího soudu ze dne 10, 
nebo 16. července 1923 Rv I 1370/23, jsou na omylu, protože správně 
jde o rozsudek ze dne 29. května 1923 Rv I 127'Ů}23 a že vůbec není 
v)'&větleno, proč žalobkyně tvrdí, že proti ní si žalovaná vymohla roz
sedel>, a proč tvrdí i žalovaná, že strany jsou tytéž, ano naopak jest 
z rozsudku nejvyššího soudu i ze spisu C III 1151/21 (nikoli C III 151) 
21) okresníllo soudu v K. zřejmo, že tehdy byl žalovanou stranou Eduard 
O., který v nyní projednaném sporu nevystupuje. Také nebylo vysvětle~ 
no, kdy a jakým' způsobem přešlo vlastnictvi ke dvěma třetinámdcimu, 
které dřfve náležely Eduardu O-ovi, na nyrtějšížalobkyni Marii O"ovou: 
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. , d "ím zabývati otázkou, zda opomenutí 
;;Ž~~~ v~~:~t,n~~í~~;n~e s~\~~~O~v~~~h i~~s pr~v~p~at~ě +~z!~d~:~\::í~ 
kládá zmatečnost podle ~~ 477 a 'k ' fesně 'výpbČteny a není mezi 
neboť důvody zmateč~os:~ l~~U \zav~:~ ~uSi soudy všech stolic samy 
nimi pravomoc rozho nu 1. res o . v I' ně plyne z před
od sebe hleděti k pravomoci rozhodnut~, coz zce a la~ s a z předpisů 
pisů§§ 240 tře0 odstavec a ~~1 s~~~~ K~~;~:e~O~k~'zUj'e také předpis 
§§ 463 a 51~ c. r. s. p;oo~rav , ." ~ v zá'tnu veřejném, v zájmu 
§ 149 jed. r. Tyto predplsy. dany ls~ .. 1 .·í zabrániti tomu' by 
právní bezpečn?sy a pro~esn: hrO~1r~~';r':t~st~e~y%al znovu rozhodovlll1O. 
o' věci jednou l~z pravop atn: o. t ozhodnouti o námitce věci pravo
podle § 261 pIVy ?dstave:: c. r., s. l,e~ r 'stním . ednání usnesením, což 
platně rozsouzene po predchazeJlc~m u t nkrlte když senát z úřední 
platí podle § 261 pá.t~ odstavec 5" r.~. ~~sthíhO: ·ednání. Vše to platí 
.moci učiní otáz~u rel ludlcatae pred~:~fací což vyblývá též z předpi.su 
podle § 463 c. r. s. take pro so~d? v " , 'tku ž v dovolaclm 
§ 149 'Jed 'ř V tomto připadě uClU.lla zalovana ,?aml a t dle 

. . . . k"v I v o není nepnpustnou novo ou po 
spisu, což. však -: la lIZ vy t~:en t:-ce musí soudy vš'ech stolic hledě!i 
§§ 482 a 504 c. r. s., any k eze o az 'I o čís 201 dřívějšího nejvys
samy od sebe (s.ro~. tak~ re~er:on~m.?a ~~~9 sb. Nowakovy). 
šího soudu ve Vldlll, uvereln~n~ po ~l~: zsudekjímž bylo vyhověno 

Dále nutno se obfra!r otaz o~, z, a 1 ~ov .', dle §§ 830 a 843 
žalobě jednoho ,společpIka o. :ru~enr ~p.?le~~~t~~ ~~ospěCh obou stran 
obč. zák. působl v otazee zmseHl spo eeen té říčině stačí odkázati 
a pro'ti oběma stranám (ludlclUm ~upleX) 'd~nou tteraturu i judikaturu, 
na rozhodnutí čís., 1500 vsb. n.}. t kam, Ul~~ rozsudkem jest otázka zru
kde bylo zevrubne vylozeno, ze a~v~n ,v eo étnému rozhodování 
šeliÍ společenství !?:h.?dnuta hr~ o'~~ ,t~~n~í.:e i gdsouzený navrhnoutí 
brání pravomoc dnve1slh§ r~;2 o nu / \dyby vítězná strana s návrhem 
povolení exekuce p~dle, do~~~c~' vzpírala neboť by jin,ak, kdyby 
otálela nebo se pro 1 nemu ',,(' , hl ani podlehnuvší ža-
vítězný žalobce nech'těl rozs~dku po UZl !, ';lemo uvlastnictví což by se 
lovaný vůbec uplatniti své pravo na zru

l 
sel Hl tS~O~í (§§ 830' 831 a 832 

"I . d' hmotného práva o spo uv as HlC , k 
píiclO zasa am V' dV b d v'ak nutno řešití také ještě otáz u, 
ohč. zák.). V tomto ~npa eV' ?,,~ ,s oru rotí Eduardu O-ovi působ; 
zGali rozsudek vydany ve dnvels.l.m sp , Při čemž se také upozorňuje 
t2ké proti nynější žalobkyn; ~ar~ ~t~;51j21 podle kterého byla již 
na knihovní lustrum na za o ~ d 16 ledn~ 1920 žaloba o zrušeni 
tehdy před žalobou"P?'znan:enana o v' oda! a . ak spor skončil. 
.;polu~last!:i~.tví, aUlZ I':S~ ~ldno, ~~o ~a~~~í~h stranl ~odnět, neučinily 
Protoze UlZSl soudy, acv 0n:U

t 'h y 'ed ání trpí jejich řízení vadou 
zmíněné otázky, predme

5
t
O
e
3
m _~s n~ Ov lan by{o tedy nutno postupovati 

podle §§ 496 Č1S. 3 a e~s. ers. . 
podle § 510 prvý odstavec c. r. s. 

čis.8888. 

pr" lu-snost podle § 83 ]'. n. . o • o • 

18 vo • 't ti, A __ 'hátlo-li se úplaty za pwpu]cen, Jde o roz.eprt z nálmu mlS nos ,umua ,o' v "_ 

zámeckých It:ÚiStnosti k uživání po dobu honu. Lhostejno, ze prom]l 
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matel převzal na sebe i jiné závazky, jež bývají pravidelně brány tNI 
sebe těmi, kdož dávají místnlosti do podnájmu. 

(Rozh. ze dne 19. dubna 1929, Rl 215/29.) 

Žalobce uzavřel se žalovaným smlouvu ze dne 7. srpna 1923; jíž se 
ž~dobce zavázal propújčiti za 5.000 Kč v zámku v Ř. při pořádání honÍ! 
pro hosty jídelnu s přilehlými místnostmi a propújčiti stolní prádlo a 
nádobí, obstarati otop, Qsvětlení, a propůjčiti kuchyni s nádobím a sluc 
hbnými a poskytnouti místnosti pro pobyt šoférú. Žalobu o zaplaceni 
5.00? ~č zadal žalobce lia soudě příslušném místně podle § 83 j. h. 
K namrtce místní nepříslušnosti s o udp r v é S tol i c e žalobu odmítl. 
D ů vod y: Nejde tuo nájem nemovitého předmětu, jak uvádí § 83 j. n., 
nýbrž o smlouvu služební neb o dílo podle § 1151 obč. zák., neboť ža
lobce, se zavázal žálovanému po určitou dobu konati určité služby, a to 
(!o mlstností, kde sepo honech měli hosté sejíti a kde měli míti přístřeš.í, 
nodatl pracovni síly a potřebné věci k pOřádání hostin. Rek u r sní 
s o u d zamítl Iiámitku místní nepříslušnosti soudu. D ú vod y: žalobce 
opřel při slušnost prvého soudu O' ustanovení § 83 j. n .a jest proto 
zkoumatr, zda jde zde o rozepři z nájmu místností. Soud rekursní jest 
toho názoru, že tuto otázku zodpověděti sluši kladně. Smlouva ze dne 
7,srpna 1923, které se dovolávají obě strany, jest smlouvou, kterou 
žalobce přenechává druhé straně smluvní užívání místností ve svém 
zámku, tedy užívání věci nezuživatelné, po určitý čas v roce, proti zac 
pl,~cení 5.000 Kč, a vykazuje tedy tato smlouva všechny znaky smlouvy 
naJemní, kleré jsou vytčeny v § Hl90 obč. zák. Podřadným jest, že ža
lobce smlouvou tou převzal na sebe ještě závázek! propůjčiti stolní 
prádlo, nádQbí a služebné, obstarati otop ~ osvětl.ení, kteréžto závazky 
bývají pravidelně na sebe brány těmi, kdož místnosti dávají do pod
nájmu, aniž by v takových případech bylo pochybrrosti o tom, že jde 
o smlo-uvll nájemnL 

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

D ů vod y: 

Žalovaný napadá usnesení rekursního wudu pro neúplnost řízení á 
pro nesprávné právní posouzení věci, ale činí tak neprávem, nebQť na
padené usnesení vyhovuje stávu věci a zákonu a jest správně odúvod
něno. 

K dúvodúm napadeného usnesení jest po stránce právní dodati se 
zřetelem k vývodúm dovolacího rekursu ještě toto: Tvrzení stěžovate
lovo, ,že předmětem smlouvy bylo pořádárií ho>stin, nemá opory v píc 
semne smlouvě, ve které není ani zmínky o pořádání hostin žalQbcem. 
Naopak plyne z této smlouvy, že žalobce měl jen propůjčiti mistno'sti 
ve svém zámku, obstarati jejich otop a osvětlení, propůjčiti stolní prádlo, 
stoIní a kuchyňské nádobí (kromě stolníhO' stříbra) a své služebné 
tyto však jen k obsluze hostí. nikoliv i k úpravě jídel, nebot' veškeré 
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potraviny měl dodati Rudolf M. jako druhá smluvni strana. Nešlo tedy 
při smlouvě o pořádání hostin žalobcem, nlýbrž hlavním předmětem 
smlouvy bylo pou.žívání žalobci patřících mistností iámeckých k do
časnému ubytování druhé smluvni strany a jejích hostí po dobu honů. 
Zcela nepřípadné jest srovnání sporného smluvrdho poměrU s obědem 
nebo s večeří v restauraci. Stěžovatel přehlíží, že na oběd nebo na ve
čeři může jíti do restaurace kdokoliv, kdežto v souzeném případě šlo 
o používání zámeckých místností žalobcových výhradně druhou smluvní 
stranou a jejími hosty, j.imž žalobce podile smlouvy neměl jídla posky
tovati.Na tom nezáleží, zda byla v úhrnné částce 5.000 Kč ročně zahr·· 
nuta též odměna za něco jiného než za propůjčení místnlostí k užíváni, 
nebQť ustano'vení § 1094 obč. zák. jest vyhověno tím, že vúhmkovém 
platu bylo obsaženo také n1ájemné. I požadavku určení času podle 
§ 1090 obč, zák. byIo vyhověno, bylo-li smluveno propújčení zámec
k}'ch místností k užívání pw dobu pořádání honú Rudolfem M-em na 
velkostatku žalobcově. Z odstavce 4. písemné smlouvy, kde se mluví 
o »panu najímajícím«, jest konečně zřejmé, že i smluvní strany pova
žovaly svou úmluvu za smlouvu nájemní. Ježto jde o rozepři z nájmu 
místností, jest pro ni podle § 83 j. n. příslušným soud, v jehož obvodu 
jest najatý předmět, takže námitka místní nepříslušruosti soudu byla 
zamítnuta právem. 

čís. 8889. 

Ustanove1lil § 10 (1) vyr. ř. nepřekáží eJ<iekuci pteměnou zájelm!ho 
popsání podle § 1101 obč. zák. v eocekucí ,ul1miío..a<;i. 

(Rozh. ze dne 19. dubna 1929, R I 222/29.) 

s o udp r v é s tol i c e povolil' k vydobytí peněžité pohledávky 
exekuci zabavením, uschováním a prodejem rtlOvilých véd přeměnou 
zájemního- popsání (§ 1101 obč. zák.). Rek u r sní s o u cl exekuČní 
návrh zamítl. DÍ! v O> d y: Stí'žnasti nelze upříti oprávnění. Vyhláškou 
ze drue 10. července 1928 bylo o jmění povinného zahájeno vyrovnací 
řízení, které doposud není .skončeno. Podle § 10 (1) vyr. ř. nemúže 
od zahájení řízení vyrovnacího pro pohledávku za dlužníkem na jeho 
jmění ani býti vyhlášen úpadek aniž lZe na dlužníkových věcech nabýti 
soudcovského zástavního práva. To platí i v tonilo případě, kde jest 
žádáno o povolení mobilární exekuce přeměnou zájemního popsání. 
Tímto popsáním nenabyla vymáhající věřitelka zástavního práva soud
covského na popsaných věcech, nýbrž bylo jím jen určeno, na které 
předměty se vztahuje zákonné (zástavní) právo PQdle § 1101 obč. zák. 
Vzhledem k tomu, jest i exekuce přeměnou ziljemního' popsání podle 
§ 10 (1) VyL ř. nepřípustná a. měl exekuční návrh by ti zamítnut. 

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

D ú vod y: 

Vymáhající strana právem napadá názor rekursního soudu, že usta
novení prvého odstavce § 10. vyr. ř.,podle něhož po zahájení vyrov-

, ',~ 
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n~cího řízení nelze na dlužníkových věcech nabýti soudcovského ' 
zastavního, překáží povolení exekuce přeměnou zájemního po~rs~:~ 
podl~ § 1101 obč. zák. NejvyšM soud vyslovil a podrobně odůvodnil 
zeJmena ve svých wzhodnutích čís. 5199 6524 a 7339 sb n sn" 
se pro t čtk . , ' . , " a nez 

., 'k' ~.!U nos ~ou azuJe, ze zákonné zástavní právo pro'najímatelovo 
VZnl a J1Z v~es,~mm svr~ků, že zájemnírn popsáním, Jež má- ,právní po
v~hu pr?~aÍlm~~ho ,opatrení, se jen zjišťuje, které věci byly tímto prá
~elm zattzeny JIZ P!I v,nesení: a, že zákonné .zástavnL právo, pronajíma
e,ovo (§ 110! o~~. za,k) zustavá ve vyrovnacím řízení právem odděl

nym, pro, ktere mu ze bylI vedena exekuce i za vyrovnacího řízení (§ II 
(I) vyr.J,). 

čís. 8890. 

By!o-!i vybavení dcery přiměřené majetkovým poměrům ro~C-
vdobe snatku, byla splněna jejich ""vinnost dáti 'í p'11l1' '''''~. • 'CU Rod"e 1z ti ,.-,] r e.~ .. e ve!lo. ' 

,IC ne e uznll povinnými dáti (doplniti) dceři věno rUkou 
SPt,~lecn?u , a Jt1~r;OZ~lnou, nýbrž povlnniost ta jest uliožeua především 
o Cl ll, ]e-ltnemll]etny, matce. ' 

(Rozh. ze dne 19. dubna 1928, R II 128/29.) 

c A. K-?vá obdr~ela při sňatk? ~ne ~9, ledna 1923 od rodičů věno 
~~;OOO Kc m;m.o vybavu a kuchynske zanzení v ceně 5.000 Kč. Žádosti 
Je]! o doplnem vena s o udp r v é s t o I i c e vyhověl rek u r sní 
S,?:' d ,návrh ~amít!. O ~.v ~,d y,: ~odle § 1220 obč. z,{k. mají rodiče 
aatt svym. dce:am veno pnmerene svemu -stavu a jmění, při čemž nemá 
~oudce. patral! p~o s,tavu jmění rodičů (§ 1221 obč. zák.). Uváží-li se 
ze, rodiče v dobe snatku navrhovatelky měli jmění v hodnotě 430000 
K~, "dále, ž~ tímto jmění~l tso~ pozemky, že rodiče jsou odkázáni na 
vykzek z tec~t? }o:em~u; ze JSou nezpůsobilí k práci, že maj! mimo 
l1avt~~va!elku Jes~~.pet detI, kte,ré nedostaly ani věno ani výbavu jevi 
se bYÍl, ve~o ve vysl 40.000 Kč úplně přiměřeným stavu a jmění r~dičů 
v. d~be s~atku navrhovatelky. K tomu přichází, že mezi věnem a po
v1l1uym ?lle;n podle § 788 obč. zák. jest jistá souvislost. Při soudním 
s!anovelll vena nesmí toto překroč.iti míru povinného dílu podle dob 
snatku ~avr~o.:'~telky (Ehrenzweig: Soustava 11/2 str. 18), y 

N e J v y s S I S o u d nevyhov.ěl dovolacímu rekursu. 

o ů vod y: 

Stěž9vatelk~.v~tyká ~ředně, že jest nesprávné »zjištění« rekursního 
~o~d~, -;e se. p;n zadosÍl o vyměření věna nemá pátrati po stavu 
:' .)melll rodlču. Pokud prý druhá stolice se brání pečlivému zjištění 
Jejich ?J~Je,tkov~ch, po~ěrů, činí tak neprávem. Rekursní soud arci uvádi 
~a zmmene~ ~Iste sveho rozhodnut'í neúplně předpis § 1221 obč. zák., 
h~boť pravl, .ze soudce nemá pátrati po stavu jmění rodičů. Zákon 
vS,ak, ~redplsuJ~, ,že, soud má vyšetřiti okolnosti, ale bez přísnéhO' vy
pal! am stavu Jmenl. Ale rekursní soud nebrání ve svém rozhodnutí 
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pečlivému zjištění majetkov)'ch poměrů rodičů - jak míní stěžova
telka _ a ani to nemohl učiniti, neboť řízení u prvního soudu nepo
strádalo v tomto směru pečlivosti, an byl proveden soupis a odhad 
majetku rodičů na místě samém, tedy bylo provedeno p~ísné v~pátrání 
stavu jejích jmění. Stěžovatelka vytýká: žeJest nesR,roavny ~,azor !,e~ 
kursního soudu, že se výše věna a ZPUSObllost rodlcU le zndlÍl, ndl 
výhradně dobou sňatku navrhovatelky. Vynechává, že rekursní soud 
p'raví že v době sňatku navrhovatelky činilo jmění rodičů asi 430.000 
Kč ; jejich n:ynější majetkové poměry se sotva různí od tehdejších 
" že věno 40.000 Kč bylo přiměřené stavu a jmění rodičů v dohě sňatku, 
Bylo-li přiměřené tehdy a majetkové poměry jejich se nezměnily, jest 
jistě přiměřené i v době podání stěžovatelč\na ,návrhu. Avšak tato do~oa 
není v tomtO' případě ani rozhodna, nebol zakonna povmnost rodlCI!, 
dáti dceři věno (§ 1220 obč. zák.), byla tehdy již splně~a, jakž b~de 
dále uvedeno. Stěžovatelka neprávem vytýká, že rekurslll soud zmem] 
usnesení prvního soudu, artíž by se byl změnil skutkový základ roz~ 
hodnutí. Nejde o nijaké nové zjištění rekursního, soudu, ale o odchylne 
právni posouzení věci na základě skutkových zjíMěn1í prvního soudu. 
Toto právní posouzení odvolacího sou~~ jest práv~ě a vysti!n,ě o~ů
vodněno. Stěžovatelka dostala od rodlcu 40.000 Kc na splnel1l JeJ'ch 
povinnosti, vybavití ji. (§ 1220 obč. zák.). Nesejde. na tom, pod jakým 
jménem je dostala. NebylO' to ani :rěno v !e~hU!ckem s~ys,lu (~ 1218 
obč. zák.), nýbrž splnění povinnosl! zaopatnl! dceru u pnleZltostI man
želského svazku, vybaviti ji (Ehrenzweig, Privatrecht 11. § 456, Mayr, 
Biirgerliches Recht 11, § 459 b), Anders, Orundrrss des FamllIenre~htes 
§ 39 Krasnopolski-Kafka Familienrecht § 29). RekursU! soud pravem 
1,znal, že toto vybavení bylo přiměřené majetkový!n pDměrům rodičů 
v době sňatku. výplatou řečeného peníze byla spln~na )eJlch povl~n?st 
dáti žadatelce přiměřené věno (§§ 1220 a 1223 obc. zak.). Doml1lva-lI 
se stěžovatelka, že má nárok na doplnění věna na základě slibu nebo 
smluvního závazku rodičů, může se ho domáhati jinou cestou. V tomto 
řízení o tom nelze rozhodovati. Pro po'souzení jejího nároku není rreroz-
11<JLné, jak se rodiče postarali o ostatní děti. Konečně žádost stěžova
telky, aby oba rodiče byli uznáni povinnými doplatiti jí na věno 10.000 
Kč rukou společnou a nerozdílnou, neodpovídá předpisu § 1220 obč. 
.z.ák., jenž ustanovuje, že rodiče (dědové) jsou povin"ni d~ti" ~evěstě 
včno podle pořadí, jak jsou povinni vyživovati a zaopatroval! del!. Tuto 
povinnost .určuje §§ 141 a 143 obč. zák. t~k, žepředevší~ 'padá,~a ~tce 
a, je-li nemajetný, na matku. Musí tudíz povmno~!,o datI Clcen ,v,en~, 
'splniti předně otec _ arci podle majetku obou rodlcu - a, nemuze-lI, 
jest povinna doplniti je matka. 

čís, 8891. 

Ke sm\UIVnímu zastavení pohledávky v~žadnje se po případě vy
rozumění, poddlužníka. K postupu pdh[e<lávky do vlastnictví, třebas jen 
'k účelu zajištění, se vyrozumění poddlužníka nevyžaduje. 

(Rozh, ze dne 19. dubna 1929. RvU 571j28.) 
'4 

\Civilní rozhodnuti XI. 
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Otakar j.. složil u ředitelstvi státnich drah jistotu 3.000 Kč, na 
niz byla povolena žalovanému exekuce zabavenim a přikázáním 
k vybráni. Žalující pivovar domáhal se proti žalovanému zjištěni, že. 
žalobci přisluší právo na uspokojenií jeho směnečné pohledávky 
lO.OOO Kč z jistoty před pohledávkami žalovaného, pro něž byla po
volena exekuce na jistotu. Pro ce sní s o II cl P r v é s t O' I i c e ža
lobu zamítl, o d vol a c i s o u d uznal podle žaloby. 

Ne j vy Š š í s o u cl změnil k dovolání žalovaného napadený roz
sudek v tell' rozum, že žalobci přísluší před pohledávkami žalovaného 
právo na částečné přednostní uspokojení jeho směnečné pohledávky 
10.000 Kč z jistoty složené u ředitelství státních drah, avšak jen do výše 
900 Kč. 

D ů vod y: 

Nelze souhlasiti s míněním odvolacíhO' soudu, že v souzeném pn
padě bylo žalobci platně zřízeno zástavní právo na pohledávce manžellr 
M-ových na vydání kauce. Zastavení pohledávky nelze ovšem provésti 
hmotným odevzdáním, nýbrž jen znameními (symbolicky), jak v usta
novení § 427 obč. zák. o převodu vlastnictvi k pohledávkám (Schuld
forclerungen) jest zřeteln'ě vysloveno, a tento způsob odevzdání pohle
dávek platí i při zřízení práva zástavního (§ 452 obč. zák., který cituje 
§ 427 obč. zák.). Jde nyní o to, zda způsob, jímž bylo zástavní právo 
pro žalobce zřízeno, stačil k jeho platnému založení s právními účinky 
i v pO'měru k osobám třetím (§ 452 ,obč. zák.). Listina 'o !!jednání ze 
dne 28. řijna 1923 prokazuje sice právní důvod zřízení zamýšlenéhO' 
smluvního zástavního práva za poskytnutou zápůjčku 10.000 Kč, avšak 
tato listina a stejně i uloženka upravuji pouze vnitřní poměry mezi smluv
niky, nemají však povahy, jíž vyžaduje § 452 obč. zák. při zástavách 
znameními, (otiž, by zastaveni pro každého bylo snadno poznatelným, 
neboť jen za tohoto předpokladu stává se zastavení právně účínným 
proti třetím .osobám. Jest přisvědčití mínění dovolatelovu, že k platnému 
zastavení pohledávky bylo tu třeba vyrozumění poddlužníka, ředitelství 
čsl. státních drah, že žalujícimu pivovaru bylo zřízeno smluvně zástavní 
právo k pohledávce manželů M-ových na vrácení jistoty u tohoto ředi
telství složené, poněvadž tímto způsobem mohlo se smluvené zastavení 
státi každému věřiteli zástavců snaďno poznatelným. Při exekučním zří
zení zástavního práva k pohledávkám zákon přímo nařizuje (§ 294 ex. 
L), by bylo zřízení zástavního práva vyrozuměn poddlužník, a ukládá 
mu, by za podmínek §_301 ex. ř. zpravil pozdější věřitele o dřivějším 
zabavení (§ 301 čís. 4 ex. ř.). Z těchto předpisů jes; patrno, že pod
dlužník jest důležitým čínitelem, který třetí osoby může informovati 
o předcházejících zástavních právech k věcem dlužníka, v jeho chováni 
jsoucím, a že jeho vědomostí o zástavě stává se zastavení i pro třetf 
os.oby snadno poznatelným, z čehiož vyplývá závěr, že i v souzené věci by-. 
10 právě vyrozumění poddlužníka í proti tř.eUm osobám účinným pro
středkem, by se mohly snadno o zastavení dověděti. Ježto se vyrozumění 
poddlužníka nestalo a listíny, o které žalobce opírá nabytí zástavního 
práva k pohledávce. dlužníkťt na vrácení jistoty 3.000 Kč, nevyhovujE 
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e '. ák o snadno poznatelném zastavení osobami 
požadavku § 45.ó. obe .. z: 'alobei řádně založeno ve smyslu § 452 
třetími, nebylo. za~t~~m pr~.vo r~ti žalovanému a protí jeho exekučnir:'~ 
cbč. zák. s pravlll uCllln?S r P ním i okresního soudu ze dne 8. zan 
zástavnímu právu, nabytemu usnese. k má se věc pokucl jde o postou-
1927 a ze d~e 5. list~~adu. 1927. Jb~a Kč žalujícín:u pivovaru písemný\i1 
peni pohledavky na cast jlstotk d 3 března 1924 neboť tu byla 
prohlášením dlužníka Otakara -a ze nf. t: ohledávka 900 Kč po
zřetelně vyslovenou vůli Jlodl~ ~o~IOVUe~skl~~efu zajištění, a k platnosti 
stoupena žalobci do vlast~letvr, tre as I '10 o pouhé zastaven, pohle
tohoto postupu nebylo treb~, ~ ano ne~ rozumění podcllužníka, jako 
d:ívky, nýbrž o sku~ečn'y le~, P!t~~d;JiŽ Ydnem 3. března 1927 pohle
v případě shora dotcen~;n. res a , . . ění žalobcova a tO' časově 
dávka Otokara M-a v castce 90~ Kc d~ l~ekuční zabave~í a přikázání 
dříve, než žal.ovanému bylo povo ~no lejl ~ ., oko'ení z jistoty, 
k vybrání a přísluší tudíž žalobcI prednustn~t~~v~ na9~d Kč I nikoli však 
avšak jen do výše P?,stoupene mu po e av y , 
ohledně celého zbytku jlstoty. 

čís. 8892. 

19 (1) kook ř) a ~ozvrh výtěžku za věci, ná-
Exekuční prodej ,(§ 1 tat dě'" e' za úpadl<iového řízení v řízení 

ležející do úpadkove pod~. r, J~ '!stněným Právní pořad může býti 
exekučnlm s účinností l?ro} v~ suc . ' . chodle § 213 ex. ř, od
nastoupen jen, vznesl-ll nektery z ?pr~= o,1ázáno na pořad práva. 
por, jehož vyříze,?í bylo v rfz"vr~:::o nrámel exekučn1bo řízení, jest ji 
Byla-li podána zaloba o p nell1 " • 
odmítnouti pro nepřípustnost poradu prava. 

(Rozh. ze dne 19. dubna 1929, Rv II 597/28.) 

. . dkové podstaty. dlužníkovy o zji-
žalobkyně žalovala spravce, up-a

t 
I právo na oddělené uspokojení 

štění, že ji .přísluší pko za~\~,~~1 ve;~J~~tů, na kterých nab·yla soudcov
z úpadkove podstaty. a z vy dez U,? 5000 Kč že hlÚ'vaný jest povlllen 
ského zástavního ~r.a,:a az o vys~ .~dkové 'odstaty 5.000 Kč. P r ')
to uznatí a vyplahh .zalobklym z ~~ bu proPtentokráte zamítl, o d v 0-
c e sní s o udp rve s tO! c e za o . 
I" c í s o u d napadený rozsudek potvrdrL "-' soudů í s .předchozím 

N · - " . s o u d zrušil rozsudky mzslch 
q v y s SI"., .. d 'tl 

řízením jako zmatecne a oalobu o m! . 

Důvody: 

, . C . pořad práva Mají-li za 
Nižši soudy rozh?clly .o ~e.~l, nepa .n~ld~~vé oclstaty p'r~dány býti 

úpadkového řízení ~ecr" naleze]1c~ do ,~~ a rozvr~ výtěžku mezi oddělné 
soudně (§ 119 (~) up. L)M~y~o~i~ pr~a:áu odvolaci soud, že rozdělen~ 
věřitele exekučnr so~d. _.a ~ p,. v němž rozhodne exekUČ'11 
výtěžku státi se mUS! v :lzem ~~ek~C!";trt (tak také Bartsch-pollak, 
soud s účinností proh v§se

1
m
l9 

sU as n~~ a Lehmann, Konkursordnung, 
Konkursordnung, 1927, , . pozn. 34 
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1916, str. 649), a že by právní pořad nastoupen by ti mohl jen, kdyby 
některy oprávněny byl podle § 213 ex. ř. vznesl odpor a vyřízení odporu 
bylo by v rozvrhovém usnesení odkázáno M pořad práva, a jest mU při
svědčiti i v tom, že žaloba potud odporuje předpisu § 231 ex. ř., pokud 
byla podána mimo rámec příslušného exekučního řízení. Ale z toho ne
plyne, že žaloba o plnění jest předčasná, jak mylně míní nižší soudy, 
a jde tu spíše o věc, jež vůbec nepatří na pořad práva, nybrž múže podle· 
toh'O, co uvedeno, býti vyřízena vylučně jen v exekučním řízení (§ 51 
ex. ř.). Slušelo pmto v této příčině podle §§ 494 a 513 c. ř. s. k dovo
lání zrušiti rozsudky nižších soudů a řízení jím předcházející jako zma
tečné podle § 477 čís. 6 c. ř. s. a žalobu zamítnouti. 

čís. 8893. 

Poštovní šekový úřad mjení samostatným, cd eráru 'Odlišným právním 
podmětem, nýbrž jen stálnlm ústavem, podřízeným ministerstvu pošt a 
telegrafů. Nelze vésti "xekllci proti eráru zabavením pohledávky příslu
šející eráru ze šekových účtů berních úřadů proti poštovnímu šekJověmu 
úřadu. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1929, R I 217/29.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil proti československému státu exe
kuci k vydobytí peněžité pohledávky. R ek u r sní s o u d exekuční ná
vrh zamítl. D ů vod y: žal·oba, jíž se týká soudní smír ze dne 24. října 
1 fl28 (exekuční titul), směřovala proti československému státu. Z pl'í
plavného spisu vychází, že zaplacení účtu spadá z části do právomoci 
ministerstva veřejných pr'ací a že súčastněno jest i několik oddělení 
zemského úřadu, který nedávno započal svou činnost. V exekučním nA
vrhu se tvrdí, že zástupce vymáhající strany zaslal české finanční pro
kuratuře v Praze dopis ze dne 5. prosince 1928, v němž ji vyzval, by 
pohledávku zaplatila do osmi dnů, jinak že bude míti za to, že se pla
cení 'odmítá, a že prov,ede exekuci. Dále se v návrhu tvrdí, že pohle
dávka dodnes nebyla zaplacena a že na dotaz sdělil zástupce české ťi
n"mční prokuratury, že asi bude třeba vésti exekuci. To však nestač'. 
Placení eráru mÍlŽe se státi jen na poukaz určité pokladny, musí tedy 
věřitel u příslušného úřadu poukaz příslušné státní pokladně ku placení 
jemu přiznaného peníze vymoci a teprve, když mu tento poukaz byl od
mítnut, pokud se tyče placení bylo odepřeno, jest připustiti' exekuční 
navrh. Že se tak stalo, nebylo v návrhu tvrzeno a nemůže postačiti, 
vyjednával-Ii vymáhající věřitel s českou finanční prokuraturou, a na
léhal na vyřízení u zemského úřadu. Ustanovení exekučního řádu o exe
kt>cích pro. peněžité pohledávky neplatí, když peníz přiznaný věřiteli 
proti eráru nebyl ve lhůtě rozsudkem stanovené poukázán k vybrání. 
Podle dvorského dekretu ze dne 21. září 1798, čís.' 434 sb. z. s. reální 
e~ekuce na státní statky nemůže býti nikdy povolena bez předchozího 
vS'slechu fisku. Toto ustanovení článkem VII. uv. zák. k ex. ř. bylo po
necháno v platnosti. Ježto však exekuce ani na jiné jmění státu nebyla 
b,' účelům státní správy a veřejným zájmům méně obtížnou než exe-
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", obmezení které platí ohledně těchto 
klice na státní statky, n.emuze. hl d ' 'iných majetkových předmětů. 
statků, býti odepřeno statu a111 o ~ n~d ex ř ako §§ 15,251,290 
Tento závěr opřítí lze I o usta~ove111 ~o b Úbd/a veřejné ústavy exe-
téhož zákona. Postaral-li se .zakon o 1" ~ svých úkolů nebyly rušeny 
kucemi pro peněžité pohledavky vte stx~~uce nemůže vydati na pospas 
a by určité věCÍ a prava by:ldYoIPr,ots,L a ]'istě' vy'še než zájmy řečených 

" t' t které]' sou neJ u eZI eJsl 't platí z,ljmy s a u, . o' b' nutno proto míti za to, ze 0', cO' 
privilegovaných utvaru 1 oso '. . [O exekuci na každý jiný v m~
o exekuci na stát~í ~:a,tk~, pla,tl t~ke ~dení exekuce na jakýkoliv takov,t 
jetku státu se naleza]lcl predmet, ťe v 'u jest nepřípustné (komentar 

Předmět bez předchozího vysle: u erar e'm případě navrhl vymáha-
o k 't 84) jezto v souzen . , '" d Neumannuv ex. r.. s, r. . . '" o berních úřadů u poštovl11ho ma u 

jící věřitel zabavem sekovych, uctu . t mto případě a' nutno proto 
šekového, platí to, co shora ,re,čeno,. I V .o 
i z toho důvodu návrh exekucnl zamltno,Ul!: 

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

D ů vod y: 

.. ,".' ha'íci věřitel při exekuci na j~ěn! 
Podle § 54 C1S. 3?x. r. ,m.us; vY~~nabi části majetku, na ktere m~ 

v exekučním návrhu Krome pneJ1~. 'e co podle povahy případu Jest 
býti exekuce vedena, a m~S1 u a 1 vs i,t'ící nebo exekuční má vydal! 
důležité pro nařízení, ~ten: soucl PO~?, Jvatelův exekuční návrh n~vy~ 
pro vedení exekuce. Predplsu tomu s e~ním ohledávky, která povmne 
h(ovuje. ž~clatel,~av:~uJe ,exe~u~I:~~~~ berní~h úřadů proti pošto~nil11'a 
straně, eraru, pnslusl ze seko:yy~ hledávka předpokládá pojmove ale: 
úfadu šekovému v Praze. K~z~a P? . . d 't z nichž jednomu prol! 
spoň dva různé od sebe odhsne pr~vnr ~o n~e obdobné plnění. Po'štoVllí 
druhému přísluší .ná;ok ,na plaCen\~~~ího návrhu přísluší nárok na za
úřad šekový, pral! nemuz ~odl~, ex; .' ému eráru není samostat
placení určité částky bermt;t u.radumct' ~~v1l1n nýbrž jesľpodle zákona ze 
ným od eráru odlišným pravmm po me em: en státním ústavem, podří
ďne'll. března 1919,Čjs. 140 sb. zoo a n·.{'e·ícím do oboru poštovní 
zeným ministerstvu, po~t a !~legr~fuvZ~i~:U~~íJpohledávka a dluhy jsou 

'správy. »jeho«, t?Í1z z )ehodfl~nO~t~tu (eráru). Mají-li státní úřady, na 
v pravdě pohleclavkan;l a .. u Y. "d berní u něho šekové konto, n~ 
příklad jako v souzen~m ,p:lp~de t~a Ymá to len ten význam, že c!otčene 
něž šekový úřad pro ne ~r1Jlma v~} " 'ehož jméno zní šekové konto: 
vklady mají býti súčtov,,;ny pro ~raď nat)hož oprávněného eráru. MeZI 
jde tu vpravdě jen o ruzn;. po .a hny h~edávkách a dluzích právě tak, 
nimi nemužebýtí řečI o vza]en;nyc po t' krjvá ve vlastní držbě na 
jako když soukron;á osoba sve ~otovoso~:ObnějŠí zápisky o tom, koli~ 
ruzných místech, treba by ~l ve ,a

t 
n~p 'aké posuny hotovost: se meZ! 

má uschováno na Jednothvych.~tl ec o~~ačil tudíž' pohledávání, která 
nimi vyskytují. Vymáhajíc,i ~en e b,ne říslušela nevyhovuje tudíž shora 
bv povinné;,lU eráru prot: J~ne ?:,o ea p roto nebylo lze jeh'o ná~~hu v.Y: 
udanému predplsu exekucmh? radu P tvrditi třebaže se oplra o ]lne 
hověti. Slušelo tudíž ;,apade~e busne,~en~!v~ věci 'dále rozebírati. 
d!';vody. Správnost tech netre a pn s 
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čís. 8894. 

Ujednaly-li strany ";a sporu' ..' , . 
n~vzal žalobu zpět m" • I ml!ll?s?~d?1 smlr, žalobce však p' t 
~aniku Ž3lobnrnoi nárok:~~~~a:\~~hb zalobě hmotněprávní Ob'::Q~ 

odl v rozsudku. Z.astaviti proto spl na sond~ by i o této obraně roz
or usnesemm není připustno 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1929, R I 242/29.) . 

Ž~IObu o uznání práva a o '. ". 
p rve s to I i c e zamítl O d IVYd~m prohlasenl pro c e sní s o u . 
a za t '1 d . v o a c I s o u d r "I tl S aVI alší sporné řízení z USl napadený rOzsudek 

NeJvy'" . s s I S o u d zrušil na d' , 
soudu, by o odvolání znovu rozho~f. ene usnesem a uložil odvolacímu 

Důvody: 
Prvý soud zamítl rozsudkem ž 1 b '. 

~~Y fa ~poru, zanikl důvod vydrž~~í u~ Je~t? s~ír~m, který strany ujed-
. va aCI sowl po ústním odvol a ' . '. n~J:; Je ,;ne byla žaloba opřena. 

r?(s,Udek azashvil další sporné c~~ Jeídntm zrusrl usnesením napadený 
V! nllT~u sQ.udnímu řádu znám v říen . v, oJem zastavení řízení jest ci
~~om4e !oh~ o zastavení řízení ml~vl~?e ~k 239 třetí odstavec c. ř. s. 
c,s. 4 r. zak pří říze' k ez za on ze dne 18 dub 186 
soudní ~ád n~obsahUj~1 ~ře~~f~te~čn~h ~onfli~tec~. Jin;k vša~a Civil~i 
usnes~nlmc dOjde-li k mimosoudní~e Y, ylo nzenl z."staviti soudním 
soudnlho radu lze zahá' .. .u smlru. Podle predpisll c'v'l 'h 
podle § 237 c ř s neboJeno~ mzepn ukončiti .b. uď zpětvzetl'm 1.1 Inl

b
O 

. '. smlrem so d' (§ za o v 
pra~oplatným rozhodnutím K sou~,mm 204 a násl. c. ř. s.) nebó 
O nem sepsán protokol O'. Imu smlru se požaduje b b I 
z~~rnto jakékoli smí;né °VJ~~~:í s;'íru jest, ja~ z § 205 c. ř. 's. llyn~, 
Vl. y otozne s narovnáním po rol. aVnl rozepr:e, kteréž neTIlusí býti 
~t~a~y za sporu mimosOudní smír ur::~r § 13~OI obc. ~ák. Ujednají-li však 
~ ,o u, a .nevezme-li po té při d;lš' l' ~e, y, :apsan do soudního pro
ve~ proste ta, že druhá strana m}:n Je nam, zalobce žalobu zpět, 'est 
~~i~~~!1 tnovou hmotněprávní námit~~~ s~ n?:,m. proti žalobnímu nárblHl 
. lze I, totiž, že žalobní ná'rok .'. mz J~st podle § 406 c. ř. s .. 
Jest pak rozhodnouti rozsudkem v mlm.os~udnlm smírem zanikl. S or 
touto namltkou stejně jako ktero'uk rh?Z duvodech se bude soud obífati 

S
n
5
em
3 

právu spoČívající. Jak mimo J'? léJlnou obranou žalovaného v hmot~ 
7 sb n s b I d 111 V rozhodnutí čí T83 ' s' " .. ' yD OvÚ'zeno, nepatří nám'tk ~ "s, I a zejména 

ří~g~d:~~~ít~:~p' r~~~~ePztiolnes fori, deciin:to~~~<~SI~d~~~~I~~o~~~ddnímu 
sení' , vo IV na mlsto ro dk f ,vy-. ,v nemž pak uč'nil .. ov • • . zsu u ormu pouhého 
cIvilním soudním řác!;m 'nf~~~I~~~ea ~ hdr;:otně~,:ávní námitce, op~t~~~í 

u Iz nepnpustné. 

Čís. 8895. 

, Postupem pohledávek postu ;1 I • 
davek postupníka za postJ.!Piteť~ e .z~ ;retí osobt;u k zajištění pohlc

. zus a Y pOhledavll:y posíupníka za 
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postupitelem co do pravosti, splatnosti a zažalomtelniosti tl1edotknuté. 
Pro vymáhání pohledávek postupnika za postupitelem jest lhostejoo, 
zda postupnik právem či neprávem zažaloval pohledávky postoupooé mu 
k zajištění, zda pGnechal v klidu spor ohled!ně nich a zda recedoval 
postupiteli pohledávll:y postoupené mu k zajištěni. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1929, RvI 1145/28.) 

Žalovaný postoupil žalobkyni k zajištění jejich pohledávek své po
hledávky za firmou V. a za Isabelou H-ovou. Žalobkyně zažalovala 
ploti žalovanému své pohledávky 38.938 Kč a 21.800 Kč a omezila ža
lobni žádání O 8.830 Kč a 6.152 Kč, jichž se jí dostalo z pohledávky 
žalovaného za firmou V. Takto obmezenému žalobnímu žádání bylo 
vyhověno s o u d Y vše c h tři s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude 111 

z těchto 
důvodu: 

An žalovaný postoupil žalobkyni p'Ohledávky za lsab }ou H-o'vou ~ 
a za firmou V. jen k zajištění pohledávek n ní zažalov 'ých, zůstaly ~} 
tyto pohledávky co do pravosti, splatnosti a za lovate sti nedotknuté, 
pokud se nedostalo žalobkyni zaplacení z pas éných pohledávek. 
Ž«lobkyně omezila původní žalobní žádání o 8.830 Kč 35 h a 6.152 Kč 
64 h, kterých se jí dostalo z pohledávky žalovaného za firmou V.; ,]a 

zbytku její pohledávky se post'upem k zajištění nic nezměnilo. Lhostejno 
jest pro tento spor, zda žalobkyně právem či neprávem zažalovala po
hlu ávky postoupené jí k zajištění a zda ponechala v klidu spor, V němž 
se na Isabele· H-ové domáhala zaplacení postoupených pohledávek, 
jakož i, jaké důsledky bude míti toto ponechání sporu v klidu, kdyby
žalovaný sám zažaloval ony pohledávky. Tyto dusledky nemají s ny
l1ějším sporem nic společného, .P9n~,v".dž,,,a.fFž·p()hledá\()Q,J'i~k.ý!J\: .. 
koliY.,~!>~~1?J:;ELJl,l:cJ~.,,~~ij~t~9~,.?ení ~o jejfr:':-';'yluáhán! na pře~á~~u. 
Rovnez Jest bez vyznamu pro spomouvec; ze zalobkyne"'za"l'lyn'eislho 
sporu recedovala žalovanému bez jeho odporu ony jí k zajištění postou
pené pohledávky, neboť vzdání se poskytnutého zajištění nemění sa
mozřejmě nic na povaze zajištěné pohledávky. 

čís. 8896. 

Osmihodinná pracovní doba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 
91 sb. z. a n.). 

K nároku na odměnu za práce přes osmihodinovou pmcollni d'Obu 
nevztahuje Se předpis § 1162 b) obč. zák. a tudíž ani § 1162 d) obČ. 
zall:. 

Náležitost »bydlení v domácnosti zaměstnavatelově« není podstat
nou pro zařazeni zaměstnanců pod ustanovení § 12 a splnění její tilelze 
vyžadovati ani u všech zaměstnanců určených k osobním službám. 
Vrátný patří do Skupiny zaměstnanců ve smyslu § 12 (2) zák. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1929, Rv 11176/28.) 
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Žalobce byl zaměstnán jako hlídač u žalovaného majitele uzavíra._ 
ciho a hlídacího ústavu a byla mu přikázána služba vrátného na Gole P. 
Byv propuštěn, domáhal se žalobce na žalovaném odměny za práci přes 
osmihodinov·ou pracovní dobu. Pro c es n í s o udp r v é s to I i c " 
neznal žalobní nárok důvodem po právu, mimo jiné z těchto d ů vod ů: 
Pokud se týče výkladu zákona ze dne 19. prosince 1918, čis. 9 I sb. 3. 

a n. připojuje se soud k názoru vyslovenému v poslední době nejvyš_ 
ším snudem v Brně (viz čís. sb. 6983), ač tento názor odporuje liteu
tuře (Hatlák, pracovní p'Oměr) a dosavadní judikatuie. Zákon zapovídá 
kategorickým imperativem a pod trestem (§ 13) pracovní dobu delší 
než osm hodin denně neb 48 hodin týdně a nařizuje honorování práce 
přes tento Čas (§ 6 čís. 4 a § 7 čís. 4). Tyto ptedpísy jsou nutící a každá 
úmluva tomu se příčící jest nicotna podle § 879 obč. zák., ať se již stala 
výslovně nebo mlčky. Dělník svůj nárok za práci přes Čas neztratí 
podle § 863 obč. zák., když ho při výplatě neho vůbec po čas doby za
městnání neuplatňuje, právě naopak takovéto mlčení zaměstnance nejen 
připouští, nýb:rž obyčejně i přímo nutí k výkladu jinému, že se totiž 
bojí o svůj nárok se hlásiti, an by mohl býti propuštěn. Zákon však 
chce cbrániti dělníka jako stranu slabší proti zaměstnavateli jako hospo
dářsky silnějšímu a s tímto nárokem dělníků musí zaměstnavatel vž1y 
počítati, má právě dbáti velfcího předpisu zákona, má práci přes čas' 
platiti 'hned, jak je vykonána a nevyužívati mlčení dělníkova, jinak od' 
počátku počítá chybně na základě předpokladu nejistého, a zákonem 
přímo zapovězeného. To jest podle názoru soudu pravidlo, které sta
noví zákon. Avšak zákon připouští určité výjimky, které již cituje pře
dem uvedené rozhodnutí nejvyššího soudu v Brně (§ 4, 6, 7). Další 
výjimkou, a to nejdůležitější, jest výjimka § 12 cit. zák., která podle 
názoru soudu přichází tu v úvahu. § 12 cit. zák. má marginální rubriku 
»Osoby v domácnosti zaměstnané« a ustanovuje pod čís. 1 výjimku, že 
těmto osobám nález; ve 24 hodinách odpočinek dvanáct hodin, což 
znamená, že tato skupina zaměstnanců může býti zaměstnána denně 
dvanáct hodin aže plat podle toho ujednaný jest plná náhrada za práci 
dvanácti hodinovou. Jest samozřejmo, že na příklad čeledín nebo služka 
podle tcrho nemůže uplatňovati nárok na odměnu za práci přes čas t. j. 
za čtyři hodiny přes osm hodin práce. Jest to výslovná výjimka zákona 
a připouští tu zákon výslovně dvanáctihodinovou pracovní dobu. Pod 
čís. 2. tohoto § jest uvedena další skupina zaměstnanců, ohledně které 
»totéž platí«, co bylo předem uvedeno. Jsou tG osoby najaté k dozoru 
a k střežení domů, podniků a k hlídce zvířat. Ustanovení tohoto § (čís. 
2), které neobsahuje taxativní výpočet (arg. slovo »jako«), praví o tHo 
skupině, že jej[ příslušník jest najat »ke služebním úkonům nepravi
delně konaným a nepatrně namáhavým«, kteréžto úkony jsou podobny 
úkonům osob pod čís. 1. uvedených a proto patrně zákonodárce tuto 
skupinu podřadil pod marginální rubriku osob v domácnosti zaměst
naných. Na první pohled svádí § 12 čís. 2 cit. zák. k domněnce, že tako~ 
výto dozorce spadá pod tuto výjimku jen, když skutečně pracuje pouze 
nepravidelně a nepatrně namáh'avě. Tomu však podle názo,ru soudu tak 
není. Zákon u této skupiny dělníků předpokládá, že dělník patří k do
mácnosti zaměstnavatele nebo podniku nebo (k čís. 2), že jest jaksi 
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. " . , 'eho úkon', bývaji více méně obyčejně. ne-
v domácnostI zamestn~nJ ze J, 'V/átn' jak všeobecně jest znamo,_ 
p,avidelné a nepalme nam~hav:'vrátnicř' než se dostaví někd'o, koho 
sedí někdy půl hOdIn~ a d~l~ v u u všech jiných osob, které patří do 
má kontrolovatI.. A ta J,es" omd blíže ud-ává nařízení mInlsterstv.'l 
těch~o ?v~~ skupm a ktere pn~baI9mgís. 11 sb. z., a n. (prováděcí př:d-. 
socialn: pec~ ze dne 11. ledn~. k raví loto min. nař., že tento § neCI!'1 
pisy CIt. zak.). K §. 12 CI!. ta. '~i při zemědělství, živnostech a ~).ru
rozdílu mezI osobamI zam.es nany h ústavech soukromých i vete]nych 
myslu, soukromých domacnlo~t.ec ~'ména počítati zřízence soukromých 
a že pod ustanovel1l ČIS. 2 s .USI Z] 'k td Podle řečeného n,epo
společností hlídacích,. ,vrátne, dOkmov~lt~ý ~siavu žalovaného do sku
chybně patřil proto I zalobce Ja, o v . aví že 'í náleží ve 24 hodi
piny dělní~ů, o níž zá,kO~hl ~It. ~a~ž~;í'af~a těchtb .okolností ujednaný 
nách odpocmek dvanactI o In, a , d bu O d vol a c í s o u cl 
jest platem za dvanácti-hodinovou prac~vm. °Od~olatel vytýká soudu 
napadený .rozsudek potvrdIl; D u. v o, ~ 'stránce právní an § 12 zá
prvé stolice, že neposoudIl v~~8sp,r,av~~ ~b z a n. o osmihodinné době 
kona ze dne I 9. prosl~ce } .. CI~. k 's' dku že žalobce jako hlídač 
Pracovní vyložil nespravne, dosdPe~ uaUc'tY'r'hodin:o'vou práci, kterou 

v , " oku na 'O menu z . 
u zalovaneho nema n!,r d . 31 vence 1926 přes zákonnou osml
konal den:ně od 7. bre~na o. . cer~itovaného zákonného předpísu, 
hodinnou dobu pracovm. S vykl~d~~'ce jest plně souhlasiti. Odvolacl 
jehož se mu dosta!o soudem prve s ~ Ij;tele na sp'rávné důvody napa
soud sdílí tento nazor ,a odkazur ~d~~dil služební činnost žalobcovu, 
deného rozsu~ku. Jenz sP(,;)vBákP o osmihodinné době pracovní, nebot 
pod ustanovem § 12 odst., . ~', ům ne ravidelně konaným a nc
b"l osobou najatou ke sluzeb.ndlm ukon t'e'zenPI' domu' podniků a hlídka 

J v 'h" kOJ 'sou ozor a sr., , t 
patrne nama avym; ]a '1 " 24 hodinách odpočinek dvan~c 
zvířat. Pro takove osoby na eZI v~ t ''I' klid v noci. Kdy'ž tedy za
hodin a z toho aspoň ?sm h~dl~. nep;e pr~~~idelné doby pracovní j ešiě 
lobee pracoval krome osml, o move slu § 12 zákona výše cit. 
čtyři hodiny pře.s čas d~n,:e, ~elze ve

m 
S~! I a 6 cit. zák. Již nad-

Práci tu pokládatI za pracI pres c,as vets y e'st§nane'« nasvědčuJ'e správ-. . 'k by v domacnos I zam, , 
plS § 12 CIt. za . »oso . . v v d ek b dlení v zameslnavate
nosti názoru soudu prve stolIce, ze pO~~bav uve~ené v čís. 2 tohoto §. 
lově domácnosti nevztahuJe. se ,nakto

ré 
[sou určeny k střežení domů, 

Sem spadají kat~gone ,praCOV?I, kel kov'm pracem, které nelze vy-
Podniků neb k hhdce zVIrat, kratce v' ~ hJnamnoze neJ'deo nic J'iného, . . '1 ' . dobou a pTI mc 'z . , h jádřIh norma ne pr~co~n: Ik nepatrných výkonů pracovmc , 
než o dozor, skla?a)'cl v se ce, em z 10 ovšem ravidelné, snad i tr
žalobco.vo zaměstnam ~ :oalovaneho by 'k n! ravidelné ve smyslu 
valé, jednotlivé služeb ll! uk?ny teh~ byl)", vS~ro žalobce neplatí předpi;; 
tohoto zákonného m!sta" z ceho~ lšrnoe~~e ~din a že jeho za111ěstn~ní 
o nepřípustnnsl! sluzebm doby,,,~, 'k u Soud odvolacízkouInal. vsak 
po dvanáct ho1~n d~nně se nepn~II~~aon odána ve lhůtě § 1162 d) obč. 
z povinnostI u~edm, z,da byl~ za ,!Jovan 'm dne 31. července 1925 
zák. žalobce uvedl v ,zalo?e" ,ze bbl zžalova;' dodržoval osmihodinn'olJ 
propuštěn z práce, poneva?z zadal'vI Y 'ho byl žalobce propuštěn ze 
pracovní dobu. Podle prednes\! za ovane 
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,~lužby proto, že své povinnosti zanedb' . ly ..• 

jde tedy o případ předčasného r ,~~va" c~z potvrdilI I svědkové. 
ve smyslu § 1162 b) obč zák p ?r~s:e~1 a zr,use.nl služebního poměru 
obč. zák, vymáhatí žal~bou' ~o~:es~f ~ě~~Cr~dnea~~{ podle § 1162 d~ 
vmeseny,tecly od 31. července 1926 kd bl. ,,' kdy mohly byh 
§ 1162 d) obč, zák, vztahu' . .' . Y y. plOpusten ze služby, Lhůta 
nýhrž í na náhradu za práci~lees ~i:npn~ta~'fafu ujednaného služnéhu, 
zamkají nároky, uvedené v § 1162 ') o b)e ~~ ov~ § 1,162 d) obč, zák. 
uvádí nárok na náhrad I' a a o. zak. vubec, § 1162 b) 
tedy uvádí nárok na Od~k~~Z~ého v~~le nár?ku na náhradu další šl<ody 
se tudíž propadná lhůta' k

oe
, a i O 

,e sameho doslovu zákona vztahujd 
ného zrušení smluvního lom~~~O t~dla náhr~d~ jín,a,ké škody z předčas
konanou podle ' I b P " Y zaJlste rovnez na mzdu za práci 

za o COVa nazoru přes osmih d" db' , 
Předpisu § 1501 obč zák d"r I o Innou o u pracovní. 
že nárok byl opěto~ně ~ fat~,~:~~ ne ze .a ~tavení I;rekluse z důvodu, 
příslušném, zákon nezná, J~žt~ žal b PTo'tJ pnym Dsob~m a n~ místě ne
byv vznesen na soud te rve 15 v o cUv narok proh zalovanemu zanikl, 
síční propadné lhůty, ~ebylO 'tř~~I:n~ \?,~7, te;!y, po uplynutí šestimě
soudu aní důkazu dalšími svědk a SI o dukazu sPisy hornického 
náctihodinové pracovní dob' y o ~O~l, zd~ podepsal doložku o dva
sL.dek, e, a nez y o nez potvrdlh napadený roI-

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

Důvody: 

Prováděje dovolací důvod čís 4 § 503' , . 
Vfl11 nesprávnost názoru od I . 'h ' . c':. s, vytyka dovolatel prá-
zjk. nastal průpad žalobníh;on~~~k~ soud~, zr:. podle ~ 1162 d) obč. 
Ďcwán do šesti měsíců od d . ' yonevadz nebyl zalobcem uplat
lhůtě jest uplatňovati ná;~kyn~ pr,o~~stěn,íhze služby, V této propadné 
časného propuštění ze služebníh pre c~sne o vystoupel11 nebo z před·
padě § 1162 b) b' 'k ,o pOmeru ve smyslu § 1162, a, po pří
druhu vůbec nejd~, coJ~oi~c~v~ak v S?UZené!TI pfip~dě o n!ároky tohoto 
propuštění (§ 1162 b) obč ?~~ m~ ~f .. ~ret~11 n~noky z předčasného 
co do smluvní úplat ča. ; za ď , pre IZI vsak, ze tyto nároky jsou 
propuštění do ukonlení ss~~~e~~~;;Zoeny n~ dobu )'?čít~nou o'd okamžiku 
teprve uplynutím smluvené doby' I po:~ru, blez , oy J1na~ bylo nastalo 
Smluvní ú lat za dob . s uze nI ne o rádne Ihuty výpovědní 
nýbrž pož~du!e podle ~á~~~~ vYI~eze7~u se žalobce vůbec nedomáh;i; 
a n, zvláštní .odměnu za táce ~e n,e " p-osInce 1918, čís. 91 sb. z. 
covní, a to za celol! dob! služeb YkO~ante mImo, osmihodinnou L:obu pra-
1J) obč zák nevztah . ~I, a ento narok se ustanovení § 1162 
obč, zák., n'ýbrž Přic6Jz:I~e6IaÍ1 t~ tedy a~i pr,opa~ná lhůta § 1162 d) 
§ 1486 čís. 50bč zák p. IJ ~ uvahu !nleta Ihuta promlčecí podle 

, '. 10m cel11 nebylo vsak ve po 't'" 
nelll dovolací. důvod čís, 4 § '03' "s ru naml ano. Jmak 
shodnému názoru nižších SO~dů "ter. t oprav?en, D~volatel, brojí proti 
majitele uzavíracího a hlídacíh "t alobce"Jak? zn;enec zalovanéh" 
dolu p, patři do sk " ,o us a~u povereny sluzbou vrátného na 
,čís, 91/18 sb upmy ;aI?estnancu, uvedených v § 12 (2) zákona 

. z. a 11.) ale ClIlI tak nepravem neboť v to t _ ) , m o smeru po .... 
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soudily obě nižší stolice včc správně a mají příslušné jejich vývody be/.
pečn'Ou opor,u jak v § 12 cit. zák., tak ve výnosu ministerstva sociálni 
péče ze dne 21. března 1919, č. j. 4751,/1lI-19 (otištěného ve věstníku 
tohoto ministerstva), Podle tohoto výn:osu - nikoli podle prováděcího 
uúízení ze dne ll. ledna 1919, čís, 11 sb, z, a n., jak mylně uvádí prvý 
soud - jest pod ustanovení druhého odstavce § 12 cit. zák. zejména 
počítati zřízence soukromých spo'lečností hlídacích, ponocné, samostatné 
hlídače ve stájích, vrátné, domovniky, hasič,e z povolání atd, Ze srov
náni odstavce druhého s odstavcem prvým § 12 vyplývá nepochybně, 
že náležitost »bydlení v domácnosti zaměstn,avatelově« není pro zařa
zení zaměstnanců pod ustanovení § 12 podstatná a že její splnění n.elzc 
vyžadovati ani u všech zaměstnanců k osobním služhám určeným, což 
platí tím více u zaměstnanců naznačených ve druhém odstavci § 12. 
Nadpis tohoto § »Os'oby v domácnosti zaměstnané« n.ení tedy v sou
ladu s předpisem v tomto § obsaženým (srv, výnos min, soc. péče ze 
dne 21. března 1919 k § 12 cit. zák.). Žalobce jako vrátný patřící 
do skupiny zaměstnanců uveden,ých v § 12 (2) byl povinen, by za 
smluvenou mzdu konal práci po 12 hodin denně, a nemá nároku na 
zvláštní odměnu ve smyslu zákona čís, 91,/18 za služby konané mimo 
osmihodinnou dobu pracovní. Vyhovuje tudíž zákonu rozhodnutí niž, 
ších s'oudů, že zažalovaný nárOk není důvodem po právu. 

čís. 8897. 

Ochrana nájemců. 
Rozhodl-Ii se dosavadní nájemce opustiti najatolu obcltodiní místnost 

a předati ji bezpodmínečně novému nájemci, jest to, co si dial tootocd 
onoho napotllm slíbiti jako náhrndu stěhovacich nákladů, nedovlolOOfiu 
výhodoo podle § 20 (2) zák. Lhostejno, že došlo k plněni teprve po vy· 
klizení místnosti dosavadnlm nájemníl<lem, jen když s,e rulWý nájemník 
mohl nastěhovati teprve po poskytnutí úplaty. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1929, Rv I 1594/28,) 

V únDru 1927 najala si žalující firma v domě K-ově obchodní míst-
110St, již bylo dosud používáno žalovanou, Při tom ujistila žalovaná firma 
žalující firmu, že do 30. června 1927 jí bezpodmínečně postoupí i ve
dlejší místnost. V písemné nájemní smlouvě mezi žalu~ící firmou a ma
jitelkou domu bylo ustanoven,í, že se majitelka domu zavazuje, jakmile 
bude vedlejší místnost dosavaLÍním uživatelem vyklizena, že i ji pro
najme žalující firmě. Ježto žalující lírma nutně potfebovala vedlejší 
místnost, obrátil se její zástupce v září 1927 na majitelku dDmu a pro
hlásil, že jest žalující firma ochotna zaplatiti něco za vyklizení mísi·
nosti. V listopadu 1927 sdělila majitelka domu zástupci žalující firmy, 
že žalovaná firma jest ochotna místnost vykliditi, zaplatí-Ii jí žalující 
firma stěhovací výlohy, Zástupce žalující firmy prohlásil, že by zaplatil 
nejvýše 1500 Kč. Žal'OVaná firma vyklidila místnost dne 15. listopadu 
1927, avšak klič k místnosti byl odevzdán žalujícf firmě teprve, když 
její zástupce odevzdal majitelce domu šek na 1500 Kč ve prospěch ža-
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lované firmy. Žalobu o zaplacení 1500 Kč' . 
s t o I I C e zamítl o cl vol a c . p I o c e s n I s.o- udp r v é 
Ze zjištění vyplý~á že 1500 KI- ~ o Ll d uznal podle žaloby. D ů vod ,ž~lované jen k vůli' odstoupenícdr~~~ ~tečněV~.~la_ceno žalující firm6l; 
trebovala, jakožto příspěvek '1 t stnostl, JIZ zalobkyně nutně po 
jitel žalované firmy zavázal ~abu ra l stěhov.ací, začež se dřívější ma: 
n.osli. Podle § 20 (2) zák ehzpo 1~ll1eČnemu postoupení této míst-

J
c I . ,,, _ . o oe r naJ JSou zaka ' -k 
lnanI, JImiz dosavadní nájemn'k d' " b- zana ves erá právní 

poskytovati nebo slíbiti za pos; av~ ~o e nebo někomu jinému něco 
a podle § 20 (3) může to c o,upem ytu nebo v souvislosti s tím, 
(2); býti požado'váno zpět 'se ~á~~~on p~~e~o proh ustanovení odstavce 
hUJI se ustanoV'ení tohoto 'k Yb loky. Podle § 30 zák. vzta-

p
s ' . za ona o ytech pokud '" 
_ ano,_ 1 na jednotlivé části bytu . k'kJ l" " ., ,nenI pnak přede

predmetem nájemní nebo podn" a J~ e o IV JIne mlstnostt, které jsoll 
t,o, že ,tato us!anovení zákona o ~~~~~ěS~!?UVY·o Od:,olací, ~oud ma za 
kovaul bytove nouz,e k lichvě jest v kl' daJemc_~, J~'Z n:,aJl celItl využit
SI dosavadní nájemník dl' . . y a aÍ! pnsne a ze proto vše co 
jemního předmětu nebo v ~o~~s~yl~.oUlt .nehlo slibiti za odstoupení' ná
kladů nebo pod jakýmkoliv 'i I,S os .1. s mm .pod titulem slěhovacích nác 

?le § 879 obč. zák nicotné d ~~m, ytu].~m, Jest zapovězeno a proto po
Jednání, o n~ž tu jde, a může b :'t~c~~nf' }es: proto zapo:,ězeno i právní 
§ 20 (2) zak. na ochr " y _ p ,acenyc~ 1500 K zalohkyní podle 
nehledíc ani k tomu že ·ž~~J· }?Zadova;.o' zpet.1 se zákonnými' úrok}",' 
1500 Kč, ježlo inve~tice v :O.;éam~epr~ az~la stehovací n~klady ve výú 
n~spadají pod pojem stěhovacích b~tle'd ~akladl zavedenI telefonu atd, 
prevezení svršků z iednoho m' I na da u, Jlmlz se rozumí jen náklady 

N . " lS a na ruhé 
e J v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. -

Důvody: 

. D~voIatelka napadá rozsudekodv ď ' 
pravn.l posouzení věci (čís. 4 § 503 ,olaclho soudu, pro nesprávné 
vola CI soud posoudil věc o L, I C., r. s.), leč nepravem, neboť 0..-1_ 

že jde v tomtO' případě o tpl!t~a;n~Is,~a~c~ §správně, d?spěl-li k úsudk~, 
ze dne 26. března 1925 čís 48 Ob e a]lcl 20 (2) zakona o ochr. náj. 
Není třeba řešiti v tom'to sporu soiá~k: n. z~e v _úvahu přicházejícího. 
SI dosavadní náJ'emník da'va' sll'b't' 'h' zddah kazdou smlouvu, kterou 
st-h' " . 1 I na ra u nákl d" " e ovamm, Jest považovat' _ a u sp0l'enych· s vv-
zák. Vsouzeném případě ~~a~~~~:~~enou podle .?d~t. (2) § 20 cit. 
se ro~ho?la opustiti najatou obchodu' ,~oUd za .~Jlsteno, Ž:' žalovaná 
St,OUpIÍl zalobkyni. Náklady spo'e ' I mlS ,nost,ay bezP:odmmečně po
nestI sama a, dala-li si žalo J ne, s ~y~t~ho,vanIm mUSl tedy žalovaná 
o~šem o právní jednání podle bckrm SI~~IÍ! ~ahrad,u těchto nákladů jde 
vezené. Nesejde na tom, že šek ln~v~ne o z~konneho ustanovení zapo
teprve po vyklízení místnosti neb .~o~ Kc bX! 9ovolatelce odevzdán 
mohla nastěhovati teprv,e až; v dá o, .lest zJIste,no, že se žalobkY'ně 
blelka z poslední věty § 20 f3) \ nr,~eku. Nepravem vyvozuje ct.ovo
mlčení, že z tohoto ustanovení I Cl . z~ ., ?pravuj~cí toliko otázku pro
poskytnuté již před vyklizení p 6~:' ze bza~on ma n:, mysli jen úplaty m y u, ne ol tento predpls hledí po,uze 
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k pravidelnému případu. že v době zrušení nájemní smlouvy jiz byla 
úplata poskytnuta. Stalo-li se lak později, plati všeobecný předpis 
§ 1478 obč. zák., že promlčení počíná teprve. kdy jest možno právo 
vykonati, tedy kdy jest možno právo žalobou uplatniti (srovnej rozll. 
sb. n. s. čís. 8352). Dovolací dÍIvod čís. 4 § 503 c. ř. s. není proto opod
.statněn a dovolání' musdo se minouti úspěchem. 

čís, 8898, 

Proza1ím1rint opatřením nelze se domáhati plnění zaž:lllovaného ná
roku, a to dnve, než bude o 'něm rozhPdnuto spovem, 

Zletilé mllnželské dítě, jež ,tl~žije v otcově domácnosti, nemůže se 
na něm domáhati prozatít11l1ftn opatřenftn podle § 382 čís. 8 ex, ř, pla-

cení výži"ného, 
(Rozh. ze dne 20. dubna 1929, RII 51/29.) 

Žalobce, jenž byl zletilým a nežil v domácnosti svého otce, žalova
ného, domáhal se na něm žalobou, by byl uznán povinným platiti mu 
týdně výživné 200 Kč. Za sporu učinil žalobce návrh, by zatímním 
opatřením bylo žalovanému uloženo platiti mu výživné 200 Kč ýdně, 
odvolávaje se při tom hlavně na §§ 378 a n.ásl. ex. ř. S O' udp' r v é 
s 10'1 i c e povolil prozatímní opatření, rek u r sní s o u d návrh 

zamítl. Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rek~rsu. 

Důvody: 

žalobce se Clomáhá v podstatě toho, by žalovanému ji'ž za sporu 
bylo předem uloženo plněni, jež je předmětem sporu, tudíž plněni, 
,o jehož oprávněnosti má býti rozhodnuto teprve budoucím fO'zsudketn. 
žalobce uznává v dovolacím rekursu sám - a v tom má pravdu -, že 
pn rozhodování o jeho návrhu na vydání zatímnéh'O opatření nelze 
použíti § 381 ani obdoby § 382 čís. 8 ex. ř., a jest mu při svědčiti i v tom, 
že tu jde ° pohledávku peněžitou. jejíž zajištění by se mohlo státi jen 
za předpokladů §§ 379 a 389 ex. ř., avšak žalobce si neuvědomil jádro 
věcí, záležející v tom, že se návrhem ve skutečnosti n.edomáhá pouhého 
zajištění zažalovaného nároku, nýbrž přímo jeho plnění, a to dříve, nú 
o něm bylo rozsudkem právoplatně rozhodnuto. V této příčin.ě projevil 
již rekurs ní soud správný názor, že (v souzeném případě) nelze zá
sadně povoliti jako zatímně opatření, co si žalobce má vymoci teprve 
spOTem, to jest rozsudkem, který bude ve sporu vydán. Nejdeť tu o vý
jimečný případ zatírrmého výživného pro manželku nebo její u ní žijící 
děti ve smyslu § 382 čís. 8 ex. ř. a nepřicházeií tu pr'Oto v úvahu přr
slušné hmotněprávní předpisy občanského zákona(§§ 108 a 117), 
ný-brž návrh žalobcův na vydání z.atímného opatření jest posuzovati 
V)'hradně podle ustanovení exekučního řádu o 'Zajištění pohledávek 
peněžitých. Tyto úvahy stačí úplně k zamítnutí návrhu žalobcova, aniž 
je třeba zkoumati, zda žalobce osvědčil nárok a nebezpečí jeho dobyti 
:hrozící. " . .. 
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Pro nárok železničnil10 zaměstnance proti česlmslovenském,u e . 
n? zaI?lacenl. dQPJ~tků, i,;žto 'prý bylo 1JIaň nepráv~m plOUžito res~~~ 
nlho zákona, Jest pnpustnym pofad práva. 

(Rozh. ze dne 25. dubna 1929, R I 230/29.) 

. Zalob~e,. ~rchni oficiál čsl. státních drah v. v., domáhal se na čsl. 
statu uznam, ze :TIU přisluši odpočivné požitky podle pensijní základn" 
podle ustanove,111 chlu 1. a~. vlád. nařizení ze dne 5. března 1927 fí; 
15 sb. z. a n., ze proto Jest csl. stat povinen doplatiti žalobci wzdíl na 
pensI za dob,~. od 1. kv~tna 1926 do 30. září 1928, 9860 Kč a platiti 
zalobcl od 1. ~lJna 1928 ~~ do jeho smrti na místo přiznané pense pensi 
26.400 Kč .. Namltku nepnpustnosti pořadu práva s o udp r v é s t o
l., ~ e zaml tl, ,r e k u r s n i s o u d námitce vyhověl a žalobu odmítl. 
De u, vod y: ,z,~lo?ce: úředník čsl. státních drah ve vyslužbě, domáhá 
~: za:obou VJ~SI vymery pense počínajic 1. květnem 1926 a řidí ji protí 
csl: ,zelezl1lcnnTIu eráru. Pensijní pojištění zaměstnanců' státních drah 
9prttreno Jest podle ustanovení.§ 7 vlád. nař. ze dne 29. prosince 1921 
CIS .. 506 sb. z'. a n. penslJnlm fondem státních drah. Ana Se žaloba 
~7maha pe~se, lest patrno, že jest řízena na železniční erár jako na 

LdStUP:; s~~tu ~ Jehe: funkcI správce pensijního fondu. Ze správa fond~ 
toh? ~nslusl s!atu a ze ]1 vykonává železniční erár, jde na jevo již z tvr
ze111 zalo~y, ze žalobce byl dán do pense na základě zmocnění mini
sterstva zelezmc a pense mu vyměřena přímo řidítelstvím státních 
dl ah. ,Podle § 9 O?st. I. cit. nař. platí pro pojištění obdobně předpis)C 
§ 66 CIS. ,3 a 75 zakona ze dne 16. prosince 1906 čís. 1 ř. zák. z-roku 
1907 nove upraveného cís. nař. ze dne 25. června 1914 čís. 138 ř. zák. -
a zakonem ze dne 5. unOra 1920 čís. 89 sb. z. a n. Podle § 66 čís. 3 
lozhOdov3'lI spory o pensijních nárocích náleží přísluš,nému rozhodčímu 
soudu Vseobecného pensijního ústavu a podle § 75 (2) ., o 

o pens' Id' ť' I b vymerum 
s I z~ o p~·.a I len ža 0. ou u příslUĚného rozhodčího soudu. Podle 

u: tanovenl § 9 ,~IS. ,8 ~It. vlad. nař. pro žaloby podle obdoby § 75 (2) 
z~kona je~t .pnslusnym rozhodčí soud zemské úřadovny II. V,eobec
neho pensljnlho .ustav~ ~ .?rně. ),ežlo jak spory podle § 66 čís. 3 tak 
1 dle § 75 (~) .:ak. naleze]! ~a tyz rozhodčí soud, patrno, že rozhodčí 
s?~d }e.mske urad;JVny ll. Vseobecné,ho pensijního ústavu v Bmě jest 
pn,slusnym I p.ro >;aloby p'odl~ § 66 cís. 3 zák. Ostatně v tomto sporu 
nc de o u:čen~ mIstm pnslusnosti, nýbrž jen o věcnou příslušnost a 
~ tom smeru lest podle shora uvedenych zákonných ustanovení jisto 
ze spory o naroky pensijní zaměstnanců státnkh drah náležejí před
rozhodčl soud, nIkoli před řádný soud. 

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

Soudní 
lobcových 

Důvody: 

příslušnost je,st ve sp~rech zkoumati na základě údajů ža-
(§ 41 odst. 2 J. n.), lec by soudu bylo známo, že j.ou ne-
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správné. Již ze skutkových údajů žalob~ích lze zřet:elně seznati, ~~ se 
žalobce nedomáhá zvýšení pense na ustaVLl, kteremu Jest podnzen 
pensijním pojištěním, ~ýbrž že závaz;k česk?sl.ovenského st,átu k o po
žadovanému plnění oplra o skutkova tvrzem, ze bylo na neho vubec 
nesprávně použito předpisů restrikčního zák?na ze dne 22; prosl1:ce 
1924 čís. 286 sb. z. a n., když byl svým zamestnavatelem, zalovanym 
čeckoslovenským státem, dán do výslužby dekretem ředítelstvi státních 
dlah ze dne 19. dubna 1926 čís. 8/135-1-26 s odvoláním na ustanoveni 
§ 16 odst. (1) zákona čís. 286/1924 podle obdoby,§§ 1~. a 14,t0hoto 
zákona - a že, když již tohoto zákona. bylo. nan pouzltO, .mel byh 
podle § 13 odst. (3) vyzván, by do osml dnu ohlasll dob~ovolny o,dchod 
z činné služby. Z okolnosti, že se tak nestalo,. dovozu)e zalo~ce, ~e ~yl 
opatřenim správních orgánů žalovaného statu zkracen I:T1 vJPoctu 
služebních požitků pro pensijní základnu a takto' hmotne poskozen, 
poněvadž, kdyby byl vyzván býval k dobrovolnému ?dchodl~ ve smysh 
§ 13 odst. (3) restr. zák., byly by mu zachovany byvaly vyhodt nove 
platové úpravy podle vlád~í!,o naříz~ní ze dne 5. břez~a 1927 CIS. 15 
sb. z. a n. a že proto nemuze se nan vztahoval! alll predpls odstav,ce 
(3) § 149 tohoto vládního nacízení o úpravě platovych, a služebnícil 
poměrů zaměstnanců československých státních drah, jezto mu Illkdy 
nebylo dor.učeno písemné vyrozumění podle obdob~ § 13 od~t. (~) 
zákona čís. 286/24. Z těchto okolností dOVOZUje zalobce dale, ze 
mu příslušel a př.íslUŠí proti žalovanému státu nárok, by mu pe~sijnf 
základnu upravil podle předpisů vládní~o ~ařízení ;~ dne 5 .. br.ez~a 
1927 čís. 15 sb. z. a n., a z duV'odu nespravneho vymerelll penslJ111 za
kladny správními orgány žalovaného státu v dekretu ze .dne 19. dubna 
1926 požaduje, by mu stát doplal!l, nahradIl, oč byl. l!m~'O postupem 
státních orgánů zkrác.en. Ustan,ovením § 15 odst. (~) zak. ČIS. 286(1924 
bylo vyhrazeno- rozhodnutí a opatření podle § 9 az 13 zakona spravnnn 
úřadům a, ježto nároky ze služebního poměru žalobce, který není sku
tečným státním úředníkem, bylo by jinak řešiti řádným soudům (srv. 
rozhodnutí nejvyšš,ího správního soudu v adm. sb. 1922 ČIS. LXIX) 
zůstalo žalobci i podle § 105 ústavní listiny a prováděcího zákona ze' 
dne 15. října 1925 čís. 217 sb. z. a n. volno, bY' se nápravy dovolal po
řadem práva. Napadené usnesení mylně se opírá o. § 66 čís. ~ pens. 
zák., přezírajíc, že se § 9 (1) vl. nař. ze dne 29. prosmce 1921 ČIS. 506 
sb. z. a n. nedovolává obdoby § 66 (1) čís. 3 pensij. zák., nýbrž usta
novení § 66 (3), jenž upravuje otázku docela jino\l .. Nejde tu však. ~ni, 
jak míní napadené usnesení, o nárok žalobcův prolI nosItel! pensljlllho 
pojištění, zejména nejde o nároky, které má na mysli ustano,vení § 75· 
(2) pensijních zákonů v napadeném usnesení dovolávaných, CI kte .. 
rýchžto nárocích byl by k rozh'Odování příslušným ovšem rozhodčí 
soucl zemské úřadovny II. všeobecného pensijního ústavu v Brně (srv. 
též plen. rozh. neivyššího soudu ze dne 22. záN 1925 p~es., 363/192.5 
ve sb. n. s. čís. 5284), poněvadž žalobce neodp'0ruje vymeru pensll
ní,ho ústavu (§ 75 (2) pensijního zák.), nýbrž opírá, jak bylo již dolí
čeno žalobu o důvod, že bylo na.ň, nesprávně použilo žalovaným stá
tem 'předpisů restrikčního zákona, a z tohoto právní'ho důvodu odvo
zuje žalobni nárok na doplatky státem, O' které zmíněným nesprávným 

"" '" í 
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postupem přišel. K rozhodnutí této rozepře jsou však příslušné řádné 
soudy, jak bylo již dolíčeno. 

čís. 8900. 

Způsob doručeni řídl se zákony místa doručeni. Při doručeni pvo
kuristovi v Německu nezáleží na tom, zda prokllrista má samoprokuru 
či prokuru kQlektivni. Při kolektivni prokui1e stačí doručení jednomu 
z prokuristů. Doručení prokuristovi akciové společnosti jest účinný'm 
jen tehdy, týká-Ii se spis právllÍ věci, vztahujíci se na provoz obchodní 
živnQsti. 

Nejde 'O zmatek podle § 477 čís. 4 c. ř. s" nebyla-li !IIesprávl1ým 
doručením straně 'Odňata možnost jednati před soudem. 

> 

(Rozh. ze dne 25. dubna 1929, R I 258/29.) 

Proti žalované říšskoněmecké společnosti byl vynesen rozsudek pro 
zmeškání. V odvolání uplatňovala žalovaná zmatek podle § 471 čís. 4, 
. c, ř. s., ježto jí nebyla žaloba řádně doručena. O d vol a c í s o u cl 
zrušil napadený f'ozsudek jo s předchozím řízením počínajíc doručením 
žaloby a uložil prvému S011du, by postupoval podle zákona. 

. Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a poukázal odvolací 
soud, by, nepřihlížeje k použitému zrušovaCÍmu důvodu, odvolání po 
zákonu vyřídil. 

Důvody: 

Rekursu nelze upříti oprávnění. Doručení ,obsílky k prvnímu roku 
se žalobou nemělo se státi v Hamburku, v říši německé, a platí tudíž 
pro způsob doručení zákony místa doručení (locus regit actum), tudíž 
§ 173 procesního řádu říše německé (čl. 7 druhý 'Odstavec smlouvy 
s říší něme,ckou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech občan
ských ze dne 8. únara 1923 čís. 130 sb. z. a n. z r. 1924), který stanoví 
"daručení děje se .... , ve sporech vyvolaných provozem abchodní 
živnosti prol<JUristovi se stejným účinkem jakO' straně samé« a podle 
§ 171-III téhož řádu: "při někalika zákonných zástupcích, jakož i při 
několika představených stači daručení jednomu z nich«. Podle komer.
táře Stein-Jonase (k §§171, 173 něm. civ. saudního řádu) jest nerúz
hodné" zda prakurista má samoprokuru, či prokuru kolektivní, a podle 
komentáře· Sydow-Busch-Krantze (k § 173 něm. c, ř. s,), stačí pří 
kollektivní prokuře (Gesamtprokura) doručení jednamu z prokuristli. 
Totéž davazuje komentář Staub k § 48 něm. abch. zák. a Staub-Pisko 
k čl. 41 § 6 písm. g), jakož i k čl. 117obch. zák. § 3. Zde jest na 
místě ustanovení čl. 235 obch. zák., jenžstanaví, že k doručení obsílek 
a k jiným daručením akciové společnosti stačí, stane-li se k rukám 
jednoho člena představenstva oprávněnéhO' firmu znamenati neb spo
'juznamenati nebo k mkoum úředníka společnosti, který jest oprávněn 
ji před saudem zastupavati, ted)' je-li aprávněn k přijímání žal'Db 
zvláště, neb procesní plnou mocí neh udělením poštovní plné mOCl, 
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. , ." , .' 'est účinn' m proti aJodové společnasti 
Doručel11 zaloby. prakunstavl, .. 1. ěci jeK se Vztahuje na provoz (Be
jen tehdy,. týká-ll se S?lS pr~~n~; 6tud sahá proceSní plná ,mac 'Db
trieb l. obchoclm• zlvnostl, neb;?! faub~Piskúk čl. 235. obch, zak. §l): 
sažena v. prokure, (Komentá,r S • 1'" ci stran~ na žal'ované společnosÍl 
Padle obsahu žaloby domáha se za ulá.> 'Íioobchodního spojení se ža
náhrady dovoznéhO' a vyloh Zte ~P\~f~~ní nárok. na provaz obchodní 
lavanou firmau,. vztahUje se e y t .. "rok\lrista F., i když byl jen 
živnasti žalovane flro;y a bnv~~~ o t~ř~etí žaloby, jest tudíž ná~O'r 
pralmns,tau kollekt!Vnlm, •. ?p. cal,Qb a absílky k prvnímu raku,ow,"v: 
odvolaclba s~ud~, z~ k prlj~Íl~ .• y'kladě takovéhato clúručen,', pkaz 
něn nebyl a ze nzem r.r~ve ene na za, 'mi . octle § 477 čís. 4 c: ř, s., 
i razsudek pro zmeška~l JSou zmat~~n6'em' fák(}nným. Ostatně nebyla 
právě mylntm; Daručem. ~e fstal? zg~a~a možnost před saudem jednaÍl! 
oním dorucemm z.alovane lrme. a . ." stzře'mO' z přípisu žalavane 
vždyť žalaba i obsílka dOS!alyse,)~~ 1;' neb~ť v něm doznává žalo
ze dne 14. listopadu 1928,zalov~n: lrm~'kuríst kteří jS(}U oprávllěni 
1/aná firma listinou padep~anou dve.mci P{?že žJ~bu i (}bsíiku6bdrzela 
firmu na ven.ek zastup.ovah a za ll! te :ěl~dosti času, aby k roku pa
třináct dnů před prvnlt~ rokem, .takze I 'e'í námitky přednesl (vi,z rozh . 
slala procesního zmocne~ce, jenz, bYpbL1.,~ 89/03 a ze dne 17. dubna 
ze dne 8, října 1920, ČIS. 13.714, raym d matečnosti dle § 477 
1907, čís. 3205 .. PrávnIk 798/Qf7Š·t), Nenslenlť :~u&ll\dV,Q.!aC.íha a naříditi 

., 4" a bylo nrata znl 1 1 usne.. . "'d'J ,c' c. r. s, y C 'u důvodu' odvolání vyn' 1 • 
mu, by, nehledě k zrusovaclm " 

čts. 89'01. 

·.c •. . .ve:x,iek.uce vzhtedent.k§6'Zi~a 
Návrh '!1Užníkuv,hy byla ~ad\1bna 1896, čís. 70 ř. zák;,jest za 

,o splátkovych obchodech ze ~ • ř dú,vOdem k odklad\:! exe~., 
předpokladu § 44 odstavec prvy ex. • .' .'. .",;r~3.] 

(Rozh. zeelne 25, dubna 1929, R 1272/29,»,;~" 
. I d' d· § 6 zákona ze dne 27. dubna 

Dlužníci navrhl!, bl' by Y z k UVO. II olené proti nim prvým soudem 
1896, čís. 70 ř, zák. zrušeny exe ueepov 'bou nemavitastí ježtO' roz
vkladem I?ráva zástavníhO' ~ vn~cdnb~ad;~~8 tvoříCí exekúČrt!. ti@ ~Y~ 
sudek krajskéh~ sou~~ z,: ,ne .u, ano 'eh(}oďkla.r;l,em bylo pinem 
vydán absolutne nepnslusnym ssaufe~'.. tí~ spgjili stěžavatelé návrh 
padle splátkcového abch?clu,., .n. vr~n~, "lítn že by jim prodejem 
na odlažení draž.ebního řrzell!(r~~u,:o~k~~~e l:~tobybyli . zbaveni pří
l1emovitosh vzmklYl1enahral ene '. ,"S cl Jv.és tol i c.e 
sHeší a nemavitost hyla jyprod~~a pad c:ha:~ n ? ť() J d návrh zamítl. 
'vyhověl návrhu na odlazeni e~e lice, r ~ ,,' "h soudu 

N e j v y šš i s ou dabna"ll usnesell! prve o .. 

DŮVODy: 

I f;r 'Oprávněni Jde a ta, zda jsau 
DovdlaCÍmu rekursu tlez:up1\,' 'dl § 42 a 44 ex. ř, Nelze 

splněny předpoklad)' prO' odlození exe Hee pa e 3i 

Civiln! rozhodnuti XI. 
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o tom pochybovati. V projednávaném případě nejde sice o žádný z při
padíl v § 42 ex. ř. uvedených, ale jde tu:, což nelze přehlédnouti, o po
užití § 5 splátkového zákona, který zůstal nedotčen exekučním řádem,. 
Podle tohoto ustanovení zákona jest zrušiti exekuci, a to již z úřední. 
moci, tím spíše proto k návrhu, ukáže-li se, že jde v souzeném případě' 
o splátkový obchod a ž,e zejména dopadá ustanovení § 6 splátkového zá
kona. (rozh. čís. 8325 sb. n. s.). Podle § 6 splátloového zákona náleži 
soudu, by z moci úřední dbal toho, zda jest tu místní příslušnost ve 
smyslu § 5 uvedeného zákona. Soud jest proto také povinen, byl-li pří
slušným návrhem dlužníka upozorněn, by ve všech případech tudíž i po
vynesení rozsudku a za exekučního řízení, pokud nedošlo k exekučnímu. 
prodeji, vyšetřil okolnosti a z nich zjistil, zda jde o splátkový obchoď 
a zda dopadá ustanovení § 6 splátko'vého zákona (Neumann strana 
245). Spojili-li stěžovatelé s návrhem na zrušení exekuce podle § 6, 
uvedeného zákona další návrh na odložení exekuce, bylo tomuto podle' 
zákona vyhověti, když v něm stěžovatelé také tvrdili" že by výkon exe-· 
kuce způsobil jim nenahraditelnou neb těžce nahraditelnou škodu, a 
vyhověli tak i předpokladu § 44 prvý odstavec ex. ř. Že by předpoklad 
ten nebyl dán, nebylo vymáhající věřitelkou v jejlm rekursu ani tvrzeno. 

čís. 8902. 

Právní záStupce, jenž opomenul podatí opravný prostředek p~oti ne-o 
přiznívému soudnímu rozhodnutí, ručí straně, lze-Ii předpokládati, že 
by opravný prostředek byl měl úspěch. Nelze žádati přesný důkaz v tom 
směru. 

Nastal-Ii připad § 87 konkursního řádu, platného pro Slovensko, nese 
úpadkové útraty, pokud jde o hotová vydáni opatrovníka úpadkové pod
staty, věřitel, jenž žádal o vyhlášení úpadku a nesložil zálohu na úpad-o 
kové útraty. . 

(Rozh. ze dne 25. dubna 1929'" Rv I 1220/28.) 

Žaloba, jíž domáhaly se klientky na svém právním zástupci náhrady 
škody, byla zamítnuta s o u d y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m· 
sou dem z těchto 

důvodů: 

Žalobkyně spatřují nárok na náhradu škody v tom, že žalovaný" 
opomenul podati opravný prostředek proti usnesení sedrie v Báňské 
Bystřici ze dne 20. července 1925, jímž bylo u1'Oženo' žalobkyním, by" 
sl'Ožily zálohu po 3.000 Kč ke krytí výloh úpadku a vyřknuto, že, ne
učiní-Ii tak, bude úpadek zastaven a žalobkyně jako, firmy navrhnuvšr 
úpadek povinny nésti dosavadní útraty úpadkového řizení. žalobkyně 
namítaly, že usnesení to jest protizákonné a že by jim nebyla vznikla 
škoda v žalobě uvedená, kdyby byl žalovaný jako jejich právní zástupce 
podal proti němu zavčas opravné prostředky. Jest proto otázkou, zda 
jde na straně žalovaného, který, jak není sporno, nechal ono usneseni 
sedrie vejíti v moc práva, o opomenutí, které by ho činilo zodpovědným 
za škodu. Opomenutí jest považovati za příčinu škody, kdyby jednání 
povinnosti vyho'vující bylo pravděpodobně odvrátila škodu. Podle toho, 
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. amen ul vznésti opravný prostředek proti 
ruči právní zástupce, klery ~p d r 'en lze-li předpokládati, že by 
nepři znivému soudmmu r9z ~ nu \ ] N~lze žádati přesný důkaz o tom, 
opravný prostředek byl mel vysle~~ 'k byl měl výsledek neboť důkaz 
že bl' opomenutý oprayn~ pr,o~tr~. ~~ této zásady na s~uzený případ, 
takový jest nespln;telny. ouzlte- I, za to že nepodal opravný pro: 
nelze žalovaného CIn;,tI zOdP~v~dnr~edrie ~ Báňské Bystřici. Vytýkany 
středek proti uveden~mu roz o n~ I firmy (žalobkyně) budou povinny, 
výrok sedrie zněl »~e ]menovan~ 't at ú adkového' řízení«. Z usne
nesložÍ'-li zálohu, n~sÍl d~s~vadnd u; 6 Yče~na 1925 potvrzeného usne
sení sedrie v.Báňske Bystn~1 ze, n: dn~ 25. srpna 1925 vyplývá, že s~ 
sením soudm tabule v BraÍlsI~ve :. "' ž uložila žalobkyním zaplacem 
sedrie k odůvodněn,í, svého ~~r~o\]~mopatrovníka úpadkové podstaty 
útrat veřejného notare 632 CIt' usnesení O' něž jde ve sporu. 
2.237 Kč 10 h odvolala na W~vop a nea adenéh~ rozsudku, že podle 
Odvolací soud vysloVIl v duvodech n Pe' nastal-Ii případ § 87 slov. 
ustálené soud ni p;a~se na Slove~sku ~~~o~á v dání opatrovníka úpad
konk. ř., úpadko~:. utraty PO~?dd lde ~ hlášení t?;,adku a nesložil záloh~ 
kové podstaty ventel, ]enz za a o, Y, v dovolání že jim prakse takova 
na útraty úpadku. Dovolatelky namltat]·1 'k ná L~Č o tom že je takO'vá 

, ' " by byla ostatně pro Iza on . . ""h d ) nem znama a ze .,,,, h dnntí b 'valé kurie (ne]vysslo sou II , 
prakse na ,Slo;:ensku, svedcI ~~ZOI18g5 a ~95/1900 a rozhodn~!í soudm 
v BudapesÍl CIS. 218/1895, . . ři § 87 slov. vyr. radu. Zda 
tabule v Kluži čís. 946/1896, ~tIsknu,tke p č'lli nic netřeba zkoumati, 

. t' I ' ve shode se za onem " k . 
tato prakse Jes up n,e " t Č. že se nedalo vzhledem k této pra.;;1 
neboť pro pos~uzent vecl s ~ I, 'dek rotí usnesení sedrie v Ban
předpokládatI, ze by 'Opravny pr~~~~ byl ~ěl výsledek. Je-Ii tomu tak, 
ské Bystřici ze dne 20. č:rvence taně žalovaného opomenutí, ktere 
nelze ani mluvlÍl O t00' ze by!o na IS r roto ani dovolávatirozhod
by měl. ZO?E'ovídati. Za~obkymm n2e4~~ ~~. Pn. s., neboť v nich ~Io o jin~ 
nutí ne]~ys:lho s~lu~u Č~·,.?,3~~U~Y vyslovily právem, že není .dan pravm 
skutkove pr:.~po ,a

l 
y. _ Ilzsblk 'nároky žalobou uplatňovane. 

dtlVod, o ne]z opre y za o yne 

čís. 8903. 

Pojišfovacl smlouva. ..'" ři zá'mu na pojištění v úvahu 
jako maje!~ové ,vzt~hy, ?ncha~e~1 Potřeb] (k získán', drženi, správt 

vztahy, sl~uzl,cl k .úkOJI m~Jet~oVY~~dně vlastnictví. Při pojistěni ~o: 
a zabezpecent maJ~~u)! ~'!<°ál,! vy oplatnlkův vtom, by zůstal v Ilrzbe 
tovosti proti vloupanl zálezl z Jem p 
uložené hotovosti. . ' , h tovost v úřední pok'~dné, jde 

Pojistil-Ii poštmiS!r proti .y~u1?an~ cn~ nikoli o pojištěni zodpověd
ohledně erárních penez o poJI, .. em ve , 
nostni. 

(Rozh. ze dne 25. dubna 1929, Rvll 340/28.) 

. ., '. '1 né ojišťovny věci, nalézl;ící se 
poštmistr Vilém D.~oJ~s~l} ,u ~a ~v!l ky PVilému D-ovi nebo poštovní 

v poštovním úřadě a naleze]lcl vas nIC '" 



- Čís. 8903-
548 

správě, proti škodám způsobeným krádeži nebo pokusem krádeže, kter:í 
byla spáchána vloupáním atd. Poštovní úřad byl v nocí na 30. listopad 
1926 vyloupen a při tom bylo odcizeno z erární pokladny na hotovosti 
30.808 Kč. Poštmistr D. oznámil škodu způsobenou poštovní správě 
ihned žalované a tat·o' hlášenou škodu potvrdila. D. žádal na žalované 
náhradu 15.000 Kč za vyloupené hotové peníze, byl jí však zamitnut 
Vilém D. postoupil své nároky z pojišťovací smlouvy proti žalované 
eráru, jenž zažaloval pojišťovnu o zaplacení 15.000 Kč obmeiených na 
14.170 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, 
o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů v o cl y: Jak ze 
vzájemného doznání stran jest patrno a jak pojistkou ze dne 23; února 
192~, čís. 23140 první soud má za prokázáno, pojistila žalovaná Vilému 
D-ovi, poštmistru v K. v p'Ojistce naznačené věci »vlastnictví téhož a 
poštovní správy« na 17.000 Kč proti škodám způsobeným krádeží nebo 
vloupáním a pod. na základě předloženého návrhu ze dne 20. únlOrá 
1923 podle znění pojistky a pojišťovacích podmínek v ní uvedených. 
Na druhé straně pojistky jest uvedeno, že jsou pojištěny 1. obdFodní 
a kancelářské zařízení. a potřeb)" v ceně 1000 Kč, kteréžto věci jsou 
výslovně označeny jako »vlastni majetek«; dále 2. hotové peníze v že
lezné uzamčené pokládně .15:000 Kč, 3. hotové peníze pod pevným ue 
zamčením (dosové zámky) 200 Kč, 4. poštovhi známky a jiné ceniny 
800 Kč, U věcí ad 2.-4. neni řečeno, komu patří. Podle toho, co byl() 
uvedeno, žetotiž jsou pojištěny D-ovi vlastnictvi jeho a poštovni správy, 
jakož i z povahy věci jest míti za to, že věci ad 2.-4. uvedené jsoLl 
vlastnictvlm p()štovní správy. Neni tedy pochyby, že touto pojistkou 
byly pojištěny také věci jinému patřící, věci jsoucí ve vlastnictvl po
štovniho eráru. Zapovězená taková smlouva není, neboť čl. 5. vše·ob. 
poj. podmínek praví, že jen, když neni nic jiného ujednáno, zahrnuje 
v v solYě pojištění j~n věcí, které náležej! p()jistníkovi. V tomto případě 
vsak bylo ujednáno něco jiriého, totiž že věci jsoucí ve vlastnictvi po
štovní správy. mají býti pojištěny. Žalovaná přijála návrh po>jišťovllCÍ 
smlouvy, vždyť pojistku samu stylisovali její úřednici a tím uznala vý
slovně možnost pojištění věcí poštovní správy. Není pravda, že šlo 
o pO'jištění odpovědnostní, neboť svMek D. výslovně potvrdil, že při 
uza'.'irání pojistky nebylo ani zmínky o tom, že se pojištění vztahuje 
~~ )e~o povinné r?čeni, nýbrž byli? mezi stranami ujednánO' jen po
]lstem škody, ktera by povstala kradeží erárních penez: V tom právě 
spočívá vadnost výkladů odvolatelky, že vychází z mylného stanoviska, 
že pojiš~~ní zahrnuje v sobě vtlbec jen věci; které náležejí pojistníkovi, 
ač z P?Jlstky samé jest jí dobře známo, že v tomto případě pojištěni 
zahrnUje v sobě také věci poštovní správy, dále že míni,. ze předmětem 
pojištění bylá jen škoda vzniklá pojistníkovi nikoli však iřeti osobě. 
Tím dochází od\'oJlatelka k nesprávnému závěrů, že jen tenkráte hy 
byla povmna.~ ~ýplat~ pojištěného p;nize, kdyby poštmistr D. byl po~ 
vmen nahradlÍI zal ObCI ukradené pemze. Toho však mohla . by se žalo
van.á dovolati jen, kdyby pojištěni bylo jaKo taKové' míněno, to jest 
kdy~y str~ny byly zamýšlely tak zvané odpovědnostni pojištění. Z to
ho, z.,e ~ejd~ . .? příp~d pOjištění odpovědnostního, poněvadž o něm při 
uzavrem pOjlsťovacl smlouvy nebylo vtlbec ani zminky, jest sOuditi, 
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v. v ' . é o'jštění a že touto smlouvou ne~yly 
že šlo v tomto pnpade 'O obyc~bn v P J to hlavně věci poštovni spra,vy, 
pojištěny jen vě~1 .o-ovy, ~~ r\c~ předpiSů,' podle nichž při pa1nč-
poštmistr D. zaj1s!e byl zna Y sv~, tátu za škodU způsobenou vyk!a
nóm uzavření penez ~ cemn, neru ~'i:til eníze i ceniny poštovni sprav~ 
dením nebo vyloupenIlli. t p~~ce ~t Jpřed~ětem pojištění zájem pOJIstny 
až do výše 16.000 Kč. ec. J: b eměl oštmistr jako dobrý úřed-
Pojistníka, to však nevylu~uJe, z':.v Yl nkra'dežl ke škodě. To právě jest 
," tom by erar nepnse. "'. D . esvlo mk zajem na, v. v 'ďl' že postmlstru -ovI.n 

v Í'Omto případě doc<;la zrelelne vv\~oÓ Kč nýbrž hlavně o pojiMěn~ 
jen o. pojištěn! jeh? nabytkuv Vl ~~® Kč ačk~liv nešlo o odpo·věd~ostn! 
cenin poštovlll spravy ~ cvene. to' ří adě na tom, by pO.stovm 
pojíštění. pojistn~ku zalezel~ v t~'tyl/uI!iadeny její peníze a ceniny 
správa neutrpěl~ skodu, kd>:] sna v . tu o ojištění na cizí ,ÚČe~ .. D; 
na.lézají.cí se' v jeho k~~cellartl. ,N.~čslot neho/šlo o j'eho vlastlll pOj1st.n~ 

v I "'tV I' na svuJ v as Ul ue ,. '. vevVrltl uzavre pOJls en . . db' "clnlk nen! příčmy mll ne " 
záj·em. An takto jedno al jako O' rYk ure éh; j:ednání výnos poštovniho 

, 'I' k vtlení j'ako pohnut u sv . č 1 Ž u"adl- I vysve , ... tV' poštmistrům se doporu ova o. a-
ředitelství, ~~erým takove. pOjlS em, v'hod ro sebe z toho, že. po~t: 
lovaná nemuze vyvozovatI. procesn~ y ,y lak dodatečně p'Odle znem 
mistr platil pojistné premle ze ~vé °h:a:e~y z úředního paušál1!;. Nenl 
c\ot'yčného výnosu mu hyly penI~e u Vtmistr D měl zájem na tom, by 
nebi zvh\štní~o důkazu;O' tOvm, Je pos Hpadě krádeže nebo vloUvpáni; 
pošto.vní sprav a neu~rpela .. vst~~í ~o~oio ~tavu věci pojistko\,. pon,eya?ž 
stačí úplně v tom sm':.fU ZJIS e • l"tnich podmínek, jest za t'O n;lt~, ze 
pojištěni nebylo uzavren~ za zv;s v řl takovém pojištění nem treba, 
správným jest názor l?rvmho. so,u ,u, ~~i!tníkově, nýbrž stačí ziiště~!, že 
by škoda. nastala :ohk? ve. jm;emv P j t laPojistníkův zájem s!!Jpoval. 
šk'Oda š~od~O!1 ~?,:lo:stI O~JektI~e n:'~š«'nim hyla odvrácena ~kod~ o~ 
P.ř.ci uzavřem pOjlstem k tomu, Y Pl, v v případě škodne uda10.sti 

. ., S ma sebou se rozuml, ze . dVk d 'ho poštovní spra~y. a . 'ah diti poštovní správě z o s;o ne . 
byl by postI:mstr D. povmen. n r~. .'hradu škody poštovm správy 
obdrženéhood pojišťovny tohk, lkOhk ~a ~~ divití že této sv.é poyinno~t~ 
l;>y mu bvlo vyplaceno. Proto ~e ze ,se °ávě ost~upil svůj nárok protI 
učinil D'. z.adost tím, že postovlll~p.r ovfnno,sti negotiorum gestora 
ž.alované pojišťovně. V ~omto sPi~·er' falovaná darování. Není tu da
(§ 1037 obč. zák.) nepravem spa ruJ:'la se majetková práva poštmistra 
rování, nebo.ť timto postupe~ n,ezm~n~arovací . neboť to, ,cO.V případ;:' 
D-a, jenž při ~ost?PU ne~.el %'::Ylované měl' dostati nikoliv pro sebe, 
škodné událosh mel d'O~ta I o -;a .. t~nto ostup neplatným pro ne~ 
nýbrž pro poštovní spra~? ~~m t';ldlz Tohot~ postupu bylo třeba, měl-
dostávající se formu no~arskeo sP~sud Vkody vymáhati sám přímo na 
li. žalobce miti právo narok na na ra u s .. 
žalované. I' , 

Ne j v y Š š í s o ud nevyhověl dovů' am. 

Důvody: 

. v a' e ojišťovací smlouvu vyložiti, 
Odvolací soud nechybIl; kdyz, lm J., P z vní výrazu nýbrž výšetřil 

neulpěl podle § 914 obč. zak. na s ovnem ne ' 
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úmysl stran a rozuměl smlouvě tak, jak to žádá obyčej poctivého. ob
chodu. V prvé řadě je závažné, že pojistka rozlišuje u pojištěných před
mětů, připojujic k bodu 1. obchodní a kancelářské zařízení a potřeby 
dodatek »vlastní majetek«, kteréhož dodatku není při bodu 2, 3 a 4, 
kde se prostě uvádí:, »Hotové peníze v železné uzamčené pokladně 
- v poštovním úřadě - 15.000 Kč: pojistný obnose Právem tedy 
usoudil odvolací soud, že nebyly pojištěny jenom D-ovy peníze, nýbrž. 
že byla pojištěna veškerá hotovost uložená v řečené pokladně. Pokud 
se dovolatelka snaží dovoditi, že nebylo úmyslem stran uzavříti věcné 
pojištění proti krádeži a vloupání, nýbrž jen pojištění ručení poštmistra 
D-a,. rozchází se se zjištěním odvolacího soudu a její předpoklad od_o 
poru}e doslovu. pojistky, jenž jasně ukazuje, že bylo úmyslem stran 
uzavříti pojištění věcné proti krádeži a vloupání. Nelze po této stránce 
nepřisvědčiti žalobci, že rozdíl mezi· věcným pojištěním, při kterém musí 
pojišfovna ručiti za každé oloupení poštovního úřadu, a mezi pojištěním 
ručebním, při němž se ručební povinnost pojišfovny obmezuje na pří
pady, kde lze poštmistra za ,oloupení činiti Z'odpovědným, je tak proni
kavý, že by pro poštmistra ručební pojištění vzhledem k sazbě a k výši 
smluvených premii nemělo významu. Kdyby mělo jíti jen o ručební po
jištění, musilo bj" to jasně býti vyjádřeno v pojistce, .což se nestalo. 
N~opak podle doslovu pojistky jde o věcné pojištění. Jinaký výklad 
přIčIl by se zásadě po'Ctivosti a důvěry. Žalobce si,ce mluví v dovolaci 
oJpovědi o tom, že pojištěny byly věci poštovní správy, ale tomuto jeho 
názoru nesvědčí doslov pojistky, nýbrž správným jest, že pojišfěna 
byla hotovost v železné uzamčené pokladně čís. 4 v poštovním úřadě, 
bez zřetele k tomu, kdo je jejím vlastníkem. Pokud je toto žalobcovo 
tvrzení právním názorem i odvolacího soudu, nemůže dovolacím soudem 
býti sdíleno. Dovolatelce nelze přisvědčiti ani potud, pokud se snaží 
dovodí ti, že její pojistník neměl ohledně hotovostí v pokladně sice ulo
žené, ale, jak bylo zjíštěno, jemu nepatřící, pojistného zájmu. Dovola
telka tvrdí, že D. neutrpěl žádnou škodu, že k náhradě škody vzešlé na 
erárních penězích poštovní správě nebyl povinným, že k této náhradě 
nebyl přidržen a že také škodu nenahradil. Dovolatelka mluvlc o zájmu 
na pojištění a O tom, že jest skutkovým vztahem majetkovým, považuje 
za takový vztah majetkový výhradně jen vlastnktvl. Výklad tento je 
pří!iš úzký; )ako majetkové vztah}' přicházejí při zájmu na pojištěni 
V ~va.hu zájmy, které slouží k úkoji majetkových potřeb, k získáni, 
drzem, správě a zabezpečení majetku. Odvolací soud vyložil správně, 
v čem spočívá zájem pojistníkův na pojištění, zájem na tom, aby zůstal 
v držbě hotovosti uložené v železné uzamčené pokladně v poštovním 
úřadě. Tvrdí-Ii dovolatelka, že pojistník D. neutrpěl vůbec škodu, jest 
jí odpověděti, že utrpěl škodu právě pojištěním krytou, poněvadž mu 
vlou~á.ním odňata byla držba hotovosti, v pokladně uložené. Nelze tedy 
ml~vlÍ! o nedostatku zájmu na. pojištění, neboť pojistník má skutečně 
majetkově hodnotný zájem na tom, by mu držba uloupené hotovosti 
byla ::rácena, a poněvadž se tak nestalo, by pojištěná škoda mu byla 
nahr~zena. Na tomto stavu nemění nic okolnost, že pojistník platil sice 
pre~~e ze svého, ale že mll pak dodatečně bylyuhražen,y z úřednlho 
pausalu, neboť to je jeho osobní věcí, smluvního poměru sporného se 
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_ _ . . oCO řečeno jest žalobní nárok ná;o-
nedotýkající. Po~evadz podle tO?, _ dmětem' postupu, a když. se, Jak 
kem pojistníkovym, mohl sek s:a~1 .ťreemuže dovolate1ka bráti v odpor 
bylo zjištět1O, pos~u'p ten u.s _u eC!:I.:nť soudy rovněž byla správne po-
řešení 'otázky legItImace, lez mZSI . . . 
souzena. 

čis. 8904. 

v v.' řipojuje k M10bě o ~ozvod 
Prohlášeni ~ov~é~o nmnze1a, ze s: ~oven tVÍDY žalUjiclho mall-

manželsM, že vsak ~ada, by b~1 rot~~ulem pro soudni výrok o tom, 
žela, jest dostateooym ~0iII1!~!,0 třebaže žaloba byla shledátlll bez
že se mooželstvi rozvádi a z CI v ~." 
důvodnOU. 

h d 25 dubna 1929, Rv 11 708/28.) 
(Roz. ze ne . 

. v d nželstv! od stolu a lože z viny 
. žalobkyně n~vrhlav žalob~ rŮ'zv~1 ~o~vod z vin')' žalobkyně. Pro· 

žalovaného manzela. žalovan~ navr hlá'l manželství stran rozvede
e e sní s Oll d P r v é s t o lI c e pro I SIC' S o' u d k odvolání žalob-

v I .. , Velky O d v O a I . 'k' Ve ným t viny za UlICI manz. . d'l D ů vod y: Odvoláni vyty a, z 
kyně napadený rozsudek potvr ~. v 'lobk ně ač žaloba nenl opod
prvá stolice vyslovi!a rozvod z vmy za to ~. 'výrok prvé stolice ;nohl 
statněna' žalóvaný zalohu nepodal'I'~ proš kP

pleh1iží že řízení .ve ve,cech 
., '1 ť žaloby Odvo anr va· , I . 'lnlho zníti jen na zaml nu I . 1'"1 'mi předpisy a že ustanoven CIVI . 

manželských jest upraven.o zV as nr.. t' . ll' v případech. o' nichž nny 
soudního řádu přicházejí t~ ~ pJftniěsc~t~e předpisů jest s pouhOIl žá
předpisy nemají us~~~o."en!. Ov e bou .(§ 2 nař. min. sprav. ze ~ne 9. 
dostl o rozvod nalozltI Jako se zalOl . -ádal o rO'zvod z viny zal ob-

Č ' 283 ř zák) ža ovany z , v - I v y' prosince 1897, IS. . . ď'.. tu ováno a nevadl, ze za o an 
k ně právem tedy bylo podle toho pos Jl lobk ni doručena a že nebyl 
n~pddal žalobu, že taková ž~IOb~ ~e~yl~t~~ně k~nán na žalobu žalující 
o ní konán první r<:k. XryUI fO e ~eš~ě o akoval. Z uvedených důvo.d~ 
strany a nebylo ~udiZ pn~rn~, by s o~ení § P405 c. ř. s. K výroku O vme 
nelze mluviti am O' porus~m u~tano du § 12 dvor. dekr. ze dne 23. 
žalující strany musilo dOJlÍ1 uz z§ ~uvo ř min. sprav. ze dne 9. prosince 
srpna 1819, čís~ 15?5 sb. z. s. a na . 
1897 čís 283 r. zak. I' , . N e j ~ y š šl s o u d nevyhověl davo am. 

D il vod y: 

, . dO. d nesprávného právního posou-
Dovolání uplal.ňující dovolacl I uvO dstatněno. Dovolací sOlldv sdíl~ 

zení věci odvolaclm sou~em ?e~ °ra~esního soudu, že se manzelstvl 
názor odvolacího soudu, ze vyro •. Pd I tečný zákonný podklad v pro
stran rozvádí z viny žalobkyně,".m~ ?S a'ednání z 19. března 1928, že 
hlášení žalovaného za sporu. pn us!n;~ lže však žádá by rozvod byl 
se připojuje ~ ža20bě o r~zv~~ ~ž~éz~ ss;~Avné důvody ~apadeného roz-
vysloven z vmyzalobkyne. . ys I ,. . 
sudku nebyly vyvráceny ·dovolaclm spIsem. . 
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Cis. 89(J5. 
-, . ~ .- " --

důvodů: 

Dovo!án!, .opírající~u se Q dovolací (r d .,'" 
posouzelll vecI (§ '503 čís 4 c ,", ")' IUYo,v, l1esi'r~vneho pravlllho 
§ 1!>3 ob,č, zák, p}atí zák~nná .~. s,,, ne ~e p;l~nalt Ů'i'rávněnL Podle 
u~~edčel' ?P4S?bemsPiúInInil'áge~l)e?-~a, ~e ct.

lte 
tPI?dIl t~.n, kdo jest 

dl'tete v době mezi f80až 300 d" p:r~dep:~al1y,tn, ze soulozll s matkou 
PD,uští V~i\j{ protidůkiú( otoin" "Py )rey porQdef11. qomtiěn!(a tiRn: 
11la!ky dít~fe.Zalo\,aný, Ó něniž z~:t~lj °J}t(llB!tJ~ zp"ůso,bi!i oplodn~ní 
s/uu: sor:l?ŽiIá ~:hie30.le(ldaI9;27 ~t~r,~redJ~k() sV~,d~Yl1e ~Vedlq1 že 
rnl1: Ze ~Ite ~e narpdilq I:?ří'na i 21 y O. en sp~ct.a, yzhled,~~ k !o
~pZq?s!t oplození matkY dítile 9 rd' ~9 c!oqY, !(flft!*~, napldl o né!'fa zakladě tqho důkázu ie. b rq IU az znalecjwLl zkQus~o!!krve, 
m~tky, dítěte zkoůŠkoukrve n~š/h prpyeden z,a souhlas II oQousfgo i 
sO~d,}~ židujfC.Í dífě nemůže ft, třl pspb, sU~astněpý~h, iji~lir 'Pivní 
Jeh~,?z l{fev qítěté p<lt1i do sl ~11aZtl o~ ~lllovane,ho. Jako zplodiifile, 
krev matky jehot~k . k~p;ny .~evljl, označ~ne hl. A, kdežto jak 
~ené q. Yzhleqeln k tlom~eVnr?y·aneho" patří dt;jigf sjéupiny o~n;a
Jako, syědkYně,ž,ev době' krúfC~'i~~llť~r~1 ~~lld u?aJ'1

m 
matky dífět~ 

~amltl, maje zkoUškQu]Úvedomněnku zla 
Jer ~~ zaJovanÝ111' a žalob II 

J so~d odvolaci pokládá krevnfzk') HP opč: za,k. za .vFrá~el1ou. 
vyVracen~ je~td6mněnka '§' 163ó~{s ?~ z~ zqa~~ny, P~?t!dukaz, jímž ' 
n;atky dltěte ~e žaloyariýni, aRře1iz~14~ 'd ď~ d!t~ 'poc~azl .~, s?ulož~ 
!1~~, soudem a sdflí i 'eho rá'" p n?~e.5'I, dll"~ZU, učtnene prv
ntz~lm! so~dy jest Váiá~ sou~ d~:oK~jo(§zent vecI: Hodnoce~ím, důkazu 
z(e§m, Jehoz se dostalo případ, u soudy n~~,~ ,c: r. s:( ~, pravm pos, ou-

503 Č. 4 c. ř. s.). Ab b 10 ro k ,!ZSlml" Sdl I I soud nejvyšší 
vala tělesně v době kriBck!' P" , a z a n o, ze matka dítě!ě obco
potřebí znaleckého důkazu e z~6J~.l?m klljuže:n, než se žaloyaným, není 
zn~tků tento důkaz stačí k tomu b ou ,:tnt

, ~n podle vědeckých po
y,~n'ý, byl vyloučen z mo' , ' ~ urcI y muz, v tomto případě žalo
ď~.kazten dŮKazem jen:n~~!I, ~e bJ.l zplopl!eletn dítěte. Není tedy 
pncházetYIÍV1lhuQÚze <fetcr~Yll)' Jak ml'l,I . .ct.?yolatelka, který by 
souložila s' vícem,u~l' v'' d'o,'b~ Jk, ~tqYkbéY by}o3psteno, že matka dl,'těte '1 ,," e filC nybrt ' "k" ,,-
a SI u tehdy, když toto tělesné oOb "o" .', " .. " ma SyPU prll, aznl mo,é 
nenl' kd" v k • "'. "e vam s Jmym muz'em' "'t' ',. " "yz vsa Je nelz,é vyloučil'" k 'r' • " "" zp~eno sIce 
znaleckým důkazem byla ",;' I: Jda qv, plpade souzenem. Zmíněným, 

za"onn~ ()m'lenka § 163 obč. zák.',že žálo'... 
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vaný jest otcem žaluji~iho ditěte, vyvrácen" a neplatí proto o něm 
více a 1;>yla tupíž ža,\()1:ia práVem iamítn:ut~. 

číS. 8906 • 
• _,'_' ,L 

DJ,'.!IŽební řizeni jest y ~h\l (§ 13~ ex. f.), i k~Yž by\<J odl~~· 
J 1:\1 Iz~ AAyoliti další dl'ažebÍlii fiz~ o ť~e nemovif~i l~ přisw~. 

" LZe' ~ájiti $iimO$tiitň~ ill'až~ qzooí !Itl! id~rlí ~il ~vi
t tl: . 'éSf 'iž'Zíitiá'éOOdrážěbitf řizemo cele~vitoSn. NemŮŽe 
~~to v~\t~nJpřís~A " .. ""." ,,' "", " 

mozh . ze dnI' 26. d,ubna 1~29, ~ I 20~/29.) 

S O udp r v ~ s t o I i ~ e zamítl návrh vylljáhajícíb,ů věřitele firmy 
H.a' O.' na' zaftáíeni dražebního řízení přístupem a Pllkračováním 
v dražbě E2Q7/28.· O ŮV o d y : 'Usne~enírn~dejšího sOlldu ze dne 
1. října 1928 C 241/28, C 212/28, C 213/28 povolen byl podle§ 42 
čís. 5 ex. ř.odldad exeku~evnuceno.u dražbou nemovitosti č. j. E 207/28 
vymáhajícího ''věfítele Svažň nospoclářskýcJ;r druž~tev proti ,Jovinné 
straňě 'inanželům Anfonínua Marii' M-ovým pro 95.122 Kč S přísl. Pro 
firmu H. a O. váme na polovině nemovitosti, náležející Antonínu M-ovl 
právo zástavní za vykonatelnou pohledávku 5.245 Kč. Pqdle §, 139 
ex. ř. může býtípovolen přístup k zahájenému řízení dražebnímu jen 
tehda, je-Ii' toto řízení v běftu. Ježto Shora citovaným usnesením po~ 
kiáčovál1í v exekllci bylo' odlož~no Clo pr~voplatného r~zhoc!!1uti sporů 
C 241/28, C 242/ 28 aC 243j28,není tato ~xekuce v behu a byl proto 
přístuP k ní zamítnut. Soud je totiž tobo názoru, že přerušením běhll 
~xé~uce je nejen právoplatné iejí zastavení, a udělení příklepll, nýbrž 
i odklad řízel1 í exekučního. (Vi~ Neumann Komentář § 139 ex. ř.). 
Dále bylo i návrh na přístup k dražebo,ímu řítenf proto zamlfnJUti, že 
tu nenl toto'žnosti předmětů. Exekuce č. j. E 2P7/28 vede~a jest na 
celou nem.ovitoSt, přístup je žádán pouze na polovici, náležejíci Atito~ 
n,!nu M-ovi. (Viz rozh. nejvyššího soudu ze dne 8. června 1900 čís. 
8069, FeUner 343). R e, k u r s n i s ci u: d povolíl firmě ,1:1. a O. exe
kuci vnucenou dražbou polovice nemovitosti dlužuíka Antonína M-a 
s tím, žejéžto vnucená dražba byla íiž }1ovolen1a pod č. j. E 207/28, 
261/28, 305;'28, přistupuje vymáhajíCí věřitelka k tomuto dražebnímu 
řízení. p'ů vod y: Stížn,ost jest oprávněná. Jde o výklad slov v § 139 
prvý odstavec ex: ř. »P9kud jest řlz,ťrí dražební v běhu«. Prvý soudce 
má 'za to, že řízení dražební nel)ív běhu, poněvadž usnesením ze dne 
1. rli

na 
1928 č.j. C 241i28, C 242/28 a C 243/28 povolen byl podle 

§ 42 čís. 5 ex. ř. odkl'ad exekuce vtiucenQu dražhoú nemovitosti pod 
č. j. E 207/28 vedené na návrh vymáhajícího věřitele Svazú hospodář
ských družstev proti manželům An~()nínu a Marii M-ových pro 95.122 
Kč s pi'ísl. Tentp názor prvéhO soudu není správným, ppněvadž dra
zební řízení jeSt v běhu tak dlouho, pokuc! nebylO' právop'l:J,tne rrušeno, 
atak jest rozum~ti llvedeným ~lovůmv § 139 prvý Qdstavecex. ř. Tento 
vý~rad po'tlvrZllie i ustan6V~ní § 103, dr~hý odstav~c, ex. ř., podle kt~
rého'když' byla zavedena vnucen<ispráva ne~óvitqsti, pokud tato 
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nebyla právoplatně zrušena, nemůže jiná vnucená správa nemovitosti 
býti povolena; v obou případech jde o tutéž zásadu. Poněvadž v tomto 
pfipadě exekuce byly odloženy podle ustanovení § 42 čís. 5 ex. ř. do 
právoplatného ukončení sporů, tedy nebyly právoplatně zrušeny, toto 
právoplatné zrušení ani prvý soudce netvrdí, padá zamítací důvod 
tvrzený prvým soudcem v napadeném usnesení. Rovněž není správn? 
názor prvého soudce, že tu není totožnosti předmětu. Vedoucí exekuce 
vnucenou dražbou týká se polovice nemovitosti patřící Antonínu M-ovi 
a druhé polovice, patřící Marii M-ové. Vymáhající věřitelka navrhuje 
v~ucen:ou dražbu polovice n.emovitostí Antonína Mca, která může býti 
predmetem dražebního řízení, jak v § 238 ex. ř. uvedeno, a jest proto 
totožnost předmětu prokázána. Kdyby názor prvého soudu byl v tom 
směru správným, nemohl' by vymáhající věřitel, jenž má pohIedávku 
zjišt€nou jen na polovici nemovitosti, vésti vnucenou dražbu, dokud 
hy trvalo dražební řízení ohledně celé nemovitosti, a pro tento názor 
není v zákoně opory, naopak přící se ustanovení § 238 ex. ř. 
v Ne) v y š š í s o u d vyhověl d-ovolacímu rekursu dlužníka potud. 
ze zrusII odstavec výroku napadeného usnesení, nařizující přístup k za" 
vedenému dražebnímu řízení pod č. j. E 207/28, E 261/28 a E 305/28, 

D ů vod y: 

Rekursní soud právem pokládá za to, že dražební řízení jest v běhu 
i tehdy, když bylo odloženo, a že v takovém případě lze povoliti dra
žební řízení o téže nemovitosti jen přístupem. Běh dražebního řízení 
ruší jen právoplatné jeho zastavení nebo příklep. Pouhý odklad nemá. 
v zápětí, že by se zahájenost nebo běh dražebního řízení zcela zrušil, 
nýbrž odkládají se jenom další exekuční úkony, aníž by se pravidelně 
účmky dosavadních exekučních jednání zrušO'valy (§ 43 druhý odstavec 
ex. ř.). Exekuční soud může při odkladu exekuce zrušiti za zvláštních 
podmínek jen jednotlivé vykonané exekuční úkony, nemůže však zrušiti 
účinek samého poV'olení exekuce. Proto zůstává přes -odklad dražební 
řízení v běhu ve smyslu § 139 ex. ř. (Srovnej Neumann komentář z exe~ 
kučního řádu k § 139 a náLez vídeňského nejv. soudu čís. 1772 sb. 
minist.). Opačný názor rekurentův není správný. 

Za to' jest správným jeho názor, že nelze povoliti přístup k dražeb" 
nímu řízení ohledně celé nemovitosti, zavede-li se později dražební 
řízení o ideálním jejím podílu. Na prvý pohled by se mohlo zdáti,že 
dražební řízení povolené na celou nemovitost připsanou více spolu
vlastníkům. znamená povolení řízení dražebníhO' na všecky jednotlivé 
spoluvlastnIcké podíly. K tomuto názoru mohlo by sváděti, že dražební 
řízení vedené na 'celou nemovitost nebo na vlastnické právo kní, rozdě
lené mezi více osob, postihuje vlastně spoluvlastnická práva jednotli
vých spoluvlastníků, že tedy předmětem draž-ebního řízení na CelOIl 

nemovitost (všechny podíly) jsou také práva jednotlivých spolu
vlastníků, takže tu jest totožnost předmětu předpokládaná § 139 
ex. ř. Ale při bližším rozboru nelze tento náZO'rhájiti. účelem ustano
vení § 139 ex. ř. jest, by se na týž předmět nevedly oddělené exekuc.e 
dražbou, a to zejména k vůli úspoře práce a útrat, anO' lze pouhým 
přístupem docíliti téhož výsledku. Jest tedy předpokladem přístupu,. 
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o< " ' " 'h I e upotřebiti i pro hzení, 
že výsledky vedouc!'l(} nze~~ drazeOnt o ří~tu neměl smyslu. kdyby 
zahájené věřitelem ,pnstouplvslm. J~~a\ ~r ~oužifo na př. výsledku od
po zrušení vedoucl exe~uce ,n~mo dO, Y ~ pro řizení které zůstalo za
hadu, předložených ~raze~nlc JO ml~:n b . ovšem 'měl smysl pro při
hájeno jenom ohledne podllu'

l 
Pn~t~~O'ViIOsf skončila přiklepem .. Avšak 

pad, k~~by ,ex,ekuce na I~e o~řed dražební řízení ohledně pod~lu, tak 
jak v pnpade,. ze ~e POVO,I n.at , často nebude an,i možno pOULItI od-
i v případě 5'pa~nem nem, ll~ e :0 ten případ, že se vedouci řízer:i za
hadu a drazebmc~ podmme I Pt . k'hopodílu není vždy pomernou. 
staví. Cena p~uheho spoluv as mc e é o rávnění pouhého spoluvl~st
části' ceny 'Cel~ nemOVItostI, 0;nezve~ ce~ou celé nemovitosti, uvaz!-,le 
níka necení naz,or .obchodU p~~VIC~~va spoluvlastnického pro sprav~ 
i nevýhody plynoucl z om~ze~e ? )~kU ři neshodách ve správě a pn 
nemovitosti, možné zme~sem vrtez PPoto "sou hlediska pro ocenění 
nutností zřízení společneh~ sp!a~~e... ,r rtež I pro ocenění celku. Proto 
pouhého podílu nemovltost~ z~cas e ll~~ , ři dražbě vedené na celou 
také předmětem řizení a zelme?a zpene~teonsltl.P nikoliv hodnota iednotli-

. t . t hO'dnota cele nemovI , .' v" vv ' nemovltOs, les .,' d O' ť ž předmet zpenezem, 
vvch podílů, práv spoluvla~t!llckyCh, .~o~:ljaekO clIek jindy zase \,ouhé 
j~-li jím v jedno~ přípa e nemo~i kvantilní nýb'iž kvalitní, týkající 
spoluvlastnictví. Nel~e tu l~n o, r~~~1 y něženo ~ držbou na jiného pre
se samé podstaty prava, lez ~ad y,' ~P'~h podmínek může nej~ižší po
vedeno. Proto i při sta~.oven; }a~e n\o odílu, než činí poměrná č~st 
dání vypadnout,1 l.'nak pn drazbe p.~Uht T.{ké ruzné zabřemeněni po.dllU 
né)i1ížších podam z~ celoune;r:ovl ?\. k tomu že dražební podmll1ky 
věcnými právy a b!emeny mu~e .. ves I vede-li 'se exekuce dražbou n~ 
ohledně převzetí bremen vyZl1l ll~~, Z" Y věřitelfi. i spoluviastniku 
celek, a jinak, vede-Ir. se na. p~. I . ~lmp'olovice zatižena požíváním 
mO'hou se tu rozcházetI; T~k le-; I;a ~Že míti vliv na to, zda se ct,,
a druhá nikoliv. Takove obre:;,~nel1l ml § 39 čís 8 ex. f., na to, zda 
cílí výtěžku z dražby. po~tač~Jlc,lhb~ pOdn ea zda bude možný odpor proti 
se podá návrh na zatlm!ll urc~m remle tato úvaha vede k tomu, že s~ 
příklepu pro nedostateenou uhrr~~~'dlo jednotné dražební řízení o c~le 
nebude doporučovatI, ~bh s~ř~ r edoucích dražbu jenom na podlly. 
n~mO'vitosti i ve prospec v~ I,eu, v že nelze vésti samostatné dra
Proto dovolací soud nepok~ada. z~ \0, hájeno dražební řízení ohledně 
žehní řízení na podíl !,~m.ovltO'str, !~- I d~a opačném o němž ve stejném 
nemovitosti celé, steIne Jai<'~'~h pnpa d vídeňského ze dne 8. června 
smvslu rozhodl nále~ .n<;lvyssl dO "sou3X3 sbírky Fellnerovy, O' němž se 
1900, čís. 8069, uverelneny po v CIS. ". dy kde bude s výhodou i pro 
zmiňuje dovolací rekurs. Js~~ o~semh~:lp~ o' celé nemovitosti proved.lo 

,y' 1 d 'ho by se nzenl za alene.. 'd I v lou vente e ve OUCI, .. , v 'll octílu ježto se pTavI e ne za ce 
i ve prospěch vě!ite!e zat'~:en,e o n~ ~a 'ed~otlivé podíly. Ovšem s~~o.
nemovito-st pomeme vy tezI vIce nez d"'] hledně podílu nebude bramtI, 
statné řízení dražební zahájené. po~ ~~~áo a následek takovéh'o prodeje 
by se napřed n~prod3'la ~em?~lto~ hledně odílu, ježto odpadl pfe~
hude i zastavenI drazebl1lh~ nze~,,? kroč8 o dražbu podí,lu, nemůze 
mět exekuce a věřit,el,.y~ery P:?~ elll za 'emuž napřed byla povolena 
ru~iti práva, nabyta Jlnym vente em, I 
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dražba nenlOvit",sti celé, a proto se musí spokojiti s tím, že byla pro
dána celá nemovitost i v jeho prospěch. Ale to nevyvrací důvod pro 
názor, že exekuce na podíl nelze provésti ve formě přístupu k dražeb
nJmu, řízení o celé nemovitosti s'tejně jako ta 'okolnost,že při rozvrhu 
nejvyššího podání za' celou nemovitost dojde zřetele i právo vymáha':' 
jídho věřitele, vedoucího exekuci jen na podí!. Pr'(ý soud pochybil; 
zamítnU\( návrh na povolení Dražebního' řízéní vůb~c, třebas bylo zá-' 
royeň navrh.ován.o, by se řízení provedlo p·řístupem. Měl zamitnDuti 
jen návrh na poy-olení při.stl!pLi, ille nikoliv návrh na povolení dražebníh", 
řízel)í. Rekursni soud ébJybuje ~ase, pokládaje přístup za možný pYDlo, 
že jde o exel>uci na týž předmět. Bylo prolo pov.oliti dražební říze.ni 
na. P(j<jíl povinneho Antonína M-a, ale zamítnjouti návrh na provedeni 
tohOto řízeiií přístupem. . . 

čis. 8907. 

Byli-Ii PrO li11t!u ~U!nov~ni dV!!: lř\l:Vidiat()!'i, ve sporu. však (~~.~ 
druh~u IikYifl!!,tpru)hyla Z<$tOl!PllOO . jen jednil.n z" nich, jest ~( 
ZlIlIIŤ,éč:oÝl!lÍlQ!lle § 7c; ř. s. Zdrábcá-li~ dnthÝ lik\1idaíprfirmu. ve spiifilJ. 
Zll~1!jJovati á. Zll um. účelem pJ)de~ti právi!ÍIUU z~ci plnou nioc.,. 
~""", " 'V _nt..ad\·U. · ... ".h'"'t''''''' ·.A.'>'· " ...... Mo'" ',,~.·"'n!-n_· "'~ U<;,LUyva n!lJ; ..... Ul.. .' ,_. ",,' p~ptSU ........ "'''' ..... '1"" ..... 11 ~,,"u~ 
S()U(\rtÚl1 a vYI):IQoCi si Zll tiniúčel~ Prozat:fttmi opatřeJ1i; Cbc~-Ji likVi~ 
ctá,tOr '1(Ylť,lučiti jJůso~. ill:uhélro lř\l:Vidiatot:lá. UÍlvrbem, by byl soudn~. 
(J(\(volllp, je&! o návrhu fQmodf!OtlU zása<Jině v řizooi oespornétn. 2:ád'lí~ 
~likvid!ltol' o Pro'LlIlíntní .oplII:řetU, biYbyl ·soudem. zm!l~1 k vectetJi, 
s~, jm~em sPolečn9sti, pOSfuč{ jeoo podpis !\JlI.' ~~ti; . . . .... 

(Růzh. ze dne 26. dubn~ 192(), R I 234)29.) 

Firma »K a spol. v likvidaci" a jeden ze dvou Iikvidatůrfi. této spo
I~čnosti Emil K žalovali druhého Iikvidatora Jůsefa S-a o zaplacení 
peněžité p'Ohledávky. Zltl'Ovaný namítl při prvém r'Oku ohledně žalující 
společnosti nedostatek zmocněnI k vedení rozepře Dr. W-em, ježto jeh", 
plná moc byla podepsána jen Emilem K-em. Sů udp r v é s t ol i c e· 
se usnesl, že tu není nedostatk<u zmocněni k vedení rozepře Drem W-em. 
D tl V'O d y: Podle obchodního rejstříku znalJ1ená firma Ka spol. tím: 
způsobem, že se kůlektivně pod její jméno podepíší oba HkvidaOOřiy 
spůlužalujicí Emil K a žalovaný Josef S. Vsůuzeném; případě nelze 
'Opatřiti poclpis firmy též spolupo.dpiselJ1 druhéh'O likvidatora Josefa Š-a'" 
poněvadž jest to nemůžné, al) jest firmůu žalován. Správnůst stanůviska 
žalující stran'y opřena je též o čl. 137. obch. zák. a výklad k němu v ků-: 
mentáři Staub-Pisků 2. vydání I. díl str. 458 posl. odst. § 6, kde jest též 
citOváno příslušné rozhodnutí. Ostatně při stanovisku odpůrce, i když 
se nepřihlíží k svrchu zmíněné nemožnosti, že by žal'Ovaný dával svolen( 
k tomu, by žalůba naň byla podána, poněvadž pak by asp'Oň zpravidla 
se žalůvati nedalo, by nebylo prakticky vůbec možným, by veřejná. ob": 
chodní společn'OSt na svéhů společníka (likvidatora) podala žalob'\l,. 
třeba. že proti podáni takové žaloby v z<Íkůnných předpisech není zá
vady. Ale nemohlo by se tak státi ani prostřednictvím 'opatrovníka, 
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kter' b byl firmě zřízen., poněvadž by opět nebylo p~i tomto slano, 
visk~ nIkohů kdo by o. zřízeni Dpatmvníka. mohl p~zadatI, ponevad.z 
ani zde by přirozeně se nedalo docíliti podpisu firemn]ho .ta~, t k z (.elk střiku obchodního vyplývá. Nehledic k tomu zas!upO~a~l lfmy, l~ 
z povahy věci plyne, týká se poměru firm~ k ~sobalJ1 tretIl:!'; Z~e vsa~ 
o takovémto poměru n.ernůže býti řeč, pon~~adz Jdeo~ůl:!'\ m_Zl ,~P? 
lečnostia . edním společníkem, pokud se tyce mezi sp?~cm y saI?'y:l1u. 
Vzhledem Jk tomu a ke koUsl, ve které je druhý h~ldator, ktery .Jest 
žalovanou stranou, a který při"ozeně n~můž~ současne vystupovatI pk~ 
t • lující úplně poslačí, iástoupi"h firmu hkvldator_ Jeden,. R ,:. 
~ ~a~~ :f s o ~ d,prohlásiv dosavadní řízení podl,.e§ 7 'co L s; zmatec
nOm, zrušil je, počínajíc v:yřfte~ím. ža.lůby. D"u vody: P!avem na
~tá rekurent, žle jest mylnýrnop.ra~mnazor .prveho.soudu'. ~e v tomt~ 
případě úplně stačí, tastoupI-II 11lll1U .l!kvI~ator jeden, X.to sk~t!'~ 
nest že nelze opatřiti znamenáni lm]]);" takev spolupoclp,se.mclrue. o 
Iikvidátůra Josefa S-a, protože jest Ťlrmou zalov~n, nema _ nas:ed~k 
tvrzen o V napadeném usnesení, že by nebylo mozno, by vereJna o -
chodn; společnost na svého společníka neb:o l!kvidátOLa Jl?~ala za~obu, 
třebaže proti jejímu podání pů zákonunelll, zavady. ŽaluJlcl sbo~cn~~t 
. est tu chráněna ustanovením čl. 133 druhy odstav~c a 13,4 o. c .p . 
J Yo. d" § 37.8 a 381 ex ř podle nichž se mohladomahat.1 ustan,o
po prllPkv.a '~á~óra k podání ž.~l~by a k pro.vedenl tohotO. sporu soudem. 
ven! 1 I 'b' h °k't ř'pustny'm návrh Vždyť pOdle § 1.33 druhý ,odstavec o c. za ... Je,~ pl'., 'o' ·.,;c' 
i jen jednoho Sp'olečníka, by byl ustan,oveu !,k~lclf1torsollclem, a :":,ze 
býtip()dleněho sóudemu~~á~o, jS0'1~h tu; dulezlt;~uv?dy, o;čell:z les: 
rozhodnouti v řízení nespornem, neJsou-h spomy.ml skutkove predpo 
klitdy pro ustanovení Iikvidátora,p'O~ud s~ tý.č;, js,:u-h hnved prp:kaZ,a: 
telné. Jinak ovšem, an druhý spo],eč~lk .a hk~ldator s. odeprel s'.'UI S?U_ 
hlas a podpis plné moci, mohl ~ mel l.'kvldator Emil. K nahyadlti .nale 
žitůst jeho souhlasu a nezbytne nutneho spůlupq~Plsu plnemo~l. PO-: 
řadem Táva, tedy výrokem soudnlma vymocI.sl ~ t~mu prOZahm?1 
opatřen1. NebylÍ> tudíž ani ~řeba ná~rhu, bl" Ryl, flrme znzen o~a!ro:vnlk 
k p'ddán! žaloby. Právní nazo~ prv5ho so~du,;ze sez~slupoV~IU hrm: 
týká jen p'oměru firmy k osobam.třetlm,!IJlkóhv;1 jJomerUmezl~poleč 
nůstí sarnou ajedním společnlkem, pokud, se lyčemezl .společmky ~,,
l)1vmi, jest dostatečně vyvr~cenus!apoven!m čl. q7 f1 144.obcn. ~ak. 
Z "těchtů příčin bylo stížnosbvyhove~. ~ podle § 7 prvy odstavec c. r. s. 
řízeití prohlasiti zmatečným a je }fUSIŤl., rekursu. 

N e j v y Š š í s ° u d nevyhovel dovolaclmu 

D í\ v o (\ y: 

Pro žalujíd firhIU byli ovšem'1stan~ve~i o dva Iil~vi~á~ři,. a:~ak 
v tůmto sporu nebyla zastoupena obelJ1a hkvrdatory, nybri' ler:Je.dr:' l)1, 
což se příčl ustanovení č.l. i 36 obcP',zák. Zddl:íá-h s.e druhY hkVlda~or 
fiánu ve sptoru zastupovati a za t!m.~č~l!,m]()~epsati ;plnůu m?c prav: 
nímu zástupci, nezbývá, než nahra~IÍl. nalezltost ,p:OdpISU ?rU~eho. spo o 
lečníka výrokem soudnílJ1 a vymocI SI k tomu clh p1'Ozatlmm . QJl~tre~1 

, (viz rozll. sb. n. s. čís. 3247 a 7629). IOhce-li stěžovatel vylOUČiti pu-
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sobnost druhého likvidátora návrhem b 
o dotyčném návrhu soudu rozhodnouti 'Zá!ads~ude:? byl odvolán, jest 
nejvyšší soud vyslovil v rozhodnulí sb n ~~ v nzem nesporném, jak 

~~:{ s~~~~~:~~~I~~~~t?~~~~~~~Ir:n;paČ~~h~. ~1;~d~~~1~~u J~~~r~~c~~i 
dóm zmocněn k vedmí s OTU' '. opa rem toho. obsahu, aby byl S'DU
bovati, že postačí podpis Peho J~~~~é společn~~II, ,neIze o. tom pochy
tedy překážky stěžovatele~ zdůrazněntj~:~J:~~il~~~em navrhu, a jsou 

čis. 8908. 

Prodána-Ii v exekučm drtlŽb' . 
Podstaty, .přísluši zadrželým přís e,~e~~:;lV~e!t náležejlcí doú~ové . 
ny a del.ll1cké úrazové POjišťovny~ednlostni s:;; ~~OC:Sk~ pOJ~ťo~: 
podle zákonných předpisu třebas . P ~ I, po .~ J!m prlSlusl 
ohledu na to, zda. jsou pohiedávkami ':~d:-=n~ilť~~těoy a bez 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1929, R I 233/29.) 
Rozvrhuje nejvyš" d" 

dražbě k návrhu spr~~c~o úa;~d~~v~emo~i~o~l, p~?d~nou v exekuční 
s I o I i c e v přednostní " .. po. s a y, pnkazal s o udp r v é 
jišťovny a Úrazové POj~ťg~~ad~fI~~I~?avky Okresní. nemocenské po
rekursu vymáha 'ícího T lY. :c e:. Rek u r s n I' s o u d vyhověl 
hledávku 'obou ~něch :~t~~ůe .~otUd, z:. pr~zn~l v př~dnostním pořadí po-

Ne j v y Š š f s o u d d Jl n .na pnspevClch, Jez dospěly za ,úpadku. 
'''ť ovo aClmu rekursu Okres . k' 
JIS ovny a Úrazové pojišťovn dělnické .' ~I nemocens e po-
ního soudu v napadené části! uložil v6'hovel, zrusIl us.nese~í rekurs
podstaty v rozsahu zrušení znovu rO~~d/ o rekursu spravce upadkové 

Důvody: 

d'vZkyřeJO'mkěrePs o~hybený jest právní názor rekursniho soudu z'e pohle 
Cl m nemocenské "vť ' .. v' -

jakožto knihovně nezajištěné PpoJ~le~,:n{ a. úr~~ov~ pOjlsťovny dělnické 
§ 216 ex. ř. uspoko'en v ořadí ,av y u~a oye !,~mohou býti podle 
kové podstaty pOdle !vé fříd p:.~dť~~tnam, nybrz Jen ze samé úpad
na to stačí a že . d' y. ven e s e a pokud úpadková podstata 
~okud dospěly zleú~~~fuohf:~:v:ldrea t~~Pě(~C)íCh t~chto obou ústav!!. 
upadk. ř. pOhledávkami;a odsta • ~pravně § 46 (1) (2) 
správce úpadkové odstat p . lou. Ou.m p. c. 251 by! k návrhu 
proto podle § 119 Pú ,Yvplodansoudne (v~uc:n?u ,dražbou). Bylo 
ního řádu Odch lky p. r./n. prodejI obdobne setnÍ! )'>redpisů exel<uč-
1-5 nepřícházej{ pro uV~s~~:e:í § ř"119 (2) .úpadkového řádu pod čís. 
pr?d~ji n,emovilosti Zej~éna i předp:f;~u 2~6uvah~. ~latí tedy p!i tomto 

~ý{:c~f;::~~~~~ ~~er:~j~~~!~rén;cOhl~dfvk:~v,~ej.v;i~r;~ ~~'d~'~iu~~~í 
jetkového předmětu patřícího do' ~k o ~ost, ze Jde Ů' realisaci ma
na tom, zda a pokud zadrželé .. u~a ov p,~d~taty; a nezáleželo ani 
za podstatou 'b" pnsp,vky, a nez Jde, JSou pohledávkami 

. ' ny rz Jen na tom zda a pokud .. dl..'. -
zakonných předpisů přísluší přeď o t í . t . JI~ po e pnslusnych 

n s n zas aVllI pravo na prodané ne-' 
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movitosti phd všemi sO'ukromými právy zástavními, jež jako právo na 
oddělené uspokojeni prohlášením úpadku vůbec není dotčeno (§ II 
(1) ap 48 (1) úpadk. ř.). Jelikož však zadrželým příspěvkům k okres
ním nemocenským pojišťovnám (§ 173 záko'na ze dne 9. října 1924, čís. 
221 sb. z. a n.) a k dělnické úrazové pojišťovně (zákon ze dne 28-
prosince 1887, čís. I ř. z. 1888) přísluší přednostní zástavni, právo přede 
všemi soukromými zástavními právy na nemovitO'stech, patřících po
virmému, jen za podmínek a omezeni, za kterých jest v § 76 zákona ze 
dne 25. října 1896, čis. 220 ř. zák., pokud se týče v § 265 zák. ze dne 
15. července 1927, čis. 76 sb. z. a n. stan,oveno pro daň výdělkovou 
přednostní zástavní právo na nemovitostech povinného (jud. 150, úř. 
sb. víd. čís. 1197), a jelikož rekursní soud v důsledku svého právnih~ 
omylu rekurs po této stránce nevyřídil, nezbylo, než jeho usnesení v na
padené části zrušiti a usnésti se, jak se stalo. 

čís. 8909. 

Zbytek částečně vymawn:é hypotekároí pohledávky předcházi nové 
pohledávce, vložené podle § 469,11iO\')b doslov obč; zák. na mistě vy
mazané části původlti pohledávky. Jen na veOOlj (proti zadnějšim věři
telům) majl pUvodni a 'nová pohledávka stejné pořad!. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1929, R I 244}29.) 

Na exekučně vydražené nemovitosti bylo pod běž. čís. 49-21-6 
vloženo zástavni právo pro zbytek pohledávky Josefa Š-a a v témže 
pořadí bylo na místě vymazané části pohledávky 50.000 Kč Josefa š-a 
vloženo zástavní právo pro pohledávku 50.000 Kč Josefa Z-a. Rozvr
huje nejvyšší podání přikázal p r v Ý s o u d nejprve Josefu š-ovi celý 
zbytek jeho p'Ohledávky a pak teprve zbytek nejvyššího podání 5.303 
Kč na částečnou úhradu pohledávky Josefa Z-a. O Ů vod y: Hypo
tekární pohledávka Josefa Z-a je zajištěna v pořadí běž. čí-s. 49-21-6, 
p'Oněvadž však dosáhla zástavního práva až po té, co již zbytková po
hledávka Josefa Š-a dávno před Um byla držitelkou zajištění hypote
kárního v uvedeném pořadí a poněvadž zapsána byla až po předcho
zím výmazu zástavního práva za pohledávku 50.000 Kč, přiznal soud 
p.ohledávce pořadi až teprve za p'ořadím zbytko,'é pohledávky Josefa 
Š-a, ovšem že v pořadí pod běž. čís. 49-21-6 ji vyhraženém. ?ohle
dávka Josefa Z-a tím, že použito bylo pro její zajištění výhody, kterou 
poskytuje § 33 resp. 37 JIl. dílčí novely k obč. zák., dosáhla pořadí 
pod běž. čís. 49-21-6, které má proti třetím výhodně, avšak nemůže 
v dosaženém pořadí míti stejné právo jako pohledávka zbytková, ježto 
příčilo by seto základní zásadě prior temp:ore, potior iure, již nutno 
uplatniti i v posloupnosti nabytí práva knihovního ve vyhraženém po
řad" (podpořadí). §.29 knih. ř. § 488 a § 440 obč. zák. § 469 obč. zák. 
sr. JUDr. Emil Svoboda. O věcných právech ve věci cizí z r. 1925 str. 
48. Rek u r sní s o u d k rekursu Josefa Z-a napadené usnesení 
potvrdil. O ů vod y: Rekursní soud poukazuje na správné, stavu věci 
i zákonu vyhovující odůvodnění prvého soudu, jež vývody stíinosti 
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n~ní ~ni vyvrác.eno ani .zeslabeno N >': 'v _ _. 

Tlm, ze prvý SbUdřiznal .: .a vyv~~y strznostl se podót'ká' 
P?řadim z~ytkoVé poJledávky 1~~~~~a~:~ stezova!e!e pořa.dí' feprvr zl 
č:~. 4 ex. r. ani předpis § 469 bč 'k a'On;porusll anrpredpis§ 216 
pnpadě jde, nebyla v § 469 obč~ zákzan' .. ~azk~,. o, kt~ro.u v sóuzenfri\ 
se proto odvolává prvý soud k odů' do~e/ z~enl vyresena a právem 
novení § 29 knih. zák. odle • • ",0, ne,n sveho .stanoviska nit usta~ 
p~~le doby podání knitfovní Ž~d~~~i ~O~~~I rT1h.?;.m,pohledávky řidí se 
stezovatele 50.000 Kč sřís va. revaze tedy pohledávka 
pro pohledávku Josefa ta\€y~d v}o~e~~ v pořadí práva zástavního 
§37 11/. dílčf novely k obč zák v.nrc .... ' .000 Kč. spl'Isl., ve smyslu 
ma přednost před ziístav~ím ., ~rece Jen zbyt:k liypoteky Josefa ŠCá 
neb';f při částečném zapravení !t,~~r~~hPro nOve vlo,žerou pohledáyku, 
sl~nrho prava až do výše této část' ? dluhu ~abyva vlastn,ík ďisp'o~ 
davky - neboť disposiční rávo \' av~ak v po;adi po zbytku pohlec 
P?stoupení zadn,ějšího věřitfle d v~s,~nrkovo ma mítr možnost brániti 
nrho věřitele, jehož zástavní místoo. pre u,.nr~oh zkracovati hypotekár_ 
»Soustava občanského pta a P )~st n~J1.s~e (srovn. Dr. Robert Mayr 
»Verfiigung . ~és Eigéntiim:r; ii~:v~r vecna« slr. 246'. dále . v. Schey 
1916 str. 209 a koment&ř N' .,r,Óe Hyp<;~ek« Genchtzeiťung z r 
str~,687 a otištěiré tam dob e~n;a?ny k !f~hčnfmÚ řá1Í'u,z r. 192á 

·8. nJna 1919 Praes 600) roz anr neJV'yšslho soudu ve Vídni zeelne 
Nej vš' ..... . 

v y S 1 s·o u d nevyhov'ěl dovolacímu rekursů. 

Důvody: 
• !?ovolacím;u rekůrsu . ďl ," ď... • .., 

me~ucódo přednOsti ·sg~ z: g;b~na~l. opravnen!. ~de. o. fo, v jakémpo~ 
a nOViÍpol:11!idávka JložeUá ..... zb>:tekčá~fečne vymazané hypOtéky 
slovu na místě v mazané . po. ro~u~u ~ 469.obč. zák. v novém do... 
zodpověděl tuto ótlzku v ten Č:~;~. puyodnrpoh!ed~vký. Réku.rsilí s6Ud 
do. zbytku.své pohlectávk" .. m,.zepi'tvod~1 ~~tavní věritel ní.áco 
vYn:at~?é části Jehop6hlictl:~~iS! P:~d n~vou P?hledávkou na tnÍsté 
S~~tese <fovoruti, .že puvÓdli' ozenou,a~ovol,:cl rekurent to napadá, 
?aVk.a po rozům. u§' 46. 90' b····.' č' . .Ik· pOht·~ed~yk .. a '!. ,:ustatku. . a nová .ooh. · .. Ie-
Jem • d' í .'. . . za v emze poraď I v".' " . poq stejně. teč přisVědč'é't, ...• I v.ozena majl na ná-
v_~ 469ů'bc.zák. a iov1'Í.ěž § 14) I Jes n~zonve>kursni~o soudu. Zák6n 
pnpad částečfíé'h;o. výmazu h'*? t~bkyČ' zak',Jtere. tu prl~házeji.vúváhu, 
vYlI)azano~ č.ást na nóvoú p~hied-kI': prev?,,~ zasta~nfhoprávaža 
takto vznIklých dvou neb '. ~v .}leuva?1 a otazku přednOsti 
ložce ,Peřešl a také motiv kylc,e:a~tavnrch pravv téže pořaelové' o
To vsak neVadl, bl' ná~or ~~~dll~6 noyele se v tétoot~zce ÓdrťllČ~ií. 
I{ t~mu. vede tato, úvaha: Odni~sn~o soudu ~ebyl~zn~n. zaspfávný. 
nakladatr se. zástavním právem ~:n.~~plyne, ze,opravnením vlastriíb 
v n?v~m znení), měl b 'ti '0 .• ' , . I, e p~hle.~~vky (§ 469 obč .. zák. 
z čas ti .. zanikla na s.vy'c· hY. ~~vohdm zastavuI' ,ventel; jeho.ž, p.Oh.led. 'a"vka 

t 'č . ". . pravec co do zbytk '., . '1" . se .y e co .do zástavního ',. .,.... . u svepoh edávky, pokud 
~kracen .. Zpravodaj . komisr~:~s~~o te~to zbytek nějak dotčen, nájmě 

r. Sehey V pojednán[uveře'něÍrém v s~~mo::I1Y pro povelu. k obč. zák. 
1916 pod názvem »Verfii Jn' d' g. '?cst. Ge~lchtszeltung z. . roku 
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piše na str. 209 takto: »Oprávněním vlastnikovým (§ 469 obč. zák.) 
má býti zabráněno postupu zadnějších zástavních věřitelů do předu. 
ale bez nebezpeči pro hypotekáře, o jehož místo se jedná. Das Ver
fUgungsrecht des Eigenthiimers solI die Vorriickuug der Nachhypothe
kare hindern konnen. aber »ohne jede Spitze gegen den Hypothekar« 
selbst, dessen Pfandstelle in frage kommt«). Vycháú-lí se ze stano
viska, že nemá dosavadní zástavní věřitel převodem zástavního práva 
pro zaniklou část jeho pohledávky na novou pohledávku býti dotčen, 
najmě zkrácen, .nelze přizn'ati souřadnost nové pohledávce se zbytkem 
pťrvodní pohledávky. Podle § 457 obč. zák. přísluši hypotekárnímu vě
řiteli v jeho pořadí právo na uspokojení ze zástavy co do celé jeho po
hledávky nebo jeji části, a to neomezeně. Ani vlastník hypotéky ne
může ho v tom omeziti, pokud se týče v tomto právu ho zkrátiti. Kdyby 
však převedenému vlastnikem podle § 469 ohč. zák. zástavnímu právu 
pro zaniklou část hypotekárni pohledávky na novou pohledávku měla 
příslušeti tatáž přednost jako zi'tstatku původní pohledávky, byl by 
p"vodní zástavní věřitel na řečeném svém právu ua uspokojeni ze zá
stavy v jeho původním rozsahu popřípadě zkrácen. Po zániku části 
své pohledávky měl pi'tvodní věřitel ve svém pořadí jen sám nácok na 
výtěžek ze zástavy k uspokojení zbytku své pohledávky, kdyby však 
nové pohledávce příslušela táž přednost, mohl by nastati případ, jakž 
jest tomu v projednávané věci, že by se, o výtěžek ze zástavy, který by 
jinak připadl jemu, musil poměrně .děliti s novou pohledávkou. Avšak 
nejen v řečeném směru. totiž ohledně svého uspokojení byl by p(\voani 
hypotekář při přiznání stejného postavení nové pohledávce ohrožen . 
nýbrž i ve směru ještě jiném. Na zatímní ,určení břemen podle § 164 
a násl. ex. ř. a na.odpor pwti příklepu podle §§ 184 čís. 8, 190 a násl. 
ex. ř. má hypotekární věřitel právo jen tehdy, předchází-li se .svou 
pohledávkou co do pořadí vymáhajícímu věřiteli. Kdyby bylo nové po
hledávce vložené podle § 469 obč. zák. přiznáno konkurující postavení 
.s pohledávkou pi'tvodni, totiž s jejím zby.tkem, neměl by púvodni hy
potekár piáva na zatímní určení břemen a ani práva k odpof!l llroti 
příklepu podle § 184 čís. 8 a § 190 a násl. ex. ř .. v případě, že by nO'vý 
zástavní věřitel vedl exekuční dražbu, ježto- by mu, novému zástavnímu 
věřiteli v pořadí nepředcházel. Z těchto úvah plyne, že nové pohle
dávce, na kterou bylo převedeno zástavní právo z pohledávky z částí 
zaniklé podle § 469 obč. zák.. stejné postavení co do pořadí rrelze 
phznati. Na venek, proti zadnějším věřitelúm, mají původní a nová 
pohledávka pořadí oVŠem totéž, ale mezi sebou nikoE, nýbrž tu podle 
ustanovení § 438 obč. zák. a § 29 knih. zák., protože o zástavní právo 
pro novou pohledávku bylo zakročeno později, předchází PŮVOdllÍ hy
potekář se zbytkem své pohledávky pohledávce nové. Stanovisko re
kursnlho soudil i prvního soudu jest tedy správné. Názor zde hájen}' 
jest názorem též rakouského nejvyššího soudu (srovnej jeho čobro
zdání ze dne 8. říjn,a 1919 Pres. 6010 v úř. sb. I Č. 101, Zentralblatt 19210 
str. lOG) a převážné části literatury (srovnej Klang: Bemerkungeen Zll 

den sachenrecht1íchen Bestimmungen der Zivilnovellen 1917 str. 141, 
Dr. Stieber: vývo'j a právní povaha vlastn-íkovy hypoteloy str. 147 
,a násl.; Dr. Hendel-ť Die Verfiigung des Eigentiimers Uber die H ypo-

,Civilni rozhodnuti Xl. 36 
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lilek str. 72 a násl' Dr Ma 'r LI' 
I. svazek, 2. kn.iha st; 604 D/ Eh e 1Jbllch des biirgerl. Rechtes j 922 
vMrecht~s 1923, I. dá, druhá Část ~~nz;elg: System des ost. alIg, Pri~ 
nych pravech k cizí věci. 1925 str 4~' ~7, Dr. EmIl Svoboda: O věc-
1928 str, 687 pOZll, 59 c). ., eumann, Kommentar ZlIr E, 0, 

Čís. 8910. 

. ~roti usnesení rekursního soudu 1 t 
komIsaře v pozůsWostmlu říz fl o, ~ a cích nIOtáře jako soudního 
V takovém Případě se nelze ebý' í, ':ffi dovolací rekurs přípustným 
soudem jen dožádaným byl p~~uš~m ank i otázkou, zda prvý soud, js~ 

, "J ' upraveni útrat notáře. 

(Rozh, ze dne 26, dubna 1929, R I 253/29.) 

, Rek u r sní s o u d zvy',s'I'1 d' 
sa ' o menu notáře J'ako d 'h re v l?o'zustalostním řízení. SOLI nI o komi-

N e J vy Š š í s o u cl odnl'l'tl d 'Dvolací rekurs, 

Důvody: 

Předmětem dovolací stížnosti . t ' 
byl~ na stížnost notáře jako souJ~~ho~tn~senr, soud~, rekursního, jímž 
vene mu prvním soudem, Proti " omlsare zv~seny útraty upra
Jest podle druhého odstavce § i~kOvemu!? rozhodnuÍ! rekursního so'udu 
dne 1. června 1914 čls 118 ' n;sp, nz:, v doslovu čl. X. novely ze 
pLstný, Že se tento zák~nn' ;~d zak. dalsl,opravný prostředek nepří
a zvláště nejvyššímu souduY p t hPI.", vy~any ~a účelem úlev'y' soudům 
ního komisaře, plyne z t~h~z ažeu]e ntake na u,traty n~táře jako soud
mezI Jednotlivými druhy útrat' I t' ~ ~ zcela, vseobecne a nerozeznává 
cení soud v nesporném řízen/ tč:s:'~} ,0 VS;C? útratách, jichž zapla .. 
zda byl první soud jsa soude . m um ,~klada, Pokud jde o otázku 
vení útrat notáře ]'~J'žpove"rl'l mp Jendom dozadaným, pří,slušným k upra~ 
J'ich h d 'roveel1Im odhadu či d ~I , vy Ta iti soudu pozůstalostním . t., ' ~a me upravení 
u.stanovením o nepřípustnosti dovola u" ]~~, 1 '~.na za,sazena všeobecným 
tach, takže nemůže býti rovněž řec;k~ Im?s.t prol! rozhodnut·í o útra
v tomto směru nepřípustný takl ' 't' umavana. D,~vo,lac! rekurs jest 
usnesení prvního soudu .. , " jes e z t.oho dalslho duvodu, že do 
svého soudn'ího kOl11isař~ ~~z I SI osobtl pr~~o, by sám určil poplatkv 
pfíslušnost k upravení p~platkh at pko,dana SÍ!znost uplatrlující jeho ne
hodnutl již v moc práva, ' "ze v tomto směru vešlo jeho 1'02-

Čís. 8911. 

, ~ vydobytí nároku na náhradu 't 
upadk", proti úpadci nelze, .. u rat, přisouzených po zahájeni 
statě. ,poV'olttt exekuci proti úpadkové pod-

(Rozh. ze dne 26, dubna 1929, R 1259/29,) 
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Návrhu vymáhající věřitelky ploti úpadkové podstatě na povolení 
exekuce na movitosti k vydobyli útratové pohledávky s o udp r v é 
s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítL 

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

Důvody: 

Stěžovatelé vymáhají mobilárni exekucí na úpadkové podstatě 
zaplacení útrat dovolacího řízení 275 Kč, které jim byly přis'ouzeny 
rozsudkem nejvyššího soudu ze dne 16. června 1928. K placení nebyla 
odsouzena úpadková podstata, nýbrž úpadce, jenž se dovolal z roz
sudku odvolacího soudu již dne 8. září 1927, kdežto .úpadkové řízen! 
bylo zahájenO teprve dne 2, ledna 1928, když spisy rozepře byly již 
předloženy nejvyššímu soudu k rozhodnutí. Ani stěžovatelé ani správce 
úpadkové podstaty nenavrhli přerušení sporu podle § 7 konk. ř., spor 
nebyl ani z úřadu přerušen, správce úpadkové podstaty do, n,ěho ne
vstoupiL Naopak vymáhající věřitel sám v dovolacím rekursu uvádí, že 
správce podstaty pohledávku jeho popřel s poukazem na to', že do,vo
lací řízení není skončeno. Zamitnutl exekučního návrhu rekursním 
soudem jest vylíčeným stavem věci a zákonem ospravedlněI1o. Jak 
bylo vysloveno a podrobně odůvodněno v plenárním rozhodnutí' ze dne 
11. října 1927 čís. 7392 sb. n. s., není s'Oudní výrok O útratách sporu 
povahy deklaratorní, nýbrž konstitutivní. Nárok na zaplacení útrat 
vzniká teprve přisouzením. Vymáhaný nárok stěžovatelů vznikl teprve 
rozhodnutím nejvyšš-ího. soudu již po zahájení úpadkového řízení, nená
leží proto k oněm p.ohledávkám za úpadcem, které podle §§1 (2) a 
54 (1) ko'llk. ř. mají, býti zaplaceny z úpadkové podstaty. Není' však 
ani pohledávkou za podstatou podle § 46 konk. ř. Prohlášením úpadku 
odnímá se v:o'lnému nakládání úpadcovu veškeré jmění podrobené exe
kuci, které mu v oné době náleží neho kterého nabude za úpadku (§ 1 
(1) konk. ř.), a tuto úpadkovou podstatu Uf'čenou ku společnému 
uspokojení vWtelů, kterým příslušely při prohlášení úpadku majetkové 
právní nároky proti úpadci, zastupuje výhradně spravce úpadkové 
podstaty. Spory, jichž účelem jest uplatniti neb zajistiti nároky na 
jmění náležející do úpadkové podstaty, nemohou býti po prohlášel1l 
úpadku proti úpadci ani zah·ájeny ani dále vedeny (§ 6 konk. ř.) .. 
Spory již zahájené se k vůli vstupu správce úpadkové podstaty přeru
šují (§ 7 konk, ř,), Avšak úpa<lce neztrácí procesní způsobilosti; podle 
§§ 6 (3) a 8 (3) konk, ř, může i po prohlášení' úpadku býti sám stranou 
ve sporu, út,raty jeho vlastních sporů nedo'týkají se však úpadkové 
podstaty a mohou býti exekučně vymáhány jen, na úpadci. U exekuč
ních titulů vydaných za úpadkn nutno pro,to rozeznávati podle toho, 
zda byly vydány proti úpadkové podstatě, zastoupené jejím správcem, 
či pmtí úpadci samému, Exekuci proti úpadloové podstatě lze podle 
§§ 7 a 9 ex. ř. pov'Dliti jenom podle -oněch, ve kterých jest úpadková 
podstata označena za povinn'ou ,tranu, Poněvadž r'Dzsudek nej\'yššího 
s.oudu, na jehož základě stěžovatelé vedou exekuc.i, nezní proti úpad
kové p'Odstatě, nýbrž pro,ti úpadci, není proti .úpadkové podstatě exe-

36' 
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kuČní}TI titulem, a nemohla býti navrhovaná ex 
vatele mohli si vymoci přfsudek útr t ,t"' ekuc.e povolena. Stěžo
na přerušení sporu a opětným jeho

a p~~ I upadkove podstatě llávrl em 
podstaty, an při zkušebním roku ~a .. aJenu;, protI správci úpadkové 
tuto opatrnost musí sami nést" )eJ1C? ~arok neuznal. Zaneclbavše 

, 1 nepnznlve nasledky. 

čís. 8912. 

K příslušnosti exekučního soud ál·'· 
s pod~lužníkem o náhradu škody ~o~lee§t ~osfor Vrm~~ajíci~? .věřitele 
bavene pohledávce vědomě neúpl ' 'b ~ . .t., Je~o UClllil o Zill-

K příslušnosti exekučního: n~ o.,ne:,!»,avne udaje. 
vymáhající věřitel a od ,~~, ná!ez! t~z spor, v němž se domáhá 
poddlužníka a že! gůc~:m~~t;rc~!D' ze .~lužnik jest ve službách 
pro žalobu o náhradu Šloody' podl Cl§ 3VYOlse, chtěje takto zlskati pod!dad 

Předp' § 45 . vo e ex. ř. 
IS J. n. nepncbází tu v úvahu, 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1929, R I 267/29.) 

Žalobce zabavil k vydohyt' ' ••. , 
pohledávku z jeho služebního p~u s.ve pe?~zlte ~ohledávky dlužníkovu 
~i ji přikázati k vybrání. Žalobou ,~r~,i~ ťa .~vanechb 'poddlu.ž~íka a dal 
za\.ovaném určení, že mezi dlu·'k ' • u J e, ,domahal Se zalobce na 
a že z tohoto služebl'h ,zn; em~, za~?van~n,: Jest služební poměr 
ročně, Žaloba byla ~d? pomerubPnslusl dluzmku příjem 12.000 Kč 

, "t . z ana na s o r o vell} s o II d'" . ~ h 
na';'I,c:e věcné nepříslušnosti a žalobu' cl- 'll . e, Je?z vy ",věl 
Slusnym exekučn1 soud Rk' o ml , maje za to, ze Jest pří-
nepříslušnosti. '. eur s n I s o u d zamítl námitku věcné 

Ne j vy Š š í s o u d b '1 o nOV1 usneseme prvého s'oudu. 

Důvody: 

Po,dle druhého odstavce § 17 ř·' I ., 
jednávati a rozhodovati všechn ,ex. ď pns USl ,soudu" exekučnímu pw
a t ně ,ho pokud v exekučn' .'d) sp?ry vzmkle za nzem exekučního 

, 'lm ra II nem pmhl '. '" 
K příslušnosti exekučního soudu nál •. : t daser; lmy soud za přfslušný. 
!učným důvodem jest exekuční ř' eZ~II e 'l vs,echny spory. jichž vý
vymáhaj-i'cího věřitele o náh d Iz.e;ld K temt? sp?,ům p'atří i spory 
podle § 301 ex. ř pmlo z·e rča Ul' s o bY' vY,mahane ,na poddlužníku 
, I ' " u ml o zaavene pohledáv • d • 
up na nebo nesprávná udán' ,b ť . t. , ' .• ce ve ome ne-
výlučně exekučním řízením I, ;~dlo / u, l~e. Ol sp'o'ry, lez. byly vyvolány 
Karlu K-ovi povolena ex k e bvrzenl za ohy byla zalobkvni proti 
důchodů, které má Karel ~ ~c: za a~ením a přikázáním dvóu třeUn 
žalo?i<y.ně ,upl.atniti náhradni ná~~~~V~~~I!I~~Ji'h:ro,~ ;élO firmě zamý~1í 
~'~IC, ze ud~!~, firmy V jejím prohlášeni podle §03g1 se av~e ~ 301 ex. r., 

lve, a nyne]SI spor _ v "v d" 'v , x. r. JSou neprav-
Karel K. ve službách žal'Ov~e,:,zf8e omahá zalobkyně určení, zeiest 

I • . ' 'une Irmy (poddlužnice) •. C JO 
11;' S l,uz,~el11 a na provisi činí r,očně ne. , " ~ ze Jel.'O (nehod 
teto vyse již dne 1. října 1925 _ J~en~ ~2.000 K.:. a ze dosahoval 

ma prave by tl pnpravou pI'O spor 
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o náhradu škody proti poddlužnici. Plati proto i pro t(nto určovací spor, 
jímž chce žalobkyně získati p'Odklad pro žalobu o náhradu škody podle 
třetiho odstavce § 301 ex. ř., příslušnost exekučního soudu podle dru
hého odstavce § 17 ex. ř., neboť výlučným důvodem i tohoto příprav
ného určovacího sporu j-est exekluční řízení, takže, sejde-li s řízení, 
sejde i se sporu. Názor rekursního s'oudu, že vymáhající věřitel, který 
žaluje pohledávku zabavenou a přikázanou k vybrání, vykonává jen 
práva dlužníka, který by mohl žalovati poddlužníka o zaplncení své 
pohledávky jen u jeho 'Obecného souelu, jest arci správný, leč V tomto 
případě nejde, jak dolíčeno, o žalobu proti poddlužniCi o zaplacenť 
přikázané pohl'edávky podle § 308 ex. ř., nýbrž Cl spor, který má býti 
připravou pro spor o náhradu škody vymáhané na poddlužnici podle 
§ 301 ex .. ř Bylo proto dovolacímu rekursu vyhověti, napadené usne
sení změniti a obnoviti usnesení soudu prvé stoEce, odmítající žalobu 
pro věcn:o,u nepříslušnost, - aniž bylo třeba zabývati se dalšír:l; vývody 
dovolacího rekursu, jež se týkají ostatnich důvodů, z nichž soud prvé 
stolice vyhověl námitce věcné nepříslušn:osti. Ustan'ovení § 45 j. n. ne
přichází tu v úvahu, ano jde o zvláštní výlučn'ou příslušnost exekučního 
soudu. 

čís, 8913. 

K opodstatnění žaloby kupíte\e proti prodateli o náhradu škody stačl, 
prokáže-Ii žalobce, že byla se žalovaným uzavřooa Uupnl smlouva, že 
žalovaný jl nedostál, d'Odav zbOžl vadné, a že Um. povstala žal'Obci škoda. 
Není však třeba, by žalobce tvrdil a prokázal, že žaloV'3Jt1ý tuto šl<odu 
zavinil. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1929, Rv I 1668/28.) 

Kupitel domáhal se na pro dateli náhrady škody pr.o vadnost zboží. 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal p'Odle žaloby, o d vol a c í 
s o u d ža lobu zamítl. 

N e j v y Š š í so u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc 'Odvola
címu soudu k novému projednání a rozhodnutí. 

Důvody: 

Dovolání nelze upříti oprávněnost, neboť odvolací soud nepos'oudiI 
věc správně po právn,í stránce, dospěv k úsudku, že bylo zamítnouti 
žal'obu j'iž z toho důvodu, že žalobkyně netvrdila a neprokázala zaviněni 
žalované na zažalované škodě. Dovolatelka tvrdila, že koupila od žalo
vané ripsy pro svršky k zhot'Ovení plátěné obuvi, že jí však žalovaná ne
d'odala zboží smluvené, nýbrž zboží vadné, že vrchní ·složka ripsu hyla 
stížena skrytou vadou (nepevností a neodoln'ostí), kt.erá se objevila 
tepIve při nOšení 'Obuvi. Tato vada měla v zápetí, že obuv nepopraskala 
po krátkémužfvání, čím do'V!olatelka utrpěla škodu, jejíž náhrady se 
domáhá. Jde tudíž ovšem o žalobu o náhradu škody. K jejímu opoll
statnění však stačí, když dovo-latelka prokáže, že. byla se žal!ovan'ou 
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uzavře~~a kUP,'lÍ sml?uva
v 

jí !vrzcná, že žalovaná této smlouvě nedostála, 
dod~vs: zbozl va9ne; a ze Í!m povstala dovolatelce šlwda jí zažalovaná. 
Nelll vsak zapotrebl. by dovolatelka tvrdila a prokázala že žalovaná 
tuto š~odiu zavinila. jak odvolací s'Oud mylně za to má, pfehlížeje usta
novelll § 1298.obč. zák., podle něhož náleží důkaz tomu, kdo tvrdí že 
mu byl? bez jeho zavinění zabráněno, by mohl splniti svůj sml~vní 
ne?'o, z~kon~ý závazek. V rozhodnutích, jichž se dovolává soud, nepři
chazl predpls ~ 1298 obč. zák. vůbec v úvahu. Jest tudí'ž věcí dovola
telky, by dOkazala, že se žalovaná dopustila protismluvného ;ednání 
P.okt;d se týče opomenuti, že dovolatelce vznikla škoda, a že j~st pří~ 
~llma, souvIslost mezI touto škodou a jednánim žalované by dokázala 
ze uuto škodu zavinila. " 

čís. 8914. 

!Jpřena-Ii příslušnost procesniho soudu o několik diíV10dií z nichž 
prvy s~ ostatní neumal, jeden však uznal, 'k rekursu žalov~ého pak 
~eku~s~l soud ~i t~nto d~vo~ nelUiZnal,~statn,mi diívody se nezabýviav, 
Jest zalobce opravnen vytýkiatl v dovolaclm rekursu že se rekursní soud 
neza~f"a~ i ostatními diívody přistu1ínosti. ' 

Pnslus,nost podle § 88 druhý odstavec j. n. 
Podpis objednacího listu, obsahujicíh~ doložku splatnosti a žalova

telnosti jest soublasem s jeho celým obsahem a není třeba zvláštn'iho 
u!,~orněnj ~ dol?žkiu. ani zyl~tní~o ~S?úho u jed~ánt Lhostejno, ž€j 
pnje!llce ,necetl cely obJedl1ru:l !tst, nybrz Jen to, co v něm bylo uvedeno 
o obJednavce. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1929, R II 106/29.) 

S o udp r v é s t o I i 'C e zamítl námitku místní nepříslušnosti . r e-
k u r sní s o 'u d námitce vyhověl a žalobu odmítl. ' 

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

Důvody: 

žalob:kyně opřela příslušnost procesn,íha soudu o předpisy § 87 a), 
§ 88 prvy odstavec a § 104 j. n., dovolávajíc se doložky »Splatn'Ú' a ža
lovatelno ,v M.« na 'Objednacím listu ze dne 4. února 1927, žalovaným 
pOdep~anem: Prvý s~ud neuznal suc!iště' podle § 104 j. n. z důvodu, 
ze obje.dnac~ lls:!. pru~az o doh'Oelě o příslušnosti pt'Ocesniho soudL., 
nebylyredlo;en jlZ ~e z~!'obou, a neuz~al přf~lušno.st ani podle § 88 j. n., 
p:otoze. SI zalovany pn podpISU objednaclho hstu doložky nevšiml, 
vplovne na 111 .upozorněn nebyl a že tudíž pro nedo,statek souhlasné :mle stra? nedoslc: k úmluvě podle posl'ední věty prvého odstavce § 88 
]. n. P;vy s'?,u9 vsak nevyhověl námItce nepříslušnosti, maje za to', že 
!u plalI s,uellste podle § 87 a) j. n. Rekmsní soud vvhověl ke stížnosti 
zalovan~ho námitce nepříslušnosti, vycházeje z n{zoru, že tu nejde 
.o prodej a koupi dodaného zboží na pevný účet, nýbrž o dodání zbo'žl 
?o kol!"s~ a ~e proto, tu není pře?pokladu § 87 a) j. n. Otázkou, zda 
je spravny naZOr prveho soudu, ze tu není sud!iště podle prvého od
stavc~ § 88]. n., se vůbec nezabýval. Žalující strana, byvši dotčena 
Jen duvody usnesení prvého soud.u, n,ikoliv i jeho výrokem, nemohla 
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podati stižnost. Avšak zájmy oclpúrce stěžovatele jsou chráněny tim, 
že, háji-li rekmsnÍ soud jiné právní stanovisko, než pr~ý s.ou9! yztahuj~ 
se jeho přezkumná činnost na všechny p!,? :,o~hodnutr ?ulezlte spome 
body a múže proto žalobce, napadate ZmenUjICI ~sneseOl s~~du Iekurs
nih'O, vytýkati v dovolacím !ek~rs,u, ze s; r~k~rs~1 sou~, v~nzuje rek,Ul~ 
žalované strany, neobíral vsemI jeho pravOlml duvody, pra~em tak cml 
strana žalující v tomto připad~, nan:Ít~jíc, že, kdyby ;ekursOl soud ne~yl 
to opomenul, musil by dospelI k jll1el:ru rozhodnuÍ! . .lest te~~ na do
volacím soudu, by přezkoumal oprávnen'Ú'st teto namltky. Stezovatelce 
jest přisvědčiti, p'okud uplatňuje sudiště. podle, § 88 prvý od~t~vec j~ 11. 

Neni spomo, že žalovaný podepsal. objednacl ,lolst,. obs~h!ujIC' dolozku 
"Splatno a žalovatelno v M.«, PodpIS 'Úbje~n~clh'O hs!~ z~lovanym z~a~ 
mená souhlas s jeho celým obsahem a nenl tre~a zvlastlll~o up.ozornen,1 
na doložku, ani zvláštnilro ústniho ujednání. Ze, žalovan~ ne~etl cely 
objednací list, nýbrž jen to, co v něm ?ylo~~psan(} ? objednavce: ,ne
vadi podle zásady § 886 'Obč. zák., to tnn sprse, ano: Jde 'o obcho~nr~a: 
Objednacím listem je tedy prokázána úmluva stran, ze sml~uva ma bytr 
splněna v M, Proto jest založeno sudiště podle § 8,8 prv!, odstavec a 
50 j.n. a netřeba se zabývati ?tázkou, zda,test ~duvodne,n~ I po~le § 
87 a) j. n. a zda tu jde o prodej na pevny ,ucet, ClO dodaOl zboZI do 
komise, jak se d'Omnívá.rekursní soud. 

čís. 8915. 

článkem XLIII uV. zák. k c. ř. s. není stmně zabráněno, b:t se n~
domáhala na odpiírci předloženi společné listiny ve sporu JIZ zaha-

jeném. . • 'b.~' ákl d ni 
žádá-li majitel domu na náj~~ p~mou,~a ~a"u~, ~. u ,a 

opravu domu jest mu povinen ptedlozttI hstIny (uety) o vysI .. nakl~du. 
Listiny, jimiž 'bylo majiteli ~omu vy~ěř:n~ vOOné ll; .dáv~ .z naJe!1nneho, 
jsou společnými (§ 304 c. r. 5,.) majItelI domu II najem111kum. 

(Rozh. ze dne 26. dubna 1929, Rv 11 590/28.) 

žalobci domáhali se na žalovaném vrácení toho, C'O mu zaplatili, n.a 
nájemném více, než byli povinni podle zákiona na '?chi~anu n~J.emm~u. 
žalobci udávali, že žalovaný žádal za oprav)', v.oelne, da~~.y naJem~eh~ 
více než byl podle zákona oprávněn a vedlI dukaz o VySl po~ledavkJ 
listinami, jež se nacházely v nukou žalovan~ho. Pro c e s n I, s 'o u d 
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a ~ I ~ o u d, napadeny rozs~
dek potvrdil. D ů vo d y: Prvll! souel. zaOl Itl" zalob.lll na;ok pro~o, ze 
žalobci sami připustili, že si nemohil opatnÍ! pruvodl1l' ma,enal, an 
žalovaný ve svých účtech. ne~.vedl, . kolik. činí ná~lad na s~av?~ 
a opravu připadajíci na ně, ze dukaz lJstmaml zalovane o ~om nem. pn 
pustný, že nejedná se 'O listiny, k jichž předl'~že~~ byl .0dpur~,~,P'0vll1en, 
a že lishnyobsahují pouze úhrnný peníz, nikolJv.cast, pnI.'ada)'KI na ,I:oho 
kterého nájemníka, jakož i že žalobc~,mě!I povm~o'st dalI SI.V~~'Ocltat~ 
vždy částky připadajícI na tyno vedle]sl da~ky, avs~k. tak neucll1IlI, a n~, 
mohou se nyní dovolávati listin. V odvolal1lnapadlr zalobcl nespravnos. 
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toh~to náz'Oru s pOlil!{aze~~ ~(. tomu., že po předložení- navržených PiŮ
kaz~ byl'O !'y s!,adnym zjlshtt, kohk percentuelně z celkové sumy při
pa?a ~a ne .a ze aby tuto neznámou výši vedlejších poplatků znali a 
SVUj n~r?k 3'~ ~~.p.oslední h~l~ř !ll'Oohli správně preciwvati, nabídly důkaz. 
Odvola~1 prenhzlučel provadem dukazu, jenž podle § 266 c. ř. s. spočívá 
v to~, ze strana jest pO.:'I?~a dokázati tvrzené skutečnosti, které odpůrce 
nepnpust!I. B~lo tedy v.e.cl zalobců, by uvedli, kolik vedlejší poplatky činí. 
mk?h.v vsak,. ze JI111 ~~se Jejich jest neznáma. Měli-Ii za to, že teprve 
z hstm, ktere podle Jejich nazom JSou společnými mohli onu výši se
znati: m~li možn'Ost P?dle čl. XLIII zákona ze d'n~ 1. srpna 1895, čís. 
112 r. zak. Sl Je 'opatntr a z nich, čeho třeba k 'Opodstatnění nárOku 
SI ZjednatI. N.ení tedy třeba zabývati se tím, zda účty, jimiž vedli důkaz' 
byly sp?lečn.e .a. zda žalova~ý byl povinen k jich vydání. ' 

N e j v y s S I s.o U d zrusll rozs,udky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvemu soudu, by jl znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

.• Od~'Ola.cf. soud .má z~ t~, že se mu netřeba zabývati otázkou, zda 
ucty, Jlmlz .zalobcl v",dh dukaz, byly oběma stranám společné a zda 
byl zalova~y povmen je vydati, ježt'O prý žalobci měli možnost opatřiti si 
h~tmy, 'O nIchž tvrdí, že jsou společné, zvláštní žalob'Ou podle čl. XLIII. 
z~k. ze d~e 1. srpna 1895, Č. 112 ř. zák. Neprávem. Tento článek uvoz. 
z.~k. k c. r .• s. p~sk~tuje sl~e .str~ně možn?~t qo.máhati se mimo zahájený 
JIZ spor. pred~ozer:1 sp'~lecne hstmy zvlastm zal obou, tím však stran,u 
nezbaVUje prava zádalt na odpůrci její předl'Ožení ve sporu již zahá
Jen;m, n~opak § 304 c'. ř. s. stanoví, že předložení společné listiny neC 
sml odpurce~ mkdy byh ve sporu odepřeno (§ 305 c. ř. s. úsudkem 
z .opalou.) Ma tedy strana podle své vůle tu i 'Onu možnost a nelze ii 
proto nutiti,. by důkaz, kterého se mŮŽe snadnlO' dom'Oci v zahájené~l 
spo:u pouhJ~ navrh.e~, prováděla zvláštním sporem, a tím působila 
sobe. I odpurcl z?ytecne utraty. Ustanovením § 304 c. ř. s. učiněn byl 
prave ~. tom sme.fU ~okrok proti stavu dřívějšímu podle §§ 176-17& 
s~ud. radu Josefmskeho. Odvolacr Roud má za to, že není odvolací 
duvod kusosti řizení po zákonu proveden ani prý žalobci nemohou 
am v .odvolání. uvésti výši vedlejších poplatků na ně připadajících, 
o. kter~ch nebyly provedeny důkazy jimi navrhované. Odvolací Roud 
vsak preh!éd:l, že .~al'obci j}ž v odst. V. žaloby tvrdili, že vedlejší po
platky: čmtly rreJvyse 6& Kc z krámu i bytu a z pouhéh'o krámu 34 Kč 
a.?abldh, o tom.důkazlistin~mi, jež má žalovaný v rukách. V odst. VlIL 
~:Ipravneho. sP;su navrhh zalotci důkaz O' výši vedlejších poplatků:. 
nelem p'Owryvace Rudolfa L-a o výši výl'oh spojených s opravou stře
chy, ?ale osta.tním~ účty, v rukách žal'ovaného se nacházejícími, o výši 
v~dn~:h,Q, .0",::;tle~I,. poplatku za čištění žump a poplatku nájemního. 
po pnpade pnslusnym dotazem u obecního úřadu města Z. neb u berni 
se:ávy,. po přlpadě důkaz v~slechem stran. První soud důkazy ty ne
pr!pu~,t.II, jezto)"y nejde o hstmy společné ani o listiny, k jichž před
lo.zem lest odpurce povmen, a, protože prý listiny vykazují jen úhrnný 
naklad n'a nu kterou práci, nikoli p'Oměrnou část. která připadá na toha 
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kterého nájemníka. Důvody ty nelze sdíleti. Podle ~ .30~ prvi o?stavec 
c. ř. s. nesmí odpůrce strany vedoucí dukaz odepnh predlozenr lIstm: 
I na něž sám poukázal k důkazu ve sporu, 2. jejichž obsah jest pro 
obě strany společným, na př. listiny, která je zřízena v zájmu osob, 
o něž jde aneb jest v ni osvědčen jejich vzájemný .pon;ěr. Předloženi 
jiných listin nesmí rovněž odepříti, leda, že by mel duv'Ody uvedene 
v § 305 c. ř. s., jichž tu však není. žádá-li majitel dom~ na nájemnílwv; 
poměrnou náhradu nákladu na 'Opravu domu, Jest povl!1en naJel:rll1lko~1 
předložiti listiny (účty) o výši totrot,: náklad~,. by .Sl .mohl n~!el~l1lk 
vypočísti, zda část nákladu na n~m po.zad?vana J~st ume~no,~ vysl JClw 
nájemného. V tom směru poukazal san; zal'O.,:any na .sve. zaplsk~ J~ko 
na důkaz 'o větší sp'otřebě vody žalo'beu, O> Jlcb spotrebe elektnckeho 
světla, o nákladu na vyvážení smetr ~ na op~avu domu; Bylo pr?to 
důkaz ten připustiti. Pokud však žalobCI vedlt du~az o s~ravno,str s,,-cho 
výpočtu vedlejších poplatků listin~ml v r!,kou zalova.neho. se n~leza~ 
jícími, byl procesní soud, pokud zalovany neuvedl nektery z duv.odu 
§ 305 c. ř. s., p'0vinen důkaz ten připustiti .~ dáti žalovanému přtkaz 
k předložení těchto listin (§ 303 c. ř. s.), ovsem pokud JS'ou zde pod
mínky § 303 c. ř. s. Podle § 8 I. dodatku.k § 28 zákona ze dne 12. 
srpna 1921, čís. 329 sb. z. a n. v nařízeni vlády ze dne ?!. dnbna 1922, 
čís. 143 sb. z. a n. jest majitel domu povmen. o vym.eren.em vodnem 
vyrozuměti nejdéle do tří dnů ode dne.' .co obdrzel vymer, vsecky oso~1 
vodným povinné a, že se tak stalo, dalt. SI st~r.dltr JI~~ pod~lsem, J!I1,,,{ 

jest práv Z náhrady škody jim případne. vz~sle. Tot:,.z pl~tr podle. § 7 
IV. dodatku k § 38 téhož zákona ohl ",dne davky !!:a)emnelr? Z techto 
předpisů vidno', že jsou tyto listiny, Jež se domc?]1 len maJl~eh do~1U, 
společnými i majiteli i jeho nájemníkům, povrnnym k placem vodneho 
a dávky z nájemného, d'Otýkajíce se i jejich zájmů. Ovšem. listiny tyto 
vykazu}i předpis dávky vždy pro celý. dům; ale. znalo~t JIch ?bsahu 
umožňuje nájemníku, by si vypočetl,' kohk nan z davky tc p.npada podle 
poměru ieh'O nájemného k celkové výši nájemného pla.~en~ho z celeho 
domu způsobem, 'i'ytčeným v § 12 (6) zák. na :ochr. naJ. ČIS. 130/1922 
sb. z. a n. Kdyby nicméně listiny ty od odpurce nebylo, lze dostatr, 
mohli žalobci navrhnouti i důkaz dotazem na příslušný úřad obecní neb 
státní, pakli žalobcům vydání příslušné~.~ vysv~dčení úř~.dem by~o ode
přeno (§ 301 c. ř. s.). Posoudil tedy JIZ prvl1l soud pnpad pravl1lcky 
mylně (§ 503 čfs. 4 c. ř. s.), upřev listinám těm j'ednak povahu lrstrn 
společných a uznav bez bližšího odůvodlTění, že ž~.lovaný není. po
vinen je předložiti. Ježto důkazy ty nižší s~~dy neP!lpustlly, zavlnlly, 
že řízení zůstalo' kusým a neúplným (§ 503 CIS. 2 c. r. s.). 

Čís. 8916. 

Zákon ze dne 25. července 1871, čís. 96 ř. zák. o upravovacím ří-
zeni. . 

Odpor podaný ve 8lI11IYslu § 14 zákionla následkem druhého edtkJtu, 
může se týkati jen t. zv. »starých břemen«, niNoliv vlastnického práva 
k pozemku. 
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.. l'!ámitku, že p~í edikt nebyl vyvěšen na obecní desce, lze uplat_ 
mít Jen v upravovaclm řizení, nikoliv v napotomnán sporu 'O uznání ne
nbmezenosti vlastnictví k pozemku. 

, .OP?menutí opovědi ve smyslu § 6, prvý odstavec, zák. nemá v zá
peb dusledky proti prvníln nabyvatelům pozemku. jenž v pozemkové 
knize před tim ještě nebyl zapsán. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1929, R I 825/28.) 

?alo,bci uplatňovali proti žalovaným, že vlastnictví žalobců k po
::emKu ~k. 501/2 Jest neobmezené, že žalovaným nepřísluší právo slB
zebnostl Vozove cesty po· pozemk,u žalobců, že žalovaní jsou povinni t'O 
uznatI a zdrž.eti se dalšíh'O rušení vlastnictví žalobců k cestě. Pro c e s
n í ,s o udp l' V é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d 
zrusIl n.apadený rozsudek a vrátil věc p·rvému soudu, by, vyčkaje pravo
mOCI dale Jednal a znovu rozhodl. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

D ů vod y: 

Jak již odvvol~cí soud s~;ávně n~značil; jde t,u 'O žalobu zápůrčí po
Dle §. 5~3 obc. zak., ~ nalezl proto zalobcum, by ve sporu uvedli a do
kazaiI:. ze JSou vlastmky pozemku č. kat 5011/2, cesta, a že si žalovaní 
os'~buJI k tomu,to pozem~ práv? služebnosti vozové cesty ve prospěch 
s~ych pozemku. Ze SI zalovanl toto právo osobují, vyplývá z jejich 
namltek. K posouzení otázky, zda žalobci jsou vlastníky p'Ozemku čís. 
kat. 501/2, stačí výsledky dosavadního jednání a provedených důkazů. 
J;s~ sIce pravda, že prvý soud vydal lIsnesení ze dne 31. března 1928, 
Jlmz bylov p~voleno, by se spomý d!Í'!ec čís. kat. 501/2 odepsal ze se
znamu vereJneho statku I a připsal do vložkyč. 14 k usedlosti čís. pop. 
16 ]avko vlas,tl1lctVí žalobců s právní'm účinkem ode dne 1. ledna 1928, 
ne~yckav, az bude upravovací řízení zahájené ediktem vrchního zem
skeh'O soudu v Praze ze dne 12. září 1927 ukončeno. Nutno však uvážiti 
že povolující usnesení prvého soudu nabylo právní moci a že mimo t~ 
n~b'yla ve lhůtě ediktálnf skončivší dnem 31. března 1928 podána opo
~;dv ve smyslu § 7 a) zákona ze dne 25. července 1871, čís. 96 ř. zák., 
Clmz ~ylav otáz~a vlastnictví k p'ozemku čís. kat. 501/2 vyřešena ve 
p,:ospech zalobcu. Odpor, který by byl podán ve smyslu § 14 uved. zák. 
1i~sledkem druhého ediktu, m'Ohl by se týkati jen tak zvaných »starých 
bremen«, 11!ko:~ vlastnického práva žalobcú k pozemku čís. kat. 501/2 
(srov., rozh. CI~. 5432 Ol. U.). Námitka žalovaných, že první edikt 
vrchl1lhll zemskeho soudu v Praze ze dne 12. září 1927 na obecní desce 
v T. nebyl ~yvěšen, nemá v tomto sporu významu a bylo věcí žalova
uycl;, aby JI, o~pov!dá-Ii skutečnosti, !Iplatnili v řízeni upravovacím. 
~ezu,stalo, tedy flzeU! ve smyslu § 496 c. 2 c. ř. s. následkem toho ne
llplnym, ze nebyl proveden důkaz o námitce právě uvedené a že prvý 
soud nevyčkal až řízení upravovací bude ukončen'O, Řízení prvým sou
dem provedené je však stÍženo neúplností ve směru jiném, která je 
podstatno'U Jeho vadou podle § 496 čÍs. 311 ve smyslu § 503 čis. 2 c. ř. 
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s. Prvý soud považ'Oval za podstatný důvod, z něhož by bylo žalobě 
vyhov~ti skutečnost, že žalovaní v ediktální lhůtě skončivši dnem 31. 
března 1927 ve smyslu § 7 b) zákona čís. 96/71 ř. zák. opověď ve pří
.čině služebnosti, kterou si k p'OZemku čís. kat. 501/2 osobují, nepodali 
a proto prý došlo k zápisu tohoto pozemku d~ vložky čís. 14 yozen;
kové knihy katastrální obce T. jako neobmezeneho vlastmclvl zalobcu. 
Prvý soud vycházel zřejmě z právního předpokladu, že žalovaní' opa: 
menutÍmopovědi služebnosti ve lhůtě ediktální práva tohot5' pozbylI 
a že nemohou právo to' již uplatňovati ani ve sporu. Tento predpoklad 
není správný. Ve smyslu prvéh'o odstavce § 6 zákona čís. 96/71 ř. zák: 
pozhudou ti, kdož opomenuli opověď včas podati, práva upl~tňovah 
nároky, jež měli opovědi ohlásiti, jen proti O's'Obám třeHm, ktere nebu
dou bezelstně knihovních práv na základě zápisú Vv doplňku knihy p,o
zemkové obsažených a v řízení upravovacím nepoprenych. V ~ouzen~m 
případě nejde však 'o uphtňování ~ároku na služeb~os~ proyl osobam 
'tretím, nýbrž proti prvním nabyvatelum pozemku, ktery p~ed lIm ~ ~11lze 
pozemko'vé ještě nebyl zapsán. Nenastaly tudíž v pomeru meZl zalo
vanými na straně jedné a žalobci na straně druhé ~ůsledky sankce 
podle prvého odstavce § 6 uved. zák. a proto opomenulI opovedl prava 
služebnosti žalovanými v řízenI luprav:0'vacím nebrání, by právo to 
nebylo jimi proti žal'Obcllm uplatňován'o v řízení sporném. (B~rtscl1 
knihovní zákon VI. vydán'í str. 620 rozl1. čís. 14.551 Ol. U.). Zustalo 
tedy řízení v podstatném hodě neúplným, ana ve sporu neb'yla pro: 
brána otázka, zda a z jakého soukromoprávního důvodu žalov~ní nabyh 
protidřivějším vlastníkům pozemku čís. kat. 501/2 tvrzeneho· prava 
služebnosti vozové cesty,. 

čís. 8917. 

Nejde o rozepři zabájeoou, domáháno-Ii se v clřívějši žalobě ochr~~J 
proti poruš,ení práv nabo/tých zápisem ochxamé mámky, v 'pozdeJ~~ 
pak zdržení se označo~ání zboží ~zhledem k. zákonu o nekale soutezl 
(ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z.a n.). 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1929, Rl 66/29.) 

Žalující firma vznesla žalobní nárok, by byl žalovaný uzném povin
ným, zdržeti se dalšího !užívání označení »~cido-Pepsin;< pro své phm
maceutické zbožf, a t'O jak ve spOjení tak 1 bez spo'Jem s )1I1yml slovy 
nebo s obrazovými součástkami, dále všechno slovem »Acldon-Pep~lll« 
označené zboží vzíti z oběhu, a to na základě zákona ze dne 15. cer
vence 1927, čís. 111 sb. z, a n. proti nekalé soutěži). žalovaný namítl, 
že 'o témže pi'eďmětu jest již žaloba u krajského soudu v J. pod Ck III 
15/27 podána a rozepře zahájena, že zákaz, jejž žalující strana žádá 
V tomto sporu, byl žallQvané straně dán, že však rozsudek dosud ne
nabyl právní moci. S o u cl p r v é s t o I i c e žalobu 'odmítl. D ů vod y: 
Rozs,udkem krajského soudu v J. z,e dne 17. října 1927, Ck III 15j27/9, 
který byl rozsudkem vrchního zemského soudu v Praze ze dne b. pro
since 1927 potvrzen, se zjišťuje, že žalují'Ci firma proti žalovanému po
dala u krajského soudu vJ. ža!obuo zanechání pokračování v opětov-

li 
I 
! 
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ném porušení známkového práva, a že byi vydán rozsudek, jehož nález: 
zní takto: »Žalovaný jest povinen zanechati užívání slova »Acido
Pepsin« k označeni svéh'o zb'Oži, 1. j. výrobků pharm'lce,atických a za
platiti žalujic1 s!-raně útraty sporu, upravené na 3.024 Kč do 14 dnů, 
vše pOd exekucí«. Z tohoto zněni rozsudku Ck III 15/27 jest zřejmo, 
že bylo v tomto rozsudku, který, jak jest mezi stranami nesporné, 
dosud právní moci nenabyl, ro·zhodnut'o o stejné žádosti, jakou čin[ 
žalující strana v této žalobě. Pokmd se sn'ad výrok tohoto rozsudku 
odchyluje 'Od dnešního žalobního návrhu, jest tento rozdíl bezpodstatný, 
v podstatě však zákaz v citovaném rozsudku i dnešní žádaný zákaz jsou 
stejné. Na tom, že snad v rozsuďku CK III 15/27/9 byl vydán tento zákaz na 
základě zákona o ochraně známek a dnes že žaloba žádá za zákaz 
na základě zákon'a proti nekalé soutěži, nezáleží, neb:oof pro posouzení 
věci je rozhodný pouze materielní účinek a obsah zákazu, nikoliv, kte
rým zákonem zákaz tento jest upraven. Jde tudíž v souzeném pfípadě 
'O žalobnf žádost, o níž věcně bylo již rozhodnuto dosud neprávoplat
ným rozsudkem, je tudíž ohledně této žádosti dosud v běhu spor jiný 
a je proto niámitka fů'zepře zahájené, k níž jest podle § 240 c. ř. s. 
z úřadu v každém období rozepře přihlížeti, 'Odllvodněna a bylo podle 
§ 233 c. ř. s. žalobu odmítn'Outi. Rek u r sní s o u d zamítl námitk11 
zahájené rozepře. O ů vod y: Jest ovšem pravda, jak napadené usne
sení uvádí, že žalobkyně podala u krajského soudu v J. v roce 1927 
žalobu na zanechání pokračováni v opětovném porušení a že byl vydán 
rozsudek, jehož nález zní, že žalovaný jest povinen zanechati užívání 
sIny »Acido-Pepsin« k označení svého zbožÍ, a že v této žalobě se ža
luje 'O uznání povinnosti žalovaného, by se zdržel dalšího užívání ozna
čení slova »Acido-Pepsin« pt'O své zbožl, ale přes to nelze souhlasiti 
s názorem prvého soudu, že tu jde o žalobu se stejnou žádostí, vůbec 
o stejnou žalobu a důsledně o rozepři zahájenou. Podle nepopřeného 
obsahu dnešní žaloby jest žalující již po řadu let v ,užívání slov »Acid'Ol
Pepsin« k označení jeho preparátu, vymohla si v r. 1925 slovní ochran~ 
HOU známku, žalovala v roCe 1923 podlc práva známkového pro jeho 
porušení a dovolávala se právní ochJrany podle tohoto práva. V oné své 
žal"Obě právě s ohledem na své dlouholeté, z největší části púvodní 
známkou nechráněné užívání slov »Acidol-Pepsin« dovolává se vý
slovně právní ochrany na základě ustanovení § 11 zákona o nekalé 
soutěži ze dne 15. července 1927 čís. 111 sb. z. a n. v roce 1927 ještě 
ani neplativšího. Již z tohoto posléz uvedeného důvodu nelze za to po
kládati, že jde o týž právní podklad, a() totožnost žaloby a důsledně 
o rozepři již zahájenou. Ale nad va oknuh právni "Ochrany, kterou mínil 
poskytnouti zákon o nekalé soutěži napadenému soutěžiteli v § 11 jest 
značně širší než podle zákona o ochranných známkách, neboť se ne
vztahuje jen na oznlačení zboží (hlavně na obal), nýbrž i na výpravu 
celého obchodu na př. cenníky, seznamy, pr'Ostředky reklamní, r.ávody 
k použití a pod. Není proto ani z tohoto duvodu právní podklad žaloby 
týž, jak míní napadené usnesení, nýbrž jiný, značně širší. Když však 
tomu tak jest, jest Jen pouhým důsledkem, že po'jmov-ě žalobní žá
dání, třeba se slovně jen nepatrně odchylovalo od žádání v prvém sporu, 
jest širši, najmě ana žalobkyně žalobu při ústním jednání doplnila. 
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A poněvadž tu není ani totožnosti prá~ního d~vo?u ani ,žal?bního n~~ 
roku, posoudil prvý soud věc po strance pravm nespravne, vyhovev 
námitce zahájené rozepře. 

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

Dúvody: 

Aby bylaoduvodněna námitka rozepře již zah~jené, ';lUsila by, býti 
prokázána v obou sporech totožnost stran. a ~oto.zn?st v.e? To~o~nost 
věci záleží v tom že v obou sporech souhlas'l pravnn dUV1odlzalobm nalOk. 
Nestačilo by tedy, aby byl totožný jen právní důvod,. neb9Y z ~ého'ž práv
ního poměru mohou vzejíti ruzné ~ároky. ~ souzen~m pnpade )S9U SIC~ 
v obou sporech totožné strany, avsak rumy lest pravnr duvod I zalobm 
nárok. žalobou Rv I 321/28 (CK 1lI 15/27) domáhá se žalobkyně O'chra~ 
ny jen proti porušenÍ' práv nabytých zápisem :ochran~é ~námky, ~ tom
to sporu směřuje však žaloba k tomu, by se zalo.vany vubec zdrzel p'O
užíván'Í slov »Acido-Pepsin« k označování svého z?oží jak na. z~o'~í 
samém nebo jeho obalu tak i na plakátech v reklamach, tedy v ]a~em
koli vztahu ke zboží určitého druhu, bez ohledu na ochrannou znamku 
žalobkyně prostě z duvo-clu, že žal'obkyně užívá již po ř~du l~! podob
ného označení, takže osvQljov~ní si zaměnl!~ého 'Ozpač,e?~ Zb~Zl z~l.o~a
nÝ'm jest v rozporu s dobrýmI mr~vy sou teze a zt:,~sob,le poskodlVt za
lobkyn1 (§ 1 zál}ona ze dne 15. cervence 1927, CIS. 111 sb. ,z',a n). 
Právn'ím duvodem původní žaloby jest zásah v o"C~rannou ~namKu ~~_. 
lobkyně, v pozdější žalobě jednání ~dp'orujíd d?brym m:~vu~ so~tez? 
v hospodářském styku,. které se uzce dotyka hospodarskyc? ~a]mu 
žalO'bkyně. žalobním nárokem v dřívějším splOru jest ~od~tranel11,zasahu 
ve výlučnost p-ráva známkového, v tomto sporu zdrzem se poclnu ne: 
slučitelného s dobrými mravy a 'Ohrožujícího podini~ání ~~lobky'11e 
v jeho výsledcích. Ustanovením.? 5~ (5) .zákol:~ ? nek~le S?utezl, lodle 
něh·ož zustávají v platnostr predplsy vsech ]lIlych zakonu a nallzem, 
které se přímo neb nepřímo dotýkají látky upravené tímto zákonem, 
byl zachován v platnosti mimo jiné i zákon ze dn:.5. ledn,a 18?0 č:s. 
19 ř. zák., pokud se týče ze dne 30. července 1895 CIS. 108 r. ~aK., pn
padně s dalšími doplňky o oC'hraně známek, neboť I tento· zakon sle
duje účel potírati nekalou soutěž a chrá:niti obecenstvo, je~t sv~~ .. po
vahou vlastně jen určitým výsekem právnkh n·orem o nekale SOULeZl na 
užším poli označován'Í zboží podle podniku jeho puV'odu.Není předpISU, 
který by !Upravoval vztahy mezi 'oběma t~.;nito .záko~l tak, že ,by, je~en 
z nich měl jen poďpúrný význam. U skutecnu]e-h tudlz skutkovy dej s~m 
o sobě právní předpoklad pro použi.!f obou těchto zákonů, nen~ p:o
kážky, by oprávněný nepoužil obou, ať již ",roveň neb postupne, pk 
toho jeho právní' nebo ,h'Ospodá!ský, zájem .prá~,ě ~JžaduJí., T'? p}yne 
také z úvahy, že oba zakony, trebaze sledu]l tyz ucel, chra:Il1Ťl z.a]my 
i spotřebitelů, i vyrábějícíhoneb obchodujícího' podn1kate~e,. Č1111. t~k 
-odlišným způsobem, z,ákon 'O ochraně známek co do roze~n~v:;!llr ?;b.o.Zl, 
zákon o nekalé soutěži v § II (3) "Ochranou co do rozeznaVam poclmku .. 
1 kdyby tedy ve spor,u známkovém nebylo uznáno, že s,e žalo:'aný, ~ží
vaje označení »Acido-Pepsin«, dopustil zásahu do znamkovoho prav:t 
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~alobkynč! moh~a by o miti žalob~ ~yni podaná přes to úspěch. Cba 
zaloblll naroky JSou ruzne, I kdyz zalobní prosby oboll žalob 'SOll na 
pohled ~t,ejné .. Obsotojí t~díž obě žalo?y vedle sebe, námitka Jrozepř" 
za'hraJene nem oduvodnena. Rekurst1l1 soud posoudil věc v podstatě 
s~rávně po právní stránce a nemohlo býti dovolacímru rekursu vyho-. 
ven-o. 

čís. 8918. 

Dědici kupce jednotlivce jsou oprávnělni vésti podnik dále pod do
savadní firmou s dodatkem, vyznačUjicím nástupnictví neb bez něho 
P?klu:d ostatní dědicové k tomu svolí, to i teMy, provoiují-li závod na~ 
da!e jaku společníci. Dodatek, vyznačující spoleěnOlSt, není tu příp,ust
nj .. Jest přípustné, hy z více dědiců převzali závod a vedli jej pod do
savadní firmou i jen někteří. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1929, R I 200/29.) 

Otakar a Karel T-ovi jako dědici po Františku T-ovi žádali o zapls 
firmy »Františka T-a dědicové, továrna na kartonáže a papkové zboží 
v. T.« ~ e j s tří k o v Ý s o u d žádost zamítl. D ů vod Y' Není vy_o 
kazal1'O, ze fIrma podle § 1 zákona ze dne 13. října 1928, Čr!s. 183 sb. 
z. a n. toho,t!O časru podléhá všeobecné dani výdělkové nebo z"lištní: 
dani výdělkové, jichž základem by byl ryzi výtěžek nejinéně 50.COI) Ke .. 
Podle čL 22 ohch. zák. může sice dědic ohchod pod dosavadn' firmou 
s dodatkem nebo hez dodatku poměr llástupnický naznačujíci dole yésti, 
když k tomu svolí výslovně ostatní dědicové, a v souzeuém případě 
jest prokázáno loto svolení 'Ostatních dědiců a dále platebnim příkazem 
berní správy ze dne 26. července 1926 a ze due 31. března 1927 je pro
kázáno, že František T., otec žadatelů a zůstavitel byl tehdy kupcem 
pln~ho pr~va, i když firma jeho v obchodním rej střiku zapsána nebyla, 
takz,e n~l11 vyloučeno užívati této staré firmy. Než o zápis žádají dv:1. 
z dedlcu, Otakar a Karel T~ovi, jakožto spoluvlastníci továrny. Ob
chodní zákon však nezná spoluvlastnictví při firmě kupce jednotlivce 
a ~o~něž ne II tak zvané firmy slaré. A kdyby Otakar a Kar,el T. založili 
vereJnou 'Obchodní společnost, mrusí firma podle čl. 17 obch. zák. obsa
hovati buď jména všech společniků nebo alespnň jednoho z nich s do-o 
datkem společnost n,aznačujícím. To však firnla neobsahuje, nýbrž ob
sahUJe pouze hmm dosavadní, a to kupce j.ednotlivce s dodatkem ná-· 
~tupnickým,. nevyhovuje tedy předpisům čl. 17 ohch. zák. a bylo proto· 
zaqost zamltnoutl. Rek u r sní s ° u d napadené usnesení potvrdiL 
D u vod y: Ke správným stavu věci i zákonu hovícím důvo<:lům mpa
deného usnesení, které i s'Oud rekursní sdílí a na něž s,e stěžovatelé od-
kazují, dodává se jen ještě tntn. Zvo'lené zněni firmy »Frant. T -a dědi-
cové továrna na kart'onáže a papírové zboží v ž.« bylo by oprávněné;, 
kdyby veškeří dědicové Františka T-a byli společníky utv'O'řivší se ve
řejné obchodní společnosti. Tomu však tak není, neboť jen Otakar a. 
Karel T. žádají o zápis této firmy. Následkem 10h'O však zvolená firma 
nehoví zásadě pravdivo'sti ovládající firemní rejstřík obchodní a právem. 
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proto prvý soud tuto firmu pozastavil a poukazuje k tomu, že, když 
založili Otakar a Karel T. veřejnou obchodní společnost, musi firma 
její odpovídati předpi&u čL 17 obch. zák. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc 
rejstříkovému soudu, by, nepříhlížeje k zamítacím důvodům, O opověcti 
znovu rozhodl. 

Důvody: 

Otakar a Karel T~ovi jako dědicové Františka T-a, domáhaií se zá
pisu firmy »Františka T-a dědicové, továrna na karlonáže a papirové 
zboží v Ž.« a také v jazyce německém dO' obchodního rejstříku jako 
staré firmy zůstavitele Františka T-a, pod kterou hodlají jako spoi.eé
nící dále provozovati tovární podnik. František T. byl v době, svého 
úmrti kupcem plnéhO' práva, ježto mu byla vyměřena výdělková daň 
ve výši podmiň,ující protokolaci ve smyslu § 7 uvoz. zák. kobch. zák. 
(platební fOzkaz berní správy v S. ze dne 26. července 1926 pro léta 
1920 až 1925). Jest prokázáno, že celá pozůstalost po Františku T-ovi, 
zejména i »továrna«, byla odevzdána manželce Karolině T -ové a dětem 
zůstavitelovým Miroslavu, Františku, Otakaru, Jaroslavu, Marii a Karlu 
T-ovým, z nichž vdova Karolina a děti Miroslav, František, Jaroslava, 
Marie převedly své podíly na opovídatele Otakara a Karla T-ovy. Na
byli tudíž opovídatelé závodu Františka T-a jednak dědictvím, jednak 
sml'Ouvoua byh by ve smyslu čl. 22 obch. zák. oprávněni vésti podnik 
dál,e pod dosavadní firmou s dodatkem vyznačujícím nástupnictví nebo 
bez něho, po'kllď by ostatní dědicové k tomu výslovně svolili, a to 
tehdy, provozují-li závod nadále jako společníci. Ustanovení čl. 17 obch. 
zák. není tedy na závadu, neboť předpis čl. 22 jest výjimkou z obecné 
zásady a nerozeznává. Dodatek vyznačující spo,lečnost nebyl by v tomto 
případě ani přípustný, poněvadž, stará firma může býti změněna jen 
potud, pol>ud jde o vyjádření nástupnictví (čl. 22 obch. zák.). Že jest 
pNpustné, by z více dědicl! převzali závod a jej vedli pod dosavaduí 
firmou jen někteří, plyne již z předpisu čl. 22 ob ch. zák., který mluví 
také o; svolení »případných spoludědiCů«, což jest zčejmě míněno pro 
případ, že závod převzali jen někteři dědicové, neb'O.f při nabytí jeho 
osobou třetí bylo by třeba svolení všech dědiců. Svoleni spoludědicll 
jest v souzeném případě prokázáno prohlášením ze dne 31. října 1926. 
Otázkou, zda by bylo k zápisu třeba ďalšrfho průkazu, že opovídatelé 
platí toblo času daň ve výši stanovené zákonem ze dne 13. října 1928,. 
čís. 183 sb. Z. a n., netřeba se zabývati, poněvadž podle platebnihc 
rozkazu ze dne 15. října 1928 byla podniku daň dle této základny sku
tečně vyměřena. Právní názor nižších soudů, který vedl k zamítnutí 
opovědi, tedy neobstojí. Nižší soudy však nezjistily, zda František T. 
vedl svůj závod pod firmou, ° jejíž protokolaci jde, neboť, má-li býti 
převzata· stará firma, musila již býti také utvořena. A jen tuto firmll 
jako firmu starou mOžno vésti dále. (čl. 22 obch. zák.). Mimo to nebylo 
zjištěno, zda podnik Františka T -a byl v době jeho úmrti skutečně 
podnikem továrním a zda tedy případně zvolené znění firmy bylo a ještě 
toho času jest pravdivé. Konečně jest dbáti toho, by označení sídla 
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_závodu pojaté do firmy shodovalo se i v německém znění firmy s úřed
ním názvem podle statistického lexika. Bylo proto usn,esení nižšich sou
dli zrušiti a věc vrátiti soudu rejstříkovému, aby čeho třeba, dále za
řídil a o opovědi znovu rozhodl. 

čís. 8919. 

staveb~í řád pro čechy má, pokud připouští vyvlastnění, na mysli 
'odškodnění, na něž má vlastník nárok podle § 365 obč. zák. a podle 
§ 4 zák. z 18. února 1878, čís. 3'0 ř. zák., to jest náh~adu za všechny 
majetkové újmy z vyvlastněni. Při vyšetřeni újmy jest vziti zřetel 1 
k tomu, zda se stavební ruch rozšířil dO bllzkosti v\yvlastněného po, 
zemku. Cena pozemku jako stavebního pozemku může býti menší než 
jeho cena podle dosavadníbJo hospodářského užívánt 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1929, R I 251/29.) 

s o udp r v é s t o I i c e stanovit odhadní cenu pozemku vyvlast
něného k účelům uličním, na 5588 Kč. Rek u r sní s o u cl napadené 
usnesení potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u d určil odhadní cenu na 15.816 Kč. V otázce, 
'o niž tu jde, uvedl v 

důvodech: 

Stěžovatelka právem vytýká napadenému usnesenÍ' zfejmou nezá
konnost podle § 16 nesp. říz. Podle všeobecného předpisu § 365 obi:. 
zák. a § 4 zá~ona z 18. února 1878, čís. 3'0 ř. zák. má se dostal! vlast~ 
níku přiměřeného odškodnění, to jest odškodnění za všechny majetlwve 
újmy, vyvlastněním mu vzniklé. český stavební řád z,e dne 8. ledna 1889; 
'čís. 5 zák. pro čechy připouští vyvlastnění ve dvou případech, Jde~h 
o otevření nové ulice nebo třídy, nebo' je-li třeba rozMřiti mebo upravrtl 
dosavadní třídy nebo ulice. V ,obou případech má se dostati vlastníku 
náhrada, v onom případě (při otevření nové uHce ne~o tří~y) PO?Ie. 
'českého znění zákona »přiměřená náhrada" a podle nemeckcho znem 
»vone Schadlo'shaltung« a v druhém případě (při rozšířené nebo ~pr~
vě closavádní třídy nebo ulice) podle českého znění zákona »plna na
hrada« a podle německého znění »angemessene Schadloshaltung;<. 
Výrazu plná náhrada a přiměřená náhrada užívá se v obou textech za
Konných bez vnitřního po'jmového rozlišení, a není v zákoně anr na: 
značeno, v čem by záležel mzdH plného a přiměřeného odškodněnI 
Z toho jest patrno, že stavební úřad nemíní se odchýliti od všeobec~ 
néhO' předpisu § 365 obč. z. a že má na mysli odškodnění, na nez ma 
vlastník nárok podle § 365 'Obč. zák. a § 4 zák. čís. 30;1878, to Jest 
náhradu za všechny majetkové újmy vzniklé mu vyvlastněním. Pro vy
setření této újmy lze užíti více metod odhadních a zásadně není závady, 
přihlíží-li se i k tomu zda se stavební ruch rozšíři,l do blíz~osti vy
vlastněného pozemku,' což zajisté pravidelně má vliv na ~zrůst jehe 
<:eny. Ale může býti í opačný případ, že by cena pozemku Jako stave-
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ništl' byla menší než jeho cena podle dosavadn,iho hospodářského uží
vání. V takových případech jest vzíti v úvahu, jaký užitek skýtal vy
vlastněný pozemek (§ 305 obč. zák.) a jaká jest cena jeho vzhledem 
k tomuto užitku. Když by se vlastníku přiřklo odškodnění podle ceny 
placené za stavební místo, aniž by se přihlédlo k tomu, že cena zjištěná 
kapitalisováním užitku jest vyšší, nedostalo by se vlastníku té náhrady, 
která mu přísluší podle § 365 obč. zák. a § 24 cit. staveb. řádu pokud se 
týče § 4 zákona čís. 30/1878. 

čís. 892'0. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n.). 
Předpis § 22 (2) zák. nevztahuje se na přeplatky, jichž vrácení 

bylo do 31. března 1928 uplatněno žalobou, třebaže do tohoto dne ne
bylo rozhod11/UJto ještě ani v prvé stolici. Rozhoduje, kdy byla žaloba 
podána, nikoliv, kdy byla doručena. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1929, Rv I 1997/28.) 

žalobce domáhal se na žalovaném vrácení přeplatků na nájemném 
za dobu od 1. srpna 1924 do konce března 1928. žaloba byla podána 
dne 29. března 1928. O b a niž š í s ú II d Y zamítly žalobu jen z toho 
důvodu, že podle jejich náwru působí předpis § 22 (2) zákona ze dne 
28. března 1928 čÍs. 44 sb. z. a n. zpět na činžovní přeplatky za všechnt.1 
dobu minulou, to i tehdy, byla-li žaloba podána ještě za dřívějšího 
práva před 1. dubnem 1928. 

Ne j v y Š š í s o u d k dovolání žalující strany zrušil rozs,udky před
'chozích stolic a vrátil věc soudu prvé stolice, by dále jednal a znovu 
rozhodl. 

D ů vod y: 

Právem vytýká d.ovolatelka nižším soudům nesprávné právní po
souzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Nejvyšší soud vyslovil již v roz
hodnutí čís. 8410 sb. n. s., a později v celé řadě jiných neuveřejněných 
rozhodnutích názor, při kterém trvá, že se předpis §22 (2) cit. zák. 
nevztahuje na přeplatky, jichž vrácení bylo do 31. března 1928 uplat
něno žalobo.u, třebaže do tohoto dne nebylO ještě ani v první stolici 
rozhodnuto. Lze tedy ·odkázati na zevrubné důvody zmíněného rozhod
nutí, kdež jsou probrány i opačné názory, které také v tomto příp~dé 
zastávají jak nižší soudy, tak žalovaná strana. K vývodům dovolaclho 
spisu a k důvodům odvolacího soudu jest podotknouti ještě toto: Věta § 
22 (2) zák. na ochr. náj., () jejíž výklad tu jde, zní správně: »Přepla!ky za 
dobu minulou nelze zpět žádati« a ni~o1i - jak dovolatelka sr vetu ve 
svůj prospěch přizpůsobila - »přeplatky ;;apříště nelz,e zpět žádati«. 
Odvolací soud klade váh,u na to, že žaloba byla žalované straně doru
čena až po 1. dubnu 1928, tedy již za platnosti nového zákona, a do
dává, že žalovaná platila činži dobwvolně, že nejednala v omylu, 
nýbrž vědomě, a odkazuje na § 1431 obč. zák. Obě tyto okolnosti jsou 

('I .. nnl .. n'7hnt1nl1H XL 37 
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nezávažné. V prvním směru stačÍ) že byla žaloba tl soudu podána 
ještě v době, kdy právem podle zákona podána býti nemohla, a kdy 
to dřívější zákon čís. 48/1925 v § 20 (3) nejen připouštěl, nýbrž kdy 
ještě donuC"Ovacím způsobem prohlašoval vzdání se nároku na 'vráceni 
přeplatků předem za neplatné. Na době doručení žaloby nezáleží, neboť 
žalobkyně již podáním žaloby žádala to, co podle práva tehdy platného 
byla oprávněna žádati. Nebyla-li žalovaná strana upomenuta, mohlo 
by jíti nejvýše jen -o otázku útratovou podle § 45 c. ř. s., kdyby byla 
žalovaná strana nárok uznala hned při prvním roku. Předpisy o placení 
nedluhu podle §§ 1431 a 14320bč. zák. byly pozměněny předpisem 
§ 20 zák. o ochr. náj. potud, že i činžovní přeplatky, které byly vědomě 
pl~cenl nad míru zákonem dovolenou, mohou býti zpět žádány, pro
toze zakon o ochraně nájemníků neuznal platnost smlouvy o nájemném, 
pokud ,by odporovalo jehO' předpisům, a protože výslovně i pro případ 
placem podle sml-ouvy vyhražoval plátci nárok na vrácení, ne.uznávaie 
ani platnost vzdání se nároku předem. " 

čís, 8921. 

Směnečné závazky dlužníka ze směnečných prohlášení pIJ. zahájelli 
vyrovnacího řízení nejsou dotčeny vyrovnáním. K tomu, zda přijeti 
směnky po zahájení vyrovnacího řízení neodporuje § 47 vyr. ř., jest 
přih,lédn?uti z úřadu. Převzetí směnečného závazku po zahájení vyrov
n~ctho cízem za dluh podrobený vyrovnání lze pokládati za zakázanou 
vyh<;>du ve smyslu § 47 vyr. řádu, převede-Ii věřitel směnku na beze
Istneho nabyvatele. Uznání .a slib zaplacení takto neplatného směneč
ného d1llhu, učiněný teprve po právoplatném skončení vyrovnání, jest 
sice platný, avšak nelze ho vymáhati směnečnou žalobou, 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1929, Rv I 331/29.) 

Žalovaný dluh'oval žalobci směnečně 2.700 Kč. Proti směnečném II 
platebnímu příkazu namítl žalovaný, že o jeho jmění byb uzavřeno 
vyrovn~ní, jehož byla ,účastna i zažalovaná směnečná pohleJávka. P lQ'

ce snl s o udp r v é s t o I i c e ponechal směnečný platební příkaz 
V platnosti. O d vol a c í s O' u d vyhověl odvolání žalovaného potud 
že zrušil směnečný platební příkaz pro tentokráte. D ů V"O d y: žalobc~ 
sám v žalobě vypočítává, že žalovaný dluhoval směnečných 3.000 Kč 
s útratami, úhrnem 3.189 Kč 90 h, že zaplatil 600 Kč, takže zbýv.i 
2.589 Kč 90 h a, předkládaje směnku ze dne 20. ledna 1928, žádá" by 
právě podle této směnky bylo přikázánO' žalovanému jako přijat-eli, by 
žalobCI zaplatil do tří dnů zbytek směnečné s,umy 2.589 Kč ,90 h se 
6% úroky, poněvadž se žalovaný po skončeni vyrovnacího řizeni dne 
20. března 1928 dostavil k žalobci dne 27. března 1928, splatil část 
40? Kč a výslovně prohlásil, že celý směnečný dluh zaplatí žalobci, 
~'oz opakoval také ještě dne 29. března 1928.. Poněvadž je nesporno, 
ze vyr:,vnaci návrh žalovaného ve vyrovnacím řízení byl potvrzen, je~t 
sp:osten dlužn'ík, žalovaný, podle § 53 vyr. ř. závazku nahraditi věři
telum ztrátu, kterou utrpěli, totiž 55% pohledávek. Teprve, jakž usta-
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. s '7 vy" ř kdyby dlužník včas a plně pntvrzené vyrovnání 
novuJc ':3' '-' ." "I . h o 

1 '1 zrušuJ' e se sleva podle potvrzeneho vyrovnaCllo na\,'r u o. nesp Ol , , b ' .,... tl" 
proto jest věřitel oprávněn požadovati celou z yva]lCI .cas. ?e~~p ace~c 
pohledávky, v tomto případě žalobce, příslušnou zbyvajlCl cas! sme~ 

, , pohledávky ze směnky ze dne 20. ,ledna 1928. Tento, zakonny 
necne b k ' I ' hl dávkv důvod opětného oživnutí případného z yt u zaza ovane po, C, 
směnečné žalobce sám netvrdí a o něj žalobní nárok neo'pna. a proto 
není třeba se jím zabývati, totiž, zda žalova~y splml potvrz~n.e ,vyrov~ 
náni. Žalobce, jak ze žaloby patrno a také vyse uvedeno, op!ra zalo~n~ 
nárok o prohlášení žalovaného ze dne 27. brezna,1928, kdyz plahl za 
lobci 400 Kč, totiž, že žalobci celý směneční ~~m~ ~aplah ~ ze ~o~ ~dk 

pakoval dne 29. března 1928. Toto prohlasem zalovaneho z]lsten~ 
~Tvním soudcem nezakládá však směnečný záv~ze~ ze směnky vys!a
vené dne 20. ledna 1928, jak V žalohě uveden,o, nybrz jest, sa:nostatn~m 
obecnoprávním prohlášením, ze kterého žalobce,m tvr~eny zava~ek za
lovaného může býti posuzován toliko p~'~le ~redplsu, 'obč,,:nsk;ho ~a~ 
kona nikoliv podle směnečného řádu a mnze byh vyma~an jen z,alobOl: 
řádn~'L1 nikoliv žalobou směnečnou a nemůže proto zalobce zalobm 
nárok~a vydáni směnečného platebníh?, ro,zk!zu podle sm~nky ze dn~ 
20. ledna 1928 'Opírati o toto prohlasem zalovaneho. ,!yklac\ tohot~ 
prohlášení, zda totiž závazek žalovaného žalobcem ~vrz:ny vzmkl, nel1l 
předmětem tohoto sporu, poněvadž, jde, o ~alobu ~menecn~u a ono 'pro~ 
hlášení jest obecnoprávním. Ponevadz z,alova,ny, splat~e vyrovn,avac., 
kvoty na přihlášenou pohledávk,u 3.200, Kc spr,,;vne, pl,ahl, a vymahan~ 
pohledávka směnečná jest jednou a touz pohledavkou zal?bcovou, ktera 
byla přihlášena, jak právě z obsahu~ámit~k p'atrn;~, neoZlvla dos;"d po 
rozumu ustanovení § 57 vyr. ř. smenečna pohledavka, a pwto zal oba 
směnečná a vydání platebního rozkazu podle směn~y ze dne 20. ledna 
1928 jsou neodůvodněnými. I 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozs,udky obou nižš!ch soudů a uloži 
prvému soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Vyrovnání týká se jen pohledávek, které v dob~ za?áje~í v~ro~na
cího řízení již vznikly.. Zejména ~ejsou vyr?vna..c::n n,zen~n: dokeny 
pohledávky z právních jednání dlužmka po zahajem nzem, aj jde o Jed
nánI, dovolené k dalšímu provozování obcho~~ se souhlase:n s~t;avce 
vyrovnacího nebo bez něhlo (§§ 10, 24 a 27 C1S. 1 vyrovnaC1ho radu!. 
Proto směnečné závazky dlužníka ze směnečný<;h, pro]'!ášení po z,aha
jení vyrovnacího řízení nejs'o? účastny vyr?vna,~l. P.rljal-h t~d~ zal~
vaný žalobní směnku po zaha]em vyrovnaclho nzem, ~epodleha s~e
nečný závazek _ ovšem bylo-li přije!í pl~tné --:-, účmkum potvrzeneh? 
vyrovnání vůbec. Pm závazek z takove smenky nebylo by am ~ozhodne: 
zda žalovaný byl dluže'n z jin:é směnky a kolIk ~a zavazek.'. te,to dEuhe 
směnky bylo jím uplaceno. Jiná jest ovšem otazk~, ~da pr.ljeh, smenk~ 
neodporuje ustanovení § 47 vyrov. řádu. Tuto namltku SIce zalo~any 
ve směnečných námitkách proti plateb~ín:u rozka~,~ a ve sporu. vubec 
nevznesl. Avšak soud má k neplatnoslIumluvy, JIZ se poskytUje Jed-

37' 
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n?ml1.věřiteli zakázaná ~ýl1c:da (§ 4~ vyrov. řádu) přihlédnDuti z úřadu, 
davaJI-h k to:,:u podnet prednesene nebo v,e sporu najevo, vyšlé okol. 
nostl. ~Roz~:. CIS. 7341, 6864 a 4805 sb. n. s.). Prolo měly nižší soudv 
a r~usI take ~O'v?'lacI ~oud~ uvažovati o tom, zda v dohodě o přijeÍí 
sn:~nky a v prljetl samem není výhoda zakázaná § 47 vyl'. řádu, to tím 
sr;se, ano to, co bflo str~n,ami předn~~en.o, k tomu zavdává podnět, 
zeJI;,en,:" an, zalovany tvrdl, z,e shb a pr1Jetl směnky stalo se za vyrov
naclho flZen! a .. ~mě,nka také. v oné době 21. ledna 1928 byla vydána na 
dluh vZ~lkly )lz ~red zahajením vyrovnacíh'o řízení, tediy: jemu podro
beny. Prevz~tr smenečného závazku na dluh podrobený vyrovnáni bylo 
?y lze p,o.~a~ovatr za zakázanou výhodu, kdyby se tím mělo dostati vě
nteh .':yssl uhrady než jiným, nebo lepšího zajištění, jehož jiní věřitelé 
nemajl • (srov, §§ ,30 ,a .31 konk. ř.). Ovšem, byla-li by směnka přijata 
nebo, ~revzat ,S?,~ne~ny za~aze~ ~a vyrovnacího řízení za dluh, který 
podjeha vyrovnan!, ,zustavaj1 dl.ll}ll1ku zachovány námitky proti věřiteli 
z, d~vodu vyrovnal11, pokud ventel směnku nepřevede na bezelstnéo<o 
tr.etrho naby,::a!ele. 1.:edyo sobě v takovém případě onen věřitel by ani 
vyh?dy tf Jeste n~meL ~však, převede-li věřitel směnku na jiného, jenž 
o" namltk~ch z ,~IlO'Inal11 ne~l, a z takového převodu eskomptního do
sohne vyho~neJslh? u~p'ok~Jení v eskomptní valutě, než ho dosáhnou 
ve vyrovnac! kvo'te venteleostatní', jest lu možnost zakázané výhody 
p,odle § 47 vyťov. řádu. Směl\uje-li dohoda vyrovnacího dlužníka s vě
nle!e!n k ton;u" by mu převzetím směnečného závazku za dluh podlé
hajlcl vymvn~1 byla p'o~kytnuta Výhoda, jest tato nicotná (§ 47 vyr. ř., 
§ 879 o,bč., zak.); V dusledku toho jest nicotný i směnečný závazek 
P?dle 111 pre,vzaty. JInak by byl zmařen účel zákona, kdyby směnečný 
z~vazek, Jlmz byla pO,~kyt~uta '1ýhoda, přes zákaz § 47 vyr. ř., měl 
zus~aÍ1, 'I, platnost~., D~ls! :otazkou Jest '1sak, zda lze neplatnost poskyt
n~te vyhodY,zho]ltr l;m: ;;e ?lužník 'Uz~á směnečný dluh po právoplat
n?~ sko~če,111 vyrov?a,nr, J,e:.h tedy mazna konvalidace původně neplat
neho 'prav~lh? }edn?n! s uc;nkem, jakoby bylo platné od původ,u. Ne
p:atn,e, pravn! )e,dna111 nestavá se platným O'd původu tím, že ,odpadne 
p~ekazka bra~lcI platn~~!~, Naopak neplatnost takového jednání trvá 
dale, ~ok~d zakon pozdeJslm'U odpadnutí překážky nepropůjčuje účinky 
konval;dacl11, jak~.Je tomu na př. při konvalidaci manželství podle § 88 
obč. zak. nebo pn s~hválen!JJrávníh'o jednání nezmocněného jednate]e 
podl.e §~016 ?bč. zak. Nlzs! soudy nevzaly na přetřes otázku neplat
H?stl ,sme~,ečne~o proh,lášení žalovanéhO' vůbec a nezjistily, kdy se 
pr1Je~1 ~menky zalovanym stalo, zda se tak stalo až po právoplatném 
skonce111 vyrovnacíhO' řízení, či za jeho tr'lání' nebo před zah'ájením 
a z~a se stalo, za P?dmínek § 47 vyr. řádu, Stalo-li se přijetí směnky 
za ,tec~t~ podmmek, J.e~ ~eplatné, Uznání a slib zaplacení neplatného 
~menec,?eh'O' dluh'~, učrne,ny teprve P,o prá'loplatném sl<!Oučení vyrovnání, 
jest ?vs,:m platnr ~yl-h takto uznan nep]atný směnečný závazek přec 
vza,ty pred za~aJenlm '1yrovnání, nebylo by ho lze vymáhati žalobo'll 
smenečnou, Jezlo nebylo vzato v úvahu to, co byl'o shora uvedeno 
a, ne?yly pro 'posouzení právních ótázek s tím spojených zjištěny po~ 
!rebne skutkove podklady, bylo rozsudky nižších soudů zrušiti a naříditi 
Jak se stalo, (§§ 513, 496 čís. 3 c. ř. s.). ' 
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Pro nárok obce na Moravě ,11a náhradu nákladu, jejž učinila na vy
čištění příkopu na společné útraty účastniků, proti některému z nich, 
al1 tento dluh uznal, jest příplUstným pořad práva. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1929, R II 140;29.) 

Obec B. na Moravě domáhala se na žalovaném zaplacení 405 Kč, 
tvrdíc, že zaplatila za žalovaného dluh, kt.erý vznikl tím, že byly vy
čištěny příkopy na společné náklady ,účastníků, k nimž patřil i žalo
'1aný, a že žalovaný tento dluh též uznal a částečně zaplatil až na zaža
lo'vaných 405 Kč. K námitce nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é 
s t <O I i c e žalobu odmítl. Rek u r sní s o II d námitku zamítL D ú
vod y: Pro posouzení příslušnosti so,udu a přípustnosti pořadu práva 
jest 1'00zhodnýmobsah ža!oboova přednesu (§ 41 j, n.). Žalobkyně 
tvrdí, že se závazek žalovaného zakládá na smlouvách soukromoprá'l
ních, kt.eré § 44 vodního zákona nevylučuje. Žalobkyně musí své skut
kové tvrzení dokázati. Nepodaří-Ii se jí tO' a bude-li naopak zjištěn mezi 
stranami poměr veřejnoprávní, který namítá žalovaný, mllsí to míti 
v zápěti jen zamítnutí žaloby rozsudkem pro její neodůvodněltost, ni
kuli '1šak odmítn,utí žaloby pro nepřípustnost pořadu práva. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovo'acímu rekursu. 

D u vod y: 

Rekursní soud právem poukazuje k tomu, že žalobkyně opírá žalobní 
nárok o soukromoprávní dohodu, která není v'yloučena předpisem § 44 
vodního zál<!Ona ze dne 28. srpna 1870, čís. 65 z, zák. pro Moravu, a že 
ve věd hlavní pujde 'O' to, zda se jí pořadí dokázati tvrzeno,u do,hodu, 
a že, nepodaří'-li se jí tento důkaz, bude žalobu zamítnouti jako po 
hmotněprávní stránce neodůvodněnou. Názoru rekursního soudu iest 
přisvědčiti. Předpisem § 75 cit. vod. zákona není nikterak vyloučen 'po
řad práva pro nároky opřené o' sO'ukromopTávní titul (viz Peyer: Das 
oesterreichische Wasserrecht str. 536 a násl., Randa: Das oesterrei
chische Wasserrecht str. 14&---151, Pražák, Wasserrechtliche Kompe
tenzfragen § 3 a 15, Procházka: české vodní právo' str. 283 a násl., 
srovnej též rozhodnutí tohotO' nejvyššího soudu čís. 925 n. s. a 1'Oz
hodnutí bývalého správníhO' s'oudu ve Vídni čís. 1609 Budw.). Na zá
kladě jakých obran žalované strany bude snad žaloba zamítnuta, jest ne
rozhodnli' při řešení otázky, zda jest pořad práva přípustným. Žalobní ná
rok tak, jak jest uplatňován, nestal se veřejnoprávním pwto, že provedení 
vodního díla převzala žalujícl obec, podle vlastnlho udání jako zmO'cně
nec společn'O,sti utvořené ku čištění příkopů a kanálů, aniž tlm, že 
okresní politická správa k pozdějšímu zakročení žalující obce výměry 
ze dne 14. února 1923 a ll. září 1923 s poukazem na § 3 cis. nař. ze 
dne 20. dubna 1854, čís. 96 ř. zák., vyzvala žalovaného' k zaplacení 
částky naň připadajícf, pohrozivši zároveň, že, nezaplatí-Ii, bude částh 
ta ,na útraty žalovaného exekučně vymáhána, Těmito výnosy nebyl" 
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zavedeno řízení rodle § 44 druhý odstavec a 65 třetí odstavec cit. vod
ního zákona a nelze v těchto výnosech spatřovati rozhodnutí o rozvrhu 
příspěvků podle těchto zákonnýdh! předpisů, nýbrž věc jest ta, že žalující 
'obec sdělila okresní" politické správě, jaké náhradní nároky vznáší n" 
určité osoby za provedené již dílo, a že okresní politická správa pohro
zila těmloosobám politickou exekucí. Správné jest, že v 'obci B. došlo 
po rozumu § 52 a násl. cit. vod. zákona k založení vodního družstva, ale 
to se stalo teprve výnosem okresní politické správy ze dne 22. listopadu 
1926, jímž byla uznána jsoucnost vodního družstva v B. K provádění 
ctíla, o nějž v tomlo spom jde, došlo již před tím bez předchozíh'o 
opatření okresní politícké správy a bez předchozího vodoprávního ří
zení. Vodní družstva nejsou však jedinou po zákonu příp.ustnou formvu 
k provádění voduích staveb, uýbrž mohou tu býti i sdružení vlastník" 
určitých pozemkú, utvořená pudle norem soukromého práva (srovnej 
Procházka str. 20'1). V těchto případech zejména docházívá k sou
kl'omoprávním dohodám, které mohou býti pak právním důvodem ža
lob patřících před řádné soudy. Posléze jest UVésti, že při řešení 'otázky 
přípustnosti pořadu práva jest nezávažno, zda dílo žalujíd obcí pro
váděné bylo řádně do'komčeno a vodoprávně schváleno. 

čís. 8923. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a 11i.). 
Podle § 20 (2) zákona Sltní p~onajíntatd žádati za to, že prooaj,lmá! 

byt, jen nájenmé a nic více. I když učim!i1 k žádosti tlájemníkově náklad 
v jeho bytě, smí žádati jen přiměřené zvýšení nájenmého, nikoliv za
placeni určité sumy najed\1iOU. TakOvá náhradla jest zapovězenou úpla
tou podle § 20 (2) záki. 

(Rozh. ze dne 27. d.ubna 1929, R II 14$/29.) 

V únoru 1928 najal si žalobce v domě žalované byt, při čemž žalo
vané zaplatil 1200 Kč. V červnu 1928 byl nájemní poměr zruš,en. Ža
lobu o vrácení těchto 1200 Kč pro c e sn í s o u cl p r v é s t o I i c e 
zamítl. O d vol a c í sou d zrušil napadený rozsudek a vrátil vě~ 
prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovU projednal a rozhodl. 

Ne j v y šš í s o u cl nevyhověl rekurs,u. 

Důvody: 

Podle zjištění odvolacíh'o soudn byla nájemní' smlouva uzavřena 
v únoru 1928. Nutno tedy žalobní nárok posuzovati podle zákona ze 
dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n., který v té době platil. Žalobce 
domáhá se vrácení 1200 Kč a uvádí, že, chtěje byt dostati, byl nucen 
slíbiti žalované odstupné 1400 Kč, z něhož zaplatil 1200 Kč. Takto byla 
žaloba opřena v předpis'§ 20 (2) a (3) zákona na ochr.náj., podle 
něhož jsou zapovězena veškerá právní j,ednání, kterými pronajímate\ 
dává sobě poskytovati mimo nájemné něco za to, že pronajímá byl. 
O tento důvod byl žalobní nárok opřen podle skutkového přednesu již 
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v žalobě a o tentýž důvod byl 0pu'an výslovně také v odvolání, takže 
nepráven, žalovaná v rekursu tvrdí, že byl žalobní důvod vodvo'lám 
změněn v důvod nepřípustného přeplatku na nájemném, a snaží se na
opak sama převésti věc na tuto nepravou kolej. Zákon o ochraně ná
jemníků v § 20 nikde neužívá slov »odstupné«, nebo »odbytné«, nebo 
»výkupné« a t. d., jak to strany různě nazývají, takže záleží jen na tom, 
zclali podle pravé povahy úplaty bylo mimo nájemné dáno něco za. to, 
že byl pronajat byt. V souzeném případě jest mespomo, že žalobce 
mimo nájemné zaplatil ještě 1200 Kč. Žalobce nazývá tuto úplatu »od .. 
stupným«, tvrdě, že, chtěje dostati byt, byl nucen tuto částku zaplatiti. 
Tvrdí tedy, že' by mu bez této zvláštnf úplaty nebyl býval byt pronajat. 
Žalovaná se '"' lomto tvrzení nevyjádřila a v rozsudku prvního soudu 
chybí skutkové zjištění v tomto směru, takže již z tohoto důvodu j-est 
zrušení prvního rozsudku oprávněno. To patrně měl na mysli také od
volací soud, když v důvodech po theoretických právních úV2hách po
někud všeobecně praví, že náleží procesnímu soudu zkoumati, zda 
v tomto případě nejsou »investice« pouhou záminkou za účelem dosa
žení odstupného za byt. Pokud odvolací soud uvádí, že náleží proces
nimu soudu také zkonmati, zda to, co žalobce dal žalované z důvodu 
investic, jest p'odle zákona O' ochraně nájemníku povinen, hraditi, jde 
o otázkn právní, kterou podle skutkových zjištění prvního soudu mohl 
a měl si odvolací soud sám vyřešiti. V té příčině nutno se tedy aspoň nyní' 
vypořádati s námitkou žalované, že zažalovaná částka byla dána jen 
jako úhrada na nutné opravy a úpravy bytu, na něž byl žalobce hned 
z počátku upozorněn a které sám provedeny míti žádal, zaplativ hned 
částku 1000 Kč a později ve splátkách ještě 200 Kč. Prvni soud zjistil 
a zjištění tO' D1ebylo v žalobcově odv1olání napadáno, že opravy a úpravy, 
zejména úprava obytné místnosti v dílnu, byla žalovanou provedena 
k výslovné žádosti žalobcově. Ovšem první soud zjistil také, že byt byl 
ve špatllém stavu, že práce byly většinou provedeny k udržení byt;1 
v dobrém stavu že ien část nákladů byla věn'ována na úpravu obytne 
místnosti v díl~u a' že žalovaná sí dala vyplatíti mnohem více, než 
úprava stála, ale přes to první soud žalobu zamítl. Žalovaná tomuto 
zj-ištění (o tom, že si dala vyplatiti mnohem více, než úprava stála), 
v vdvolacím sděleni odporovala, ale to není na závadu, protože jsou 
zmíněné skutečnosti pro rozhodnutí tohDto sporu bez významu. Zákon 
chtěl předpisem § 20 zák. o,ochr. náj. zameziti, by nebylo vykořisť'ová.?~ 
bytové tísně k vymáhání úplat, jichž by se nedalo za normálmch pomem 
docíliti. Proto zakázal v odstavci druhém pronajímateli, by si dal mimo 
nájemné něco poskytnouti za to, že pronajímá byt. pronajímatel smí 
žádati za pronajetí bytu jen nájemné a nic jiného. Jaké nájemné lze 
žádati, ustanovil zákon v §§ 8 až 12. Nad míru, přípustnou všeobecně 
podle § 9, smělo býti zvýšeno nájemné jen z důvodů vypočtených v § 12 
(2) až (6), z níchž by se mohla žalovaná v souzeném případě odvol~
vatí a také se odvolává jen na důvod § 12 (4), který ustanovuje, ze 
k úhradě nákladů, jež byly učiněny k žádosti nájemníkově v je~o bytě, 
jest dovoleno přiměřené zvýšení nájemného na dobu, která staČl, by se 
náklady umořily v přiměřené lhůtě, ledaže byly nutné, by byl byt udržen 
v nžívatelném stavu. Tyto náklady, pDkud jsou nutné k udržování bytu 
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v užívatelném stavu, musí nésti pronajímatel podle § 1096 obč. zák. 
v~dy ze svéh~ a .nemůže jich nikdy použíti za důvod pro zvýšení nájem
n~ho. ?statm naklady, učiněné v bytě k žádosti nájemníkově, mohou 
bylI ?uvodem pro, zvýšení nájemného na přiměřenou dobu, ale jen ná
Jemneho, mkdy duvodem pro požadování určité sumy najednou. Právě 
ta~?výn; zvláštním úplatám chtěl zákon v § 20 (2) čeliti, protože jich 
mu ze bylI .lehce zneužíváno k požadování přemrštěných náhrad. Jest 
tedy nespr.avným názor stěžovatelky, že prý, i kdyby byl žalobce vzal 
n~ sebe naklad na investice, přesahující míru a způsob určený v § 12 
zak. o OChL náJ., nemůže žádati náklady ty zpět. V tom j,est stěžova
t.elka na omylu, neboť takové jednorázové náhrady jsou zapovězenou 
uplatou podle § 20 (2) zákona o ochr. náj. Jen pro úplnost jest ještě 
dodatI, ze zakon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n. prohlásil 
v § }2 (7) ~ro budoucnost za nepřípustné i jen zvýšení nájemného z dů
vodu mveslIc, vynaložených mimo byt nájemníkův, tedy mimo případ 
§ 12 (4). (Srv. k tomu také rozhodnutí čís. 6564 sb. n. s., a důvodové 
zprávy tisk 5091 a 5113 k zákonu čís. 48/1925). 

čis. 8924. 
Jazyková otázka. 
Roz~o~nutim dohlédacích úřadů o použití jazyka při soudech jsou 

~oudy y~any v too způsob, že ve věci, v níž vzešel spor o použití jazyka 
JS()U vazany právním názorem, jejž v této věci zaujal k jazYkové otázc~ 
d?hl~dací orgán. Odchylným stanoviskem dohlédaclbo úřadu jest zjed
rum len. podk~d pro ú~ahu, zda při to~n,to stanovisku může obstáti pro
~esualnt. opatřenI; dotcené rozhodnut/m dohlédacího orgánu v otázce 
lazyk~ve, a p~-1i ano, jaké. jsou !Oho další procesuální důsledky a jak 
Jest. ~~e s hled!s~ procesn!ho p~ava postupovati. Výrok v tomto směru 
nem J!~ rozhodnutun v otázce Jazykové, nýbrž výrokem patřídm du 
?b~ ludik~tury, vymykajícím se vHV!UI dohlédacího úřadu jakožto orgánu 
Jusbcm spravy. 

. Usnesení soudu, odmítající podám podle čl. 4 jaz. nař. není pří
ruym rozhodnutím jazykové otázky, (] niž bylo rozhodnuto j~n v dťtvo
d~ch l;IS?esení, t~ méně rozhodnutím sporu o užiti jazyka podle § 7 jaz. 
~~". Jez tI~táv~ teP;rve( v k~yž strana mající za to, že bylo porošeno 
Jej! Jazykove pravo, SI stezuJe u přislušného úřadu. 

Sprá,"ní úřad rozhodujícl -spor o užití Jazyka není oprávněn zrušiti 
usnesem s~du odmítající podání podle čl. 4 (3) jaz. nať. »Náp~ava{( 
~e smyslu cl. 96 (3) Jaz. l1!!1ř. není možná, když bylo před rozhodnutím 
Jazykoveho Sporu podáni odln:ítnuto právoplatným 1lI!11esenllm. 

(Rozh. ze dne 30. dubna 1929, Rv I 1676/28/2.) 

N e j v y šš í s '(} u d odmítl usnesením ze dne 22. listopadu 1928 Rv 
. ~676/28/1dovolánlí žaloval1éhD z těchto d ů vod ů: Žalovaná strana, 
J~z podle. nesporného přednesu ~ení československým státním přísluš
nlk.em a Jest zastoupena advokatem, podala dovolání jazvkem něme
ckym. Po.dle ~ 2 jazykovéno zákona a čl. 14 jazykového nafízeni' mohon 
Jen. st~tn: obcan~. Ceskosl?v~ns~é .republiky za podmínek vytčených 
.v temze cl. 14 UZI,tr v p'Odanlch ]lneho jazyka než si itníh1o. Podle čl. 4 
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(3) jest odmítnouti podáni, jež za stranu učinil právní zástupce v jiném 
než státním jazyku mimo případ uvedený v předchozím odstavci, ježto 
se nehodí, by o něm bylo po zákonu zahájeno jednání. 

Do tohoto usnesení stěžoval si žalovaný k p r e s i d i u ne j v y š
š í h o s o u d u, jež jeho stížnosti rozhodnutím ze dne 1 L ledna 1929 
nevyhovělo. Do rozhodnutí presidia nejvyššího soudu stěž'Ovalsi ža
lovaný k min i st e r s t v u spr a v e cl 1 nO' s t i, jež jako dohlédací 
úřad podle § 7 jaz. zák. a čl. 96 jaz. nař. výnosem ze dne 27. března 
1929, čís. 4912/20 změnilo napadené rozh'Odnutí v ten smysl, že se 
zrušuje usnesení nejvyššího soudu ze dne 22. listopadu 1928, pokud jím 
bylo dovolání odmítnuto, a že jest nejvyšší soud povinen přijati stěžo
vatelčino dovolání a nehledě k uplatněnému důvodu odmítnutí po 
zákonu o něm rozhodnouti. D ů vod y: Nejvyšší soud odmítl usnese
ním z 22. listopadu 1928, č. j. Rv 1 1676/28-1 stěžovatelčinu odvolání 
podle čl. 4., (3) jaz. nař. jedině z jazykových důvodů, ano podáno bylo 
právním zástupcem v německém jazyku za stěžovatelku, která jest sice 
příslušnicí německého jaiyka, není však pfíslušnicí českosloven;ské re
publiky. Stížnosti nevyhovělo presidium nejvyššího soudu, poněvadž 
prý rozhodnutí o tom, má-li býti opravný prostředek 'odmítnut či má-li 
býti vyříz,en ve věci, jest jen otázkou předurčující, kterou si řeší soud 
sám, a to i tehdy, jde-Ii O veřejnoprávní otázku jazykového práva, po
kud tato nebyla v době soudního rozhodnutí již pravoplatně vyřešena 
příslušným úřadem správním. Soud nemůže prý vydati o jazykové zá
vadě zvláštní usnesení a nemůže s vyřízením p'Odání vyčkati, až roz
hodnutí o jazykové otázce nabude právní moci. Odmítnutí opravného 
prostředku v poslední soudní stolici má prý za následek právní, moc 
soudníh'O . rozhodnutí, proli němuž opravný prostředek čelí, čímž jest 
upraven právní poměr mezi stranami s konečnou platností a se .všemi 
účinky formelní a matedelní právní moci. Právo takto založené nemůže 
prý dotčeno býti adminístrativním opatřením presidia nejvyššího soudu 
jakodohlědacího úřadu. Presidium nejvyššího soudu jest tu v patrném 
právním omylu a jeho důvody nejsou přesvědčivé, hledíc k zákonným 
předpisům. Nehledí-li se ani k tomu, rozhodnutí samo' si odporuje, 
tvrdíc jednou, že rozhodnutí i o jazykové závadě jest jen otázkou před
určující, kterou si řeší soud sám; pokud tato otázka nebyla v době s'oud
ního rozhodnutí již pravoplatně vyřešena příslušným dohlédachn správ
ním úřadem hned však na to, že soud nemůže vydati samostatfié Usne
sení o jazykové závadě a vyčkati s vyřízením podání do, právní moci 
r'OZhodnutí o jazykové otázce. Podle toho by nikdy nemohlo dojíti 
k vyřešeni jazykové otázky správn!m Madern a u soudů by tudíž § 7 
jaz. zák. neměl podle jeho mínění nikdy platnosti. Naproti t'Omu také 
již nejvyšší soud vydal nejedno usnesení, kterým rozhodoval pouze 
o jazykové otázce, tak že 'Opět druhé tvrzení neodpovídá skutečnosti . 
Jedině správné může býti tvrzení, že i soud si má řešiti' otázku, je-íi 
podání jazykově přípustno čili nic, jak ukládá ostatně soudrjm a úřa
dům republiky jazykový zákon a nař!zení k němu vydané. Ale takové 
usnesení není rozhodnutím ve věci, jest naopak jen rozhodnutím o for
mel",! stránce, a jako každé jiné usnesení a wzhodnutí o jazykové 'Otázce, 
podrobeno jest přezkoumání příslušným dohlédacím. správním úřadem 
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podle § 7 jaz .. zák., a opravným prostředkem podle čl. 96. jaz. nař. Ta
ko~e ~sneseJ11, byt bylo vydáno i nejvyššim soudem, nemůže nabý;i 
pr~vnI mocI, pokud neuplynula lhůta ke stížnosti určená v čl 96 . 
n~;. a,nebo d.ok~d __ o stížnosti c:I'O něho podané nerozhodl pr~vopll~z<i 
pnslusny: spr~vnI urad. Presldium nejvyššího soudu uznává ve svých dli
~?dech Je,d~Im dechem právo a příslušnost dohlédacího správního 
uradu, vy;eslt~ p;a~~platně jazyk'Ovou otázku, ale zároveň upírá jeho 
rozhodnutI prav11l .ucmky při usneseních nejvyššího soudu a možnost 
zjednatI r03'hod,nutlm nápravy. Nejvyšší soud a jeh'o presidium ocitá 
St; tu ve ".reJ,mem. rozporu s ústavním zákonem a se svými vlastními 
~uvoody. P!lk~zal-h § 7 Jazykového zákona, tedy ústavního, rozhodování 
"PO'f~, ~ UZltI pZ,Yka ~ý:u~ně sp!áv~ím, úřadům, bylo by každé tomu 'Od
pOrU!~CI u.~nesenI a mll1enI porusenIm ustavního zákona, Takové usnesení 
nem~:e JIz. proto,nabýti p,rávní moci, bylo-li mu v čas 'Odporováno, a 
nem~:~ am zalozIÍ1 pravm poměr mezi stranami s konečnou platností 
a s u,~mky form;~ní a materielní právní moci .. Po formelní stránce jest 
tu stImost!. o mz rozhod·nouti přísluší jedině správním úřadům tedy 
n~lze t;JIUVI,tI o formelni p;ávní moci takového soudního výroku. Po ma
te, Ie1m st~a~ce nenabyva usnesení, třebas i nejvyššího soudu právní 
mocI! kdyz Jest tu opravný prostředek dosud ve věcí nevyřízený právě 
pro Jazykoyou 'otázku do~:ud spornou a správními úřady ro'zhodovanou. 
§ 7 J,a~. zak. neuč~ml, vYJImkJ:. pro soudní usnesení. čl. 96. jaz. nař., 
stejnc, jako čl. 4. tehoz .Jsou predpísy ku provedení jazykového zákona 
a dluz?D Je posuzovalI jen, z této stránky a pirotD i usnesení podle nich 
:,ydan~ JSou,. podro?ena p;ezko.um~!;I správ~ími úřady po rozumu § 7 
laz. z~k. a ,cl. 96, pz; nar. Nejvyssl soud Jako nejvyšší soudní, stolice 
je,st pf(;deVSI~l povol~n a povinen dbáti zákonných předpisů a zacho
vaV~~I usta,vl1l za~on; jako,ž í dbáti své i cizí příslušnosti při rozhodování 
v D. canskych pravmch vecech. K tomu směřuje i ustan'Ovení § 1 j n 
1V!Imsterstvo spravedlnosti přiklO'nivši se k náhledu nejvyššího sp;á'J~ 
mhD s?udu přiz?alo již opětovně jazykDvé právo podle § 2 jaz, zák. za 
o~!atn!C~l po~m1l1e,k ta.m uvedených i cizím státním občanum, jsou-li 
pns!usl1l,kj! nektereho J,azy~a menšiny v českosl'Ovenské republice. Na 
ton; trva I v t?~ltO pnp,ade. Poněvadž však nejvyšší soud odmítl ien 
z teto f?rmelm )azykove závady dovolánic stěžovatelčino', a toto jeho 
usnesenI n~lze ?Ikterak uznati za rozhodnutI' ve věci, správním úřadům 
sIce § 96, ust. lIst., zaka~uJe zasahovati do věcného IrozhodovánI S'OUdlI, 
naopak vsak § 7 j~z. zak. <l čl. 96. jaz. nař. ukládá správním úřadům 
rozhodOV,~tI s konecnou platností SpOTy o užití jazyka a zjednati nápravu 
nevyuma]Ic soudy, ani nejvyšší soud, bylo. rozhodnouti J'ak shora J'est 
uvedeno. ' 

,:. r e s i d i u mne j v y Š š í h o s o u d u předalo věc senátu ne'
vysslhD,soud.u k, d~l!ímu o~atření. Sen á tne j v y Š š í h O' s o u d u Je 
~,snesl, ze dovolal1l zalovaneho bylo. vyřízeno odmítnutím a nelze J' e vy
ndlÍl znova 

Důvody: 

, ~ejvlšší s,oud trvá, přede~š[m na rozhodnutí CIS. 8028 sb. n, 
jehoz du\'ody JSou tO'tozne s duvody zmíněného rozhodnutí presictia ~~ 

í 
I, 
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clne 11, ledna 1929 pres, 112/29. V odůvodnění zmíněného minister
ského výnosu, jako.ž i dalších výno.sů ministerských vydaných v obdob
ných věcech, t. j. jazykové otázce v době od 24. do. 27. března 1929 
čÍs. 4911, 4913, 7097,10478 a 11.013 odporuje se těmto důvodům výslov
ně také jako důvodům nejvyš, so.udu, anO' praví se v nich, že i nejvyšší 
soud 'Ocitá se ve zřejmém rozpont s ústav. zákonem a se svými vlastními 
důvody, dále že nejvyšší s'Oud jako nejvyšší soudní stolice jest přede
vším povolán a povinen dbáti zákonných předpisů a zachovávati ústavní 
zákon, jakOŽ dbáti své i cizí příslušnosti při ,rozhodování v 'Občanských 
právních věcech, Nezbylo. proto nejvyššímu so.udu jiného., než by se 
zabýval také důvody uvedených ministerských výnosů. Srovnáním jich 
s důvody rozhDdnutí čís. 8028 sb. n. s, nebyl nejvyšší soud zviklán 
v přesvědčeni o správnosti svého rozhodnutí i jeho. důvodů, Js'Ou to jen 
předpisy zákonné,. jež mu brání, by vyhověl příkazům obsaženým v mi
nisterských výnosech shora uvedených, t. j. by podání jednou odmít
nuté a tím právoplatně vyřÍ<zené přijal a o něm rozhDdl znova. Podle 
§ 96 (1) ústavní listiny jest soudnictví ve všech stolicích odděleno ld 
správy. Výjimky z této zásady jest vykládati způsobem obmezujícím. 
Takovouto výjimkou jest zejména i ustanovení § 7 jaz, zák. a s ním 
doslovně souhlasícího čl. 96 (1) jaz, nar" podle něhož spory o ,užití 
jazyka při soudech vyřizují příslušné státní orgány dohlédací jako' věcí 
státní správy odděleně od věci, ve které nešly, Jest proto rozhodO'vací 
oprávnění dohlédacích orgánů obmezeno na spor o užití jazyka při 
soudech. Jen rozhodnutím o použiti jazyka při soudech jsou soudy vá
zány v ten způsob, že ve věci, z níž vzešel spor IQ použití jazyka, jsou vá
zány právním názorem, jejž v této věci zaujal k jazykové 'otázce orgán 
dohlédací, Poněvadž soúdy nerozh'odují o použiti jazyka formáll1.hn 
výrokem, obmezeným na po,užiti jazyka, nýbrž předmět,em soudcov
ského výroku jsou otázky procesního práva, pro něž otázka použití 
jazyka jest jen otázkou předurčující, jest 'odchylným stanoviskem do
hlédacíhó orgánu zjednán jen podklad pro úvahy, zda při tomto stano
visku může obstáti procesuální 'opatřeni, do,tčené rozhodnutím dohlé
dacího orgánu v otázce jazykové a pakli an'o, jaké jsou toho clalší pro
cesuální důsledky a jak jest dále s hlediska procesního práva postupO'
vati. Rozhodnutím dohlédacího orgánu v jazykové otázce jest vyčerpáno 
mzhodovací 'Oprávnění dohlédacího Drgánu v řízení soudním, vše CD 
pak následuje je použitím procesního práva na stav věci, utvořenÝ 
rozhodnutím dohlédacího úřadu v jazykové otázc~. Výrok v tomtO' smi\ru 
.není již rozhodnutím v otázce jazykové, nýbrž výrokem, patřícím do 
oboru judikatury a vymykajícím se prato podle' pravidla § 96 (1) vlivu 
dohlédadho úřadu, jakožto orgánu justiční správy. Na tomto stanovisku 
nic není s to změniti poukaz k ustanovení čl. 96 (3) jaz, nař" podle 
něh'ož dohlédací orgán, uznav stížnost za odůvodněnou, nařídí případně 
nápravu, která jest podle povahy věci ještě možná, Nesluší zapomínali 
na to, že toto ustanov.eni platí nejen pro řízení soudní, nýbrž i pro řízení 
sp,rávní, v němž podle uspořádání 10hO'to řízení arciť náprava zhusta 
možnou bude. Tím není ovšem řečeno', že v soudním ř~zení jest náprava 
vLIbec nemožnou, Jenže v soudním řÍ'zení orgánem, povolaným zjednati 
nápravu, není ze shora řečených důvodů orgán dohlédací, nýbrž soud, 
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takže není- přípustnS'rn, by dohlédací oraán naznačením cesty . ·Y odl . h .... o, . b , po ,1ll 
P .,e Je ,o rm~em ma a muze byh zjednána náprava, zasahoval do 
dalslho ~roc.es~lho postupu soudu příkazy, k nimž, ano jde na dále již 
Jen 'o vec JudIkatury, ;rení již oprávněn. Pokud zvláště jde o usnesení 
podle čl. 4 (3) Jaz .. ~ar., jímž podání v jiném než státním jazyku bylo 
s?ude.m. od?,ltl1<ut~".Jezto. se nehodí, aby o něm bylo po zákonu }ednáno, 
pnchazl, d~le Jes.te ': uva.hu druhá, věta 'Odsta~ce .P) čl. 96 jaz. nař., 
podleneh?~ do.hledacl. or~an, vyhovev jazykove stlznosti, nemMe sám 
vy?atI vynzem s ~ravmmi účinky vyřízení příslušného orgánu. Toto 
pr aVQ os'Ob9.v~1 ?y SI d.ohlédací orgán vý,l'okem, že Se odmítnuté podání 
na soud pnJlma a ma býti pO,dwbeno záko,nnému řízení. Tento výrok 
nutno ponechatI soudu, Jemuz nepochybne bude náležeti rozhodnutí 
o to.m, od kd~ a s.ia~ými proces~álními důsledky lze uznati podání za
dan~ na soude. ~ )akym dusledkum vede postup ministerstva spravedl
no?tI, .. ~ldno neJlep.e z Jeho rozhodn'Un čís. 4911/29. šlo o případ kde 
neJvyssl soud, zru~11 na. ďovolání jedné strany rozsudek odvol~cího 
soudu, ale ~oucasne .odmltl ďovO'lací odpověď druhé strany podle čl. 4 
(3) Jaz. nar., .vys!?vw: ž~. k .. út~atám této odmítnuté dovolací odpověCi 
nebude, v dalš:?, n~enl I?nhhze~I; Avš~k, min~sterstvo spravedlnosti roz
hodlo, ze p0'pnpade (t..l' pro pn pad vlt-ezstvl strany, která odpověd' po
dala) bude treb~ h,ledetl k ,útra~á:" d'O.volací o?povědi. 'Rozhodlo tedy mi
~lsterst~o skutecne Jako nejaka ctvrta opravm stolIce a to ještě v ,otázce 
utratove, ktera zpraVIdla končí ve stolici druhé (§ ,528 c. ř. s.). V duvo
dech min. vý.nQsŮčls. ~911 a 4912 prav,í' se dále, že 'rozhodnutí 'Odporuje 
sl,sam~ t.~r?lc jednou, :e,;~'ozhodnuti o jazykové závadě jest jen otázkou 
predu;cuJlcl, kterou ~I ~:Sl soud sám, pokud tato 'Otázka nebyla v době 
sou?nr~o :5'zhodnutl JIZ ,právoplatně vyřešena přísl,ušným dohlédacím 
spravnr~, uradem, hned vsak na to, že soud nemůže vydati samostatné 
usne.sem o JRz~kov~ závad~ a vyčkati s vyřízen'ím podání dO' právní 
rn,0CI r~'zhod~utr, o jazyko~e otá~ce. Není nesnadné clovoditi z jazyko
vych 'predplsu, ze ob~ naz?'ry JSo~ správné a že si neodporují, takže 
Q~sIOJI .ved~e sebe. § 1 jaz. zak. byl Jazyk československý uznán' státním 
oflclelmn,r !~zyke~ r~p~bl!ky..' v němž, s výhradou toho, co ustanovuje 
se v.§ 2, ~eJe s,e. uradovanr vsechsoudu. V § 2, obsahujícím .ustanovení 
o. narod,n~~h ~ Jazyk?~ýc~ menšinách jest určeno, kdy soudy jsou po
vll1ny pn]Imat:. o~ pnslusníků j~~yka menšiny podání v témže jazyku. 
Podle § 7 ~YfIZ'Uj~ spo.ry 'O UZltl Jazyka při soudech příslušné státní 
org~ny dohleda'C'i Jako věci státní správy ·odděleně od věci, ve které 
vzes!t Z toho, p,lyne, že 5' podání učiněném v jaz'yku českosl'ovenském 
nemuze ,soud ,vube: .uv~~oya~i po. stránce jazykové, ale že tak musí 
učmltI .v:cly ~n p'o~a?1 ucmenem v pzyku menšiny (sr. čl. 4 jaz. nař.). 
O podanr u nI UC1'l1enem musí takto uvažovati každá soudní stolice sal"a 
pro se?~. M~!:. se ,:š~k S,táti, ž·e v téže právní věci vzešel spO'! o už'ttí 
Jazyk~.J1z,v ?IZSI stO!ICI ~ ze byl podle § 7 jaz. zák. právoplatně rozhod
nut pnslusny?, ~o~l:daclm úřadem ve prospěch strany, jež užila jazyka 
me:n~rny. U:'!le-lr t~z strana v téže právní věci jazyka menšiny v podání 
?'Oslem .VyS~l :t?Irce ~o,~dn'Í, nemuže tato zabývati se věcí po stránce 
Jazykove, nybrz jest vazana rozhodnutím sp,r'ávniho úřadu dohlédacího 
Tento smysl má první názor. Pokud soud uvažuje o jazykové otázc~ 
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ve vi'ci, v níž nebyl'O před tím rozhodnuto správním úřadem podle § 7. 
pz.zák., nemůže vyříditi podání učiněné v jazyku menšiny tím zpuso
bem, že by vyslovil přímo usnesením, že podatel má anebo nemá práva 
užíti ve svém podáni ja 'yka menšiny, a že další bude zařízeno až po 
právomoci takového .usnesení, nýbrž musí v prvém případě vyříditi 
podání podle příslušných předpisu soukromého práva, v druhém je od
mítnouti podle čl. 4 jaz. nař., rozhodnuv v obou případech o jazykové 
'Otázce j,en předurčujicím způsobem. Není tudíž odporu mezi 'oběma 
názory nejvyššího soudu, naproti tomu nelze souhlasiti s názorem pro
jeveným v min'. výnosech, že by za platnosti oněch náZO'rů nikdy ne
mohlo dojíti k vyřešeni jazykové Qtázky správním úřadem a u· soudů 
by tudíž § 7 jaz. zák. neměl nikdy platnosti. Přijde vždy jen na zvlášt
nost každého případu. Nejvyšší soud dosud ani neprojevil náz'Oru, .že 
by nebyl v mčité, právoplatně dosud nevyřízené právní věci vázán roz
hodnutím správního úřadu vydaného v téže věci podle § 7 jaz. zák. 
ještě před vyřízením věci. Jinak je tomu jen, jde-Ii o věc pro soud prá
voplatně vyřizenou. Správnost dalšího tvrzení, že i nejvyšší soud v'ydal 
nej.edna usnesení, kterým mzhodoval pouze o jazykové otázce, nelze 
připustiti, d'Okud usnesení ta nebudou přesně uvedena, neboť jinak 
nejsou známa senátu nejvyššího soudu. Ministerské výnosy pmví dále, 
že usnesení soudu, kterým feší se jazyková otázka, není rozhodnutím 
ve věci, jest naopak jen rozhodnutím o rormelní otázce a jako každé 
jiné usnesení a rozhodnutí o jazykové otázce podrobeno jest přezkou
mání příslušným d'ohlédacím úřadem správním podle § 7 jaz. zák. 
a opravným prostfedkum podle čl. 96 jaz. nař., takové usnesení, byť 
bylo vydáno i nejvyšším soudem, že nemůže nabýti právní moci, dokud 
neuplynula Ihllta k stížnosti' určená včl. 96 jaz. nař., anebo dokud o stíž
nosti do něho podané nerozhodl právoplatně příslušný správrú úřad 
(výn. čís. 4911 a 4912), že usnesení nejvyššíhO' soudu odmítající po
dání z duvodu čl. 4 (3) jaz. nař. není věcným meritorním rozhodnutím 
(výnos Čí&. 11.013), že i nejvyššímu soudu odňato jest ústavním zá
konem právo mzhodování O' jazykových věcech i v občanských věcech 
a že nejvyšší soud nesmí si právo tako,vé osobovati, že usnesení opi
rající se jedině o Výklad jazykových předpi'sů nemuže nabýti právní 
moci, pokud neuplynula stanov·ená Ih,ůta k stížn'Osti anebo není o stíž
nosti právoplatně rozhodnuto dbhlédacím správním úřadem (výnos 
čís. 4913), že usnesení podle čl. 4 (3) jaz. nař. opírající se pouze 'O ja
zykový zákon jest rozhodnutím ryze o jazykovém právu strany, a že 
nejvyšší soud osobuje si právo příčíCí se ústavnímu zákonu, prohla
šuje-Ii lakové usnesení za' konečné (výnos čís. 10.478). Tyto nho'ry 
nesrovnávají se ani s věcí ani s jazykovými předpi'sy. Bylo již shora 
řečen'O, že soud nerozhoduje přímo usnesením -o jazykové otázce ani 
tehdy, když podání učiněno bylo v menšinovém jazyku. Nejen v roz
sudcích, nýbrž i v usneseních soudních jest lišiti výrok od dův-odú. 
P.ouze výrok, a to i v usnesení, jest rozhodnutím so,udu. O tom, co není 
řečeno ve výroku, nýbrž jest jen 'Obsaženo v důvodech, rozhoduje se jen 
nepřímo, předurčujícím způsobem. Jen tehdy byl'O by tu rozhodnutí 
soudu o jazykové otázce podle § 7 jaz. zák., kdyby bylo usnesením 
vysloveno přfmo, že strana má anebo nemá práva užíti menšinového 
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jazyka. Tak sou cly nerozhodují, nSrb.rž i při odmítnutí podání podle ~L 
4 (3) jaz. nař. uznávají jedíně v důvodech usnesení, že za stranu učinil 
podání právní zástupce neprávem v jíném než státním jazyku. Soudy 
jsou často nuceny rozhodovati předurčujícím způsobem t. j. v důvodech 
svého rozhodnutí i jiné otázky správního práva, nejen jazykové, aniž 
tím rozhodnuH jejich přestává býti věcným a po případě konečným 
rozhodn'uUm občanské, 1. j. soukr'Omoprávní věci, v níž bylo vydáno. 
Soudy musí tedy uvažovati o' jazykové otázce vždy, jakmile mají vyří
díti podání učiněné v menšinovém jazyku. Min. výnosy čís. 4911 a 4912 
praví samy, že ukládají jaz. zákon a nařízení k němu vydané s'oudtlm 
řešíti otázku, je-li podání jazykově připustné čili nic. Není proto ve 
své obecnosti správný názor výnosu čís. 4913, že ·rozhodování O jazy
ko'vých věcech jest soudům Ů'oolato a že jest přikázáno jedině dohléda
cím správním úřadům. Nejvyšší s'Oud má ovšem na mysli jen rozhodo
vání činěné způsobem předurčujícím. PO' této stránce jsou při rozhodo
vání o podáních v menšinovém jazyku daleko četnější případy, kdy roz
hodují s'Oudy o jazykovém právu stran, aniž by správní úřady měly vi\
bec možnost rozhodovati podle § 7 jaz. zák. Přijme-li totiž souJ podáni, 
1. j. neodmítne-li je podIe čl. 4 (3) jaz. nař., rozh'Odl tím i o jazykovém 
právu strany, neboť uznal stranu za oprávněnu užíti' menšinovéhO' ja
zyka, aniž toto jeho ·rozhodnutí jest podr'Obeno přezkumu příslušným 
správním úřadem. Ve všech těchto případech rozhodují tudíž soudy 
s konečnou platností 'o jazykovém právu, aniž může druhá strana tomu 
odporovati podle čl. 96 jaz. nař. A přece i přijetí podání má při nej'
menším stejný právní význam jako jeho odmítnutí, neboť rozh'Oduje se 
jím často o hmotném právu druhé strany, jež by jinak odmítnutím po
dání nabyla práv (bližší viz v rozh. čís. 8028). Co do vyřízení podání 
.učiněného, v menšinovém jazyku v případě, že soud nepřiznal straně 
práva užíti jazyka tohO', je předeslati, že až dO' vydání jaz. naříz.ení ne
bylo u nás předpisu, jak naložíti s podáním jazykově vadným. Jazyková 
otázka nebyla upravena po stránce fo,rmální, n·eboť nebylo 00 ní výslov
ného předpisu v zákonech upravujících, řízen:, s'oudní (sporné, exekučni, 
nesporné), nejvyšší soud užíval proto podle možnosti obdoby §§ 84 a 85 
c. ř. s. čl. 4 (3) jaz. nař. je tudíž doplňkem předpisít normálního práv<l 
(civ. řádu soudn., exek. řádu a všech předpísít nesp. řízení), a je další 
účinky odmítnutí podání posoudití podle předpisů, podle nichž bylo věc 
vyříditi. Jde-li ku př. o opravný prostředek v řízení sp'Omém aneb exe" 
kučním, nastává odmítnutím podání a uplynutím lhůty určené k oprav
ným pwstředkům ztráta jich t. j. právoplatnosv soudníhO' rozhodnutí, 
do něhož byl podán opravný prostředek jazykově vadný. Pro řízení ne
sporné platí předpis § 11 pat. Nezáleží na tom, že usnesení odmítající 
podání podle čl. 4 opírá se jedině ,o jazyko,vé př.edpisy, neboť ani tím 
nestává se přímým rozhodnutím jazykové otázky, 'O níž bylO' rozhodnuto 
jen vdůvodedh. usnesení t. j. Způsobem předurčujícím. Ro'zhodnutim 
věcí zůstává jen odmítnutí, aniž záleží na tom, z jakéhO' důvodu k ně
mu došlo., Věc má se stejně, jakO' když usnesením odmítá se podání' 
opožděné nebo nepřípustné. I tu jde .0' podání, jež nehodí se, by bylo 
o něm jednáno po zákonu, a jsou podání ta odmítnutím vyřízena ko
nečným způsobem, aniž uvažuje soud o' meritu věci. Ještě méně jest 
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usnesení soudu odmítající podání z důvodu čl. 4 (3) jaz. nař rozhod
nutím sporu o užití jazyka podle § 7 jaz. zák., jak za to mají takřka 
všeckv ministerské výnosy sh,ora uvedené. Nejvyšší soud rozeznává a 
vždy 'rozeznával rozhodnutí jazykové otázky (věci) od rozhodnutí ja
zykového sporu. Přijetím aneb odmítnutím podání jazykově závadného 
rozhoduj.e soud, a to jen nepřímo, pouze 'O jmykové otázce, ne však 
o sporu užití jazyka. Spor nastává teprve, když strana mající za to, 
že bylo porušeno její jazykové právo (čL 96 nař.), si stěžuje ti( pří
slušného úřad·u. Než k tomu dojde, nemůže býti řeči o jazykovém sporu, 
neboť není vyloučeno, že strana spokojí se s vyřízením t. j. odmítnutím 
podání. Ani skutečnost, že neuplynula lhůta k stížnosti podle čl. 96 
nař., nezakládá jazykŮ'vého sporu. Nejvyšší soud je si dobře vědom, že 
§ 7 jaz. zák. bylo rozhodování sporů o užítí jazyka přikázáno výlučně 
správním úřadům, a neporušil nikdy ('oho předpisu, ježto nerozhodl ani 
v tom ani v jiných případech spor jazykový, nýbrž rozhodl jen o tom, 
zda podání jest jazykově přípustné čili nic, a to nepřímo, vždy jen 
předurčujícím způsobem, kdežto odmítnutím podání toh'O rozhodl 
konečným způsobem věc samu, v níž podání to se stalo. Není proto 
odítvodněno postupem nejvyššíhO' soudu jemu připomínati, že rozho
dování jazykových sporů jest přikázáno jiným úřadům a ze každé 
tomu 'odporující usnesení í mínění jest porušením ústavníhO' z"kona (sr. 
výnosy čís. 4911 a 4912), neboť nejvyšší soud neproj,evil ani podobného 
mínění. Nejvyšší soud trvá však na tom, že není osobováním si práva 
příčícího se ústavnímu zákonu podle § 7 jaz. zák., má-li usnesení vyc 
dané podle čL 4 (3) nař. za konečné vyřízení věci, nebo,ť nejde tu ani 
o spor pod].e § 7 zák. ani o přímé rozhodnutí jazykové otázky, nýbr' 
o konečné vyřízení podání, jež nehodí se, by bylo o něm jednáno meri
torně, t. j. ve věci. Ovšem jest i takové usnesení, ježto, byJo v něm 
rozhodnuto 'O jazykové otázce aspoň nepřímo, podrobeno po' této strán
ce přezkumu příslušným dohlédacím úřadem správním, žádá-li toho 
strana stížností podan'Ou podle čl. 96 nař., ale jen co do otázky před
určující v něm zodpověděné, ne CO' do vynízení samého 1. j. odmítnutí, 
jež zůstává rozhodnutím soudu bez ohledu na důvod, z jakéh'O k němu 
došlo. Že by správní úřad rozhodující spor o užití jazyka podle § 7 zák. 
byl ,oprávněn zrušiti usnesení s'oudu odmítající podání podle čl. 4 (3) 
nař., tudíž rozhodnutí soudní, nelze dovoditi z př,edpisů jazykových. 
Jazykové nařízení příkazuje správním úřadům v čL 96 (3) toliko, 
by rozhodovaly co nejrychleji a nařídily případnou nápravu, která je 
podle povahy věci ještě možná. Je tedy podle povahy věcí posoudíti 
dosah této možn'Ostí. Náprava jest zajisté možná, stěžovala-li sí strana 
do usnesení vydaného soudům nižší stDEce jak u soudu vyšší stolice 
do vyřízení věci O'dmítnutím podání, tak i oU dohlédacího' úřadu správ
ního pro porušení jazykovéhO' práva, a tento úřad rozhodl právoplatně 
v jazykovém sporu dříve, než usnesení soudu v,ešlo v I1Joe práva tím, že 
bylo potvrzeno příslušnou vyšší stolicí soudní, anebo když soud zavedl 
šetření podle čl. 16 (2) nař., neboť i takové usnesení soudu jest roz
hodováním o jazykové otázce, a strana domohla se příznivého sobě 
I'Ozhodnutí jazykového spor.u správním úřadem dříve, než soud odmítl 
její podání' z důvodu čL 4' (3) nař. Náprava není však mo'žná, když bylo 
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před rozhodnutím jazykového sporu podání odmítnuto právoplatným 
usnesením, čemuž bude vždy, když usnesení to bylo vydáno nejvyšším 
soudem. Kdyby jazykové nařízení bylo mělo na myslí nápravu i v tomto 
rozsahu, bylo by ji zajisté stanovilo výslovně a nebylo by omezno prá
vomoc dohlédacích úřadů správních jen na nápravu, pokud je j.eštč 
možná podle povahy věci. Z toho jest dovoditi, že již jazykové nařízení 
počítalo s právoplatným odmítnutím podání jazykově vadného jako ko
nečným jeho vyřízením. Neosohuje si proto nejvyšší soud právo roz
hodnouti s konečnou platno,stí jazykový spor ani tím, že trvá na pravo
platnosti svého usnesení jako rozhodnutí soudu, a pokládá tudíž za vy
loučené opětné vyřízení podání právoplatně 'odmítnutého. 

čís, 8925. 

výpůjčka nenáleží k obyčejné správě obecního jmění (v čechách). 
Usnesení obectúho zastupítelstva je třeba i k přikazu k přípravným pra
cím uzavření zápůjčky,; byl-Ii s tímto přikazem spojen zároveň závazek 
obce, platiti za tyto práce nmlu. I kdyby se k takovému příkazu nevy
žadovalo Ilsneseni obecního výboru, musely by dopisy starosty obce, 
ji1l1iž měl býti udělen příkaz k připravným pracim, býti podepsány ne
jen starostou" nýbrž i jedním členem obecni rady. 

Usnesení obecní rady (obecního zastupitelstva) jest o sobě úkonem 
Vtlitřním, z něhož vzejdou účinky nll venek protí třetllm osobám, až byly 
druhé straně Sděleny způsobem předepS3Jflým v § 55, odstavec prvý 
druhá věta, a v § 55, odstavec druhý, obec. zříz. pro čechy. Těmito 
jest obmezena zástupčí moc orgánů obce v ten smysl, že mQhou za 
obec projevovati vůli jen způsobem tam předepsaným,. Konkludentnimi 
č,Ty starosty obce nemůže dojUi ke smlouvě s obcí. 

(Rozh. ze dne 2. května 1929, Rv I 1401/28.) 

Žalující advokát domáhal se na žalující obci v čechách zaplacení za 
právnické práce, jež vykonal, jednaje z příkazu žalované s pojišťovací 
společností o poskytnutÍ' zápůjčky. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y 
vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m so ude m z těchto 

důvodů: 

Netřeba zkoumati, zda jest správným názor dovolatelův, že dopisy 
starosty obce ze dne 10. prosince 1924 a 3. ledna 1925 obsahují příkaz 
žalobci, daný podle usnesení městské fady, by jmén,em obce proveďl 
přípravné práce k opatření výpůjčky pro obec. Neboť, i kdyby tomu 
tak bylo, bylo by především rozhodujícím, zela tento příkaz byl pro obec 
závazný, zda z něhU' vzešla obci povinnost, zaplatiti žalobci 'odměnu 
za práce podle tohoto příkazu konané, a na tuto otázku odpověděly 
nižší soudy právem zápomě. Žalobcovu námku by nevadilo, že nebyl 
ustanoveu zástupce obce způsobem předepsaným § 34 Čí,s. 4 ob. zříz. 
českého. Na tom by záleželO' jen, kdyby šlO' O' otázku, zda byl žal'obce 
oprávněn svými právními jednáními obec zavázati a n,abý!i pro ni práv 
Ale práce pro obec konati mohl a obec by byla povinna mu za tuto 
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. . , .. b ,I v konal podle příkazu, obec zavazujícího, 
činnost zaplatiti, kd~b) JI) y, b c na venek zastupovati. Co se 

i" b 1 zároven platne zmocnen, o e b d i kLYz ne Y , 'byl platně zjednán iménem o ce 0-
týče ot~zky, zda k temto praclm rosince 1924 a 3. le~lna 1925, uznává 
pisy ]e]lho starosty ze dne 10. P 'ů'čku bylo by bývalo třeba usne
dovolatel, ž~ k platnosh smlouvy ~I:YP dl čís. 5 obec. zřízení čes., pa
seni n2ěstsk;~O zastu~lt~ls~va bP~~jné §správě obecního jmění, míní vša~, 
něvadz vYPuJck~ nena eZl , 0, y. ů'čk 'sou věcí obyčejné správy a ze 
že přípravné prace k opat~el11d ~lt ~u ~o]dle usnesení městské rady při
proto byl starosta 2pravnen, a ,o 'čitelkou a ji připravil pro rozhod
kaz, by projednal vec za obe\Se zap~~k nelze přisvědčiti. Vyžadovala-li 
nutíobecníh~ zoa~tupltelstva .. o~~s~~hO zastupitelstva, vyžadoval téhož 
smlouva. ~' vypuJckU u,:nese,m, m racím an s tímto příkazem spojen byl 
usnesem 1 pnkaz k pnprav.n!m ~ t ;áce mzdu neboť nenáleží-li vý
zároveň záva~ek ?bce,. p!aÍ1t~ z~ n~n~ů~e k ní býti' počítá~a ani námezdní 
půjčka k obyceJ~,e sp.rav,e Jme~\í v 'půjčky má býti připraveno. Než na 
smlouva o' pra:clch, JI:'ll~ o~a :~yby Yse dovolateli přisvědčilo v tom, že 
věci by se Dle nezmcm?: 1, cích nev ržadovala usnesení obec
smlouva se žalobcem o pnpravnych pr~ " odle žalobcova mínění mu 
ního výboru. Dopisy ::arost~ obce, pnuz p cly by měl-li příkaz obec 
byl udělen příkaz k pr,lpra,vnym pracl

t
m, m~~rž i j~dním členem obecní 

zavázati, pO,dep-sány byb neJ~~I~froř~ ~~~I~l práce, byla by se obec zá
rady. Nebo! pnkazem ,. by, vy . p J' d šlo by tedy o listmy, kte-

, roveň zavázala, zaplatlÍ1 zalobcl hza n: rt.lZ. u, osobám a platilo by tudíž 
ry'mi má býti založen závazek o ce, ]1nym b '" c'esk předpo- ' 

. . § 55 druhy odstavec o . znz. ., 
o nichne-h ustano'vem, ,. b ího zastupitelstva, alespnň 
kládá-li s,;" že nebylo treba uS~:~~~l v~t:c;~ízení čes. V § 55 prvý od
ustanovdCUl

h
§, 55,t'vy ~r~~y~V~~stavec obec. zřízení českého, ustanovuj" 

:stavec ru a ve a a ,,' b e ma"í ve věcech tam uve-
zákon jakým způsobem zákonnI zast~pcl o c ] r mito předpisy 

, '.. . . , iHe za obec Jimi zastoupenou. e , ,,,. 
cclenych cmlÍ1 proJ';'vy v, . b ... ákonní zástupci neprekroclI! 
má býti ob~c ch,:ane;>a p,red t~~~n/ +~:o z ustanovení nelze tudíž ome
meze obecTI1m znzel11m ],lIn, vy b' t' lne' kdyby pro proJ' evy 

I · t" 'cvy neboť bylo y pro lsmys, , ziti na IS mne pro], , '. ',", k' šak nikoliv. Jest proto 
písemné platila tato ome:,e111, pro, proJevy Ena . :t~čí moc orgánů obce 

~ě~~~O s~;~;1:1~,no~~~:~:t~b~ackpr~je~~ve:l~J~Ů~; i.en~zP~'~be]mesttapmrr~~~~ 
, v • "1 orgány obce na nt uctnt-ny, 

p~anY,m, ja~ze tO/~~ ~~l~"li šetřeno zálmnné formy. Projevy ~:aros~~ 
p atny ~ z~vaz:: 'al~bci na které se žalobce odvolává, nema]1 tUdlZ 
zalovane .oc; 'hz ".' k'u' s'lo-li o věc vyžadující usnesení městského 
proh obCI pravl11 o- UCIn. " k f § 55 
zastupitelstva, nembobl ,~tar?s~~,s an~b~~h~e:á;t~e~~~ta~e~yl~r~Ltného 
druhy odsta:vec ° . znzel11·, ' "4321) šlo li 
, . b H10 zastupitelstva (srovn:ej sb. n. s. CIS. , ,a '" -

us~~~en~e,~áte~:iící do působnosti městského zastuI;itelstva, ne§n1
55

Pnka7 ° , . '1' oněvadž nebyla zachovana forma prvy 
!~~t~~legr~r~:;~ě~~V~1~ří~ení českého. Že tak~vý postup stěžuje správU 
,obce, jak míní dovolatel" nemuže býti rozhodu'j1clm, dokud tento PO:8tuP 

'Civilní rozhodnutí Xl. 
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jest platným zákonem nařízen. Z toho plyne, že ani konkludentními činy 
starosty obce (§ 863 obč. zák.) nemohlo dojíti k platné smlouvě mezi 
žalobcem a obcí, jak míní dovolání. Není ostatně jasno, v čem vi'dí do
volání tyto konkludentní činy, dolíčujíc, že došlo ke zmocňovací smlouvě 
mezi žalobcem a ž'alovanou obcí tím, že osobami, od obce vyslanými, 
dopisy starostenského úřadu a usneseními obecní rady bylo zcela zře
telně a písmnně projevenn, že obec jest srozuměna s tím, by žalobce 
vykonal přípmvné práce, ba že ho k tomu výslovně vyzvala a ho opě
tovně poháněla. Šlo by o smlouvu (nikoli o zmocňovací, poněvadž ne
bylo šetřeno ustanovení § 34 čís. 4 ob. zřízení českého, nýbrž) o ná- • 
mezdní, ujednanou mlčky potud, že žalovaná obec hy byla povinna za
platiti žalobci přiměřenou mzdu, i když nebyla výslovně ujednána, po
něvadž podle jeho stavu nebylo lze očekávatí, že vykoná práce bez
platně, ale to' hy byl důsledek zásady, že o významu a o výkladu pro
jevů vůle, učíně·ných jménem obce, platí všeobecná pravidla právní, tedy 
také ustanovení § 1152, pokud se týče § 1004 obě. zák., nikoliv však 
dů'sledek toho, že starosta jest oprávněn, zavazovati obec proti třetím 
osobám konkludentními činy, a předpokládalo by vždy, že žalobce byl 
k pracím jménem obce platně zjednán. O smlouvě mlčky podle § 863 
prvý odstavec obč. zlik. ujednané byla by mohla býti řeč jen, kdyby ža
lobci příkaz k pracím byl udělen konkludentními činy. To však žalobce 
sám ani netvrdí, uvádělť, že byl výslovně vyzván, by práce konal. 
O o,tázku, zda starosta může obec proti tře'tím osobám zavázati též 
konkludentními činy, tu tedy vlastně ani nejde, muselo by ovšem na ni, 
jak řečeno', podle platných ustanovení zákonných býti odpověděno zá
porně. V pravdě nešlo o tuto otázku, a,ni v rozhodnutí bývalého nejvyš
šího soudu ve Vídni G. U. n. ř. čÍs. 2399, jehož se žalobce dovolává pro 
svůj názor. Podle skutkového děje v něm vylíčeného usnesla se obec, 
poskytnouti pro okresní silnici potřebné stavební pozemky, obecní za
stupitelstvo bylo svoláno k jednání o nabytí potřebných pozemků a při 
tomto zasedání prohlásil tehdejší žalobce před shromážděným zastupi
telstvem, že jest ochoten přenechati. obci pozemky za určitou cenu. 
O tom byl sepsán protokol a od obou stran podepsán; pozemky byly 
pak obci předány a starosta slíbil prodateli, že mu zaplatí kupní cenu. 
ža],obě o zaplacení kupní ceny bylo lze za tohoto stavu věci vyhověti 
jen, když se za to mělo, že zde právě bylo usnesení obecního zastupi
telstva o koupi pozemku a že došlo k dohodě přímo mezi prodavatelem 
a obecním zastupitelstvem v jeho zasedání. Šlo by o otázku, zda i v ta
kovém případě přímého ujednání smlouvy mezi obecním zastupitelstvem 
a druhou stranou jest třeba listiny opatřené náležitostmi § 55 druhý od
sta'lec ob. zřízení, již netře'::a nyní řešiti, nikoliv o otázku, zda se obec 
může zavázati činy konkludentními. Převzetí pozemků' a slib zaplatiti 
kupní cenu náležely by Již ke splnění smlouvy; jimi nebyly obci uloženy 
nové závazky a proto by patřily do oboru pusobnosti s.tarosty obce. 
S náwrem, že starosta převzetím pozemků a .slibem, zaplaHti kupní 
cenu, mohl sám přijmouti návrh kupní smlou'ly a zavázati obec, i když 
tu nebylo usnesení obecního zastupitelstva, nebylo by lze s.ouhlasiti. 
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čís. 8926. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března ~925, .Čís. ~8 s~b .. z,. ~ n.), 
Byli-li k zastupování veřejné obchodni ~polec~~~tt opravnem !:~ oba 

společnici společně, nemohl jeden společnm. uz~vrttt s~lou~u s ductn~e~ 
ole""ost a J'est sám oprávněn domahah se vracem ne OVO ene 

prosp ~, ."" lue' 
, 1 t (§ 20 '2) zák) poskytnute pn sm o v • . 
uP';'~n, kdo p~SkYtl ~edovolenou úp~atu, jest .. o~rávněn domábati se Je-
jího vráceni, leč že jednal jen jako zastupce vnebo. 

(Rozh. ze dne 2. května 1929, Rv I 1566/28.) 

Žalobce Karel K., spolumajitel firmy H',a s]'oL, dom.áhal se na žalo
. .' . 250000 Kč J'ež J'í zaplatil pn preda111 kramu za Jeho za

vane Vlacen!. , I dl' I by od 
řízení. Pro c e, sní s o II d P r v é s t 0,1 i ce UZll'a po e za o) -
vol a c í s o u d žalobu zamítL. .. , odvo-

N · , " s o u d zrušil napadeny rozsudek a vrahl vec 
e J v y s S I ' . d . . hodl 

lacÍmu soudu, by po případném dalším Je na111 znovU roz . 

Důvody: 

Do~olání opřené o důvody § 503 čís. 2, 3 a 4 c. ř: s. jest: ?ÚVDdu 
Dsléz uvedeného oprávněno. Za nynějšího stavu .veel JeysI reslt!, J~n 

~tázku žalobcavy aktívní legitimace, kterou.odvolacl ~oud zalobc.l up_re~ 
a jen z toho důvodu změnou rozsudku prvl11ho soudu zalobu zamltl. za 
lohce založil žalobní nárok na předpisech §§ 18 a 20 (2) a~ (3) zakana 
o ochr. náj. ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n., Jehoz Jest v sou-

zeném případě použíti. v ' v 1 ,v o 

Ve příčiné žalobní sumy 250.000 Kč vyhovel p~vn! soud zalooe.z du-
vodu § 20 (2) a (3) cit. zák. Pro řešení otázky ,zalob,~ovy akhvn~ le.g!
timace v tomto směru pakládal odvolací soud predevs;m za nulne ZJIS
ťovati zda žalobce najal krámské místnosti pro. sebe, CI pro. fIrmu H. a 
spol. Ale talo otázka nemá rozhodného význam.u, neboť v tomto. ,sporu 
nejde o poměr meZ>Í vlastnicí domu jako. pr?najlmatelkou a, mezI z~lob
cem nebo. firmou H. a spoL jako. nájemCI, nybrz Jde 00 pomer mezI zalo~ 
vanou, jako dřívější nájemnicí a tím, kdo jí něco poskytl za P?stoupen~ 
krám\!, nebo' v souvi·slosti s tím (§ 20 (2) zakona.o ?chL ~aJ.): V_ te 
příčině neprávem odvolací s~ud upřel. žalo~OI aktJv111 leglhmac.l. Za
lobce jest oprávněn k žalobe ze dvo]1ho', du.vodu. a) Odvolacl soud 
osvojil si skutkové zjiMění prvního soudu, ze umluva, o kterou Jde, byla 
mezi žalobcem a žalo'vanou uzavřena dne 5. ne~o 6. ledna 1 92~,. kdy byl 
žalobce sám majitelem firmy H. a spoL, proloze druh~ sp,:lecl11k Fran
tišek B. přestal býti společníkem od 1. ledna 1926; dale, ze novy spo-

3b* 
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lečník Ferdinand K. převzal společenský podíl od vystoupivšího spo
lečníka až v březnu 1926 se zpětnou platností od 1. ledna 1926, a ko
nečně, že byl nový společník zapsán do obchodního rejstříku teprve 16. 
března 1926. Z těchto zjištění vyvozuje odvolací soud, že podle čl. 25 
a 87 obch. zák. byl rozhodným v čase úmluvy stav rejstříko'vý, nikolí 
stav skutečný a že i podle skutečného stavu, an byl podíl vystoupivšího 
společníka převzat se zpětnou platností od 1. ledna 1926, nebyl žalobce 
oprávněn podati žalobn dne 14. prosi'nce 1926 sám, nýbrž jen firma. 
Nejde tu sice o čl. 87 obch. zák., nýbrž o čl. 129 odstavec třetí a pátý 
obch. zák., k1terý jedná o vystoupení spo·lečníka, ale aní tento předpis 
nemá tu mzhodného významu. Odvolací soud sám poukazuje na okol
nost, zřejmou z "ýpisu z obchodního rejstříku, že k zastoupení firmy 
jsou oprltvněni oba společníci spo'leoně, ale vyvozuje z toho nesprávný 
důsledek proti žalobd, že prý nemůže třetí osobě (zde žalované) namí
tati změny, které ve skutečnosti nastaly. Správným důsledkem však jest, 
že podle rejstříkového stavu, podle něhož mohli jen oba společnící spo
leeně veřejnou společnost zastupovati (t. zv. kolektivní zastoupení podle 
čl. 86 čís. 4 obch. zák.), nemohl jeden spo'lečník jménem společnosti 
uzavříti s'e žalovanou smlouvu s účinkem pro společnost, to tím méně, 
anodvolací soud sám klade důraz na to, že nový společník převzal podíl 
se zpětnou pla'tností od 1. ledna 1926. Za tohoto stavu věci netřeba se 
obírati ještě dalším skutkovým zjištěním procesniho soudu, k němuž 
odvolací soud nezaujal stanoviska, že vystoupivší společník vůbec ne
souhlasil s převzetím krámu a se zaplacením 250.000 Kč a že proto 
~mluvil se žal?bcem: .že od 1. .ledna 1926 vystoupí. Kdyby byla podala 
zalobu lml1a, jak mml odvolacl soud, byla by mohla žalovaná týmž ba 
ještě :-ětším, práve~l zase namítati nedoslatek aktivní legitimace li;my, 
protoze s 111 uzavrel smlou:>,u a zaplatil úplatu jen žalobce a protože 
podle ~ ob~hodního rejstříku jsou k zastupování firmy oprávněni jen oba 
sp:o:ecm~l ~olekhvně. bl Ale jest tu ještě druhý důvod, pro který ne
muze by tI zalobcl odeprena .aktivní legitimace k ža.lobě, totiž předpis 
§ 20 (2) a (3) zákona o ochr. náj. Oba nižší soudy béřou za zjištěno což 
jest ostatně nesporno, že žalobce sám se žalovanou smlouvu uzavřel a jí 
vyplatil 250.000 Kč, jichž vrácení se podle § 20 zákona o ochr. nájemníků 
domáhá. Zda se toho domáhá právem, není možno v tomto období řízení 
rozhodovati. Předpis § 20 (2) zákona o ochr. náj. nerozeznává a nechtěl 
ro.ze,znávati, kdo .uzavřel s dřívější~ nájemníkem zapovězené právní jed
nal11, podl~ ktereho mll poskytl neco »za postoupení bytu, nebo v sou
vl810sÍl s Ílm«. Nemusí to býti zrovna nový nájemník nebo uchazeč o byt, 
může ,to býti i třetí osoba. Zákon také nerozeznává, zda ten, kdo úplatu 
poskytuje, čini tak ve vlastním, či v cizúm zájmu, a zda chce PClskyt
~,utou úplatu sám nésti, či od jiného si dáti nahraditi (srv. také rozh. 
ClS. 2965, 3894 a 7430 sb. n. s.). Ten, kdo úplatu poskytl, může ji podle 
§ 20 (3) zakona o ochr. náj, požado·vati zpět, ledaže jedn<el jen jako 
z<es'tupce (zmooněnec) jiného, takže by nárok na. vrácení vznikl v osobě 
:asto~peného (§ 1017 ,obč. zák. a čl. 114 druhý odstavec obeh. zák.), 
cemuz zde tak nebylo, neboť žalobce nebyl o sobě »oprávněným spo-

-- čis. 8927 -- 597 

\_ čníkcm k zastoupení společnosti«. Podle toho, co ':,yl?ženo, jest ža
I~bee oprávněn k žalobě o vrácení úpla1y 250;00_0 Kc, j kdyby byl se 
, lovanou jednal jménem společnostI, ac tvrdl: ze Jednal Jen Jmenem 
~fastním a jest také lhostejno, zda žalobce ~arall1l vyda~o~u sumu. do 
obchodních knih firmy J<eko výdajovou polozku,. a. konecne Ihos~eJno: 

k 
"'1 k u'c'eluoln berním čí proto aby SI )I dal od spoleenostI zda ta ueml ' , )", . 

(tehdy neexistující) nahraditi zcela nebo z castI. 

čís. 8927. 

úrazové p{}jištění dělnické. . ~, 
Předpisy čl. 1\1. a XVII. zákona ze dne 10. dubn~ 1?19, CtS. 207, sb. 

z. a n. vztahuji s,e na všechny zřízence podn~ků statmch ,a ~emských! 
bez ohledu na to, v jakém jsou poměru k podntku; rozho?uym jest" zdal.t 
služby, které zřízenec vykonává, pa!ří k p:~vozu podmku:. Spada sem 
i ten, jehož bylo poštov~ún ~ojezdny~ pOllZwánO Jako kOClho k rozvá
žení a k doručování postovmch bahku. 

(Rozh. ze dne 2. května 1929, Rv I 1607/28.) 

Žalobce bvl zaměstnán u poštovního pojezdného j~ko poštovn~ vozka. 
An na, příkaž pojezdného ro'zvážel balíky, byl přI pr~chodu drahy po" 
raněn tím, že první vagon přijíždějícího vlak~ najel narazmky_ na povoz 
žalobce, aníž žalobce před tím slyše~ pískám vlaku, n~ebo., vIdei nekoho, 
kdo by oznamoval blížící se vlak. zalobcoe dostal pnzn~;;u ~w te~to 
úraz výnosem ministerstva pošt atdegrafu z,e dne 2~. ,;an 1927, jezt~ 
utrpěl úrazem tím 100%ní nezpůsobIlost k praCl, ročm ~duch~~ ~.476 Ke 
42 h. Žalobon, o niž tu jde, domáhal se ž<elobcen<e zelezmc11lm ~raru 
náhrady škody, tvrdě, že jde o úraz ve smysln zákona ze dne 5. brezna 
1869, Čí~. 27 ř. zák. a že žalovaný ručí žalob,ci nejen podle §§ 1 a 2 to
hoto zákona, nýbrž i podle občanského z<lkona. Pro c e s n I s ,o ~ d 
P r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Soud vzal za ~ prokazano 
přípisem ministerstva sociální péče ze dne 6. března 1928, ze tOy' n:l~ 
n,isterstvo sprosti1o výnosem ze dne 12. ledna 1926 osoby poz~VaJI~l 
nárok na zaopatřeni na podkladě řádu úrazového zaopatřem, uverejne
ného ve Věstníku ministerstva pošt a telegrafů pod číslem 17 z roku 1926 
pro případ úrazu, podl~ čl. 111. zákona ze d~,e : O. ,~ubna 1919, čís. 207 
sb. z. a n. jest Z1110cneno mInIsterstvO' soclaln; p;ce v dohode ~. ~1l.1l
sterstvem pošt a telegrafů k takovémuto opatrem a JSou ve zmmenem 
řádu úrazového zaopatření - čís. 17 Věstníku ministerstva pošt, a te
legrafů _ čl. I. zahrnuti i poštovní vozkové a :,še~hnyo~oby; ktere JSou 
k podniku čsl. pošta ať 'V přímém" ať~ v nep!lll1em sluz,ebmm pom,:ru, 
tedy i žalobce jako vozka poštOV111, trebas ze nebyl prlJa! do sluzby~ 
státem jako takovým, nýbrž jen po·štovním pojezdným; dO' tohoto za
opatření jest zahrnut žalobce tím spíše, .\ežlo od ~. ledna 1926 pla~I1a 
poštovní správa za žalobce úrazovoU POI,lstku a Jezto podle posledr~lho 
odstavce ci!. čl. 111. nároky na zaopatře111 nelze smlouvou a111 vyloucltI, 
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ani obmeziti. Podle čl. I. cit. řádu úrazového zaopatření zaměstnanCLl 
podniku Čsl. pošta nemají osoby, kterým podle tohoto řádu přísluší ná
rok na zaopatření, proti železniční správě nároků ze zákonů ze dne 
5. března 1869, čís. 27 ř. zák. a ze dne 12. července 1902, čís. 147 ř. zák. 
I toto ustanovení cit. řádu úrazového zaopatření jest oprávněno po zá
konu vzhledem k ustanovení čl. XVlI. třetí odstavec zák. ze dne lO. 
dubna 1919, čís. 207 sb. z. a n., ježto toto ustanovení čl. XVII. všem 
zřízencům sproštěným podle § 4 zákona úrazového pojistné povinnosti 
(čl. lil. zák. ze dne lO. dubna 1919) a majícím podle všeobecného 
předpisu služebního nárok na úrazové zaopatření, od uznává nárok ze 
zákona ze dne 5. března 1869, ČÍS. 27 ř. zák. (zákon o ručení železnic) 
proti správě jejich podniku. Poněvadž žalobce požívá úrazového zaopa
tření, jež mu bylo, jak nesporno a jak jest i výnosem mÍnísterstva pošt 
a telegrafů ze dne 23. září 1927 prokázáno, přiznáno, a utrpěl úraz, 
° nějž se jedná, při výkonu své služby, a netvrdí, že šlo ° případ §§ 46, 
47 zákona ° úrazovém poFštění dělníků, v němž by ručil podn,ikatel za 
úraz zaměstnance, jest žalobní nárok neodůvodněn. O d vol a c í s o u d 
napadený rozsudek potvrdil. 

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

D ů vod y: 

Podle žalobcova, názoru neposoudil odvolací soucl správně věc po 
stránce právní, dospěv k názoru, že výnos ministerstva sociální péče 
ze dne 12. ledna 1926, čÍs. 1352/IV. čís. 1/19025 uveřejněný ve věst
níku ministerstva pošt a telegrafů roč. 1926 čís. 17 vztahuje se i na ža
lobce, který nebyl v přímém služebním podniku »československá pošta«, 
nýbrž byl zaměstnancem poštovního pojezdného S-a a .že nemá nároku 
na náhraclu škody podle § 1 zákona o ručení železnic, po případě podle 
předpisů zákona občanského. Podle jeho názoru zákonem ze dne lO. 
dubna 1919, čís. 20'7 sb. z. a n. dané zmocnění ministru sociální péče 
(čl. III. tohoto zákona) má platnost jen pro přímé zaměstnance státních 
podniků, nikoli na zaměstnance nepřímé, jímž byl žalobce. Kromě toho 
nemá' prý ono zmocnění platnost, poněvadž řečený výnos ministerstva 
sociální péče nebyl' vyhlášen ve sbírce zákonů a nařízení, nýbrž jen ve 
věstníku ministerstva pošt a telegrafů, z čehož plyne, že není služebním 
předpisem všeobecně platným, jaký má na mysl,i čL III. zákom ČÍS. 207/ 
1919. K vývodům ,těmto pak jest podotknouti, že z doslovu zákona 
čís. 207 z roku 1919 (čl. lil. a XVI!.) nelze nic vyčísti pro názor dovo
latelův, že se předpisy ty vztahují jen na přímé zaměstnance podniků 
státních a zemských, ano se v nich mluví všeobecně o zříZE ncích podniků 
státních a zemských bez rozdílu, zda jde o zřízence přímé, či nepřímé. 
Poukazuje proto doslov těchto zákonných předpisů k tomu, že byli jím 
míněni všichni zřízenci podniků státních a zemských, bez ohledu na to, 
v jakém poměru byli k podniku, že je rozhodným, zda služby, které zří
zenec vykonává, patří k provozu. V souzeném případě bylo žalobce použí
váno jako poštovního kočího k rozváž~nÍ a doručování poštovních balíků 
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" .. t' k provoou pošty. Když tomu . , "t y'kony patn za]!s e L, j 
adresatum, kterez,~ v dniku »československá posta«, tedy P?C
tak, byl ž~lobce znzence~l1 po ,,' soudu odvolacího, že se na neh~ 
niku státl1lho, a ]e;t, spravnY~V~fz~~kona čís. 207 z roku 1919. By,I-i1 
vztahují ustanovem cl. III. a . " koslovenská pošta« jest pro neho 
však žalobce zřízenc,em pO~111ku ,»cesŘád úrazového zaopatření zaměst
jako takového pl~tnym a zavaz.nym,~ třebaže tento řád nebyl uve
nanců podniku ceskoslovens~,a P?S ~'b"I'z' ]'en vyhlášen ve věstníku 111i-

. , b' 'konů a nanzel1l ny . .. x řeJnen ve s I~ce za . o. boť' 'de o služební předpIS pj,atny v~e
nisterstva post a telegrafu., .n~ ,,] ců k níž náležel žalobce. Sprav
obecně pro skupinu poštovm.c ' ~nzenes' ornou skutečností, že žalobcův 
nost tohoto názo!u, pO,dPo~~~ana J;t~v~ícK zaměstnanclr byl u dotyčnýc,h 
úraz ve smyslu recven:,ho ,fa II e .. " ' .oční rentu vY'P'lácenou mu na za
orgánů ohlášen a ze za~?bce, p;l]lma ! h ákonů v úvahu přicházejících 
kladě tohoto řádu, po pnpade

o 
urazovyc z 

ministerstvem pošt a telegrafu. 

čís,. 8928. 

.'" ' I h trany prohlášeno ústně v její 
Bylo-li .usnesení, jmt~ nanzen vys ee o:ol11l0stÍ o nichž měl b~ti pro-

přítomnosti a v usnesM1 byly Uv~denYtom že 8o~d obeslal stranu k roku 
veden důkaz výslec~;~ s!radn~, ne§z;7~ d~hý .odstavec, c. ř. s" spatřo-
obsilkou, nevyhovu I'CI pre P'I~? , 
vaH vadu řízeni PQdle § 503 CIS. 2 c. r. s. 

(,Rozh. ze dne 2. května 1929, Rv 11757/28.) 

"., hl d'''ky byio' oběma nižšími Žalobě o zaplacení penezlte po e av .'" těchto d ů-
vdl a c í m s o II Ll e m mImo Jll1e z 

s o u cl y vyhoveno, o :? " t že soud prvé stolice neprovedl 
vod ů: ~ení neúplnosti nzem v, om~vš'ak se nedostaViila, neměl soud 
výslech žalované. Ana byla obe~lana, středky nelze vynutiti dostavení 
možnosti ji slyšetI. Donu:ova;m~ rOec C ř s) OkolnÚ'st že v obsílce 
strany k výslechu (§ 379 ctvrty o s:~ něl~ býi; 'vyslýchán'a, neodůvod
nebyly jí oz~án.,eny okO~nOS!lt ? n~~s~á~í žalované, ježto průvodní usne~ 
ňovala odrocel1l rok~, al1l o,p.e, ne o n b 10 soudem prohlášeno ústne 
sení, kterým byl nan~en vysl ech s:r:o~ ~ly uvedeny okolnosti, o kte
v přít0r;'nostl ~alovane a v usn~s~l1l ", uštěn. Ustanovení § 375 druhý 
rých dukaz ,vysle~hem ~tr'~~e p~o ~~~~nu jest uvésti předmět výslech,~' 
odstavec c. r. s., ze v o SI , ~ ravena a mohla se na výslech pn
má za účel, by. strana byla prede~ , Pse strany soudu Fným způsobem, 
praviti. Stalo-II se toto vyrozumen; . , , obsílce 
bl'" ť ba opětného vymzumel1l zal ovane v .. , . , 

ne N
Y 

0)lz r,e 's I' s o u d nevyhověl dovolání mimo ]lne z techto , e]vys . . 

důvodů: 

. " (§ 503 čís 4 D lací důvod nesprávného právního posouzelll vecI., 'd'l 
c. ř. ~.)o spatřuje dovolání v tom, že orlvola.cí soud nespravne posou 1 
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význam před pi Sl! o obeslání za účelem vi'slechu stran J'akoz' . v' d o I dk ' . J "I yzn am 
a us ,e , y tOh?, n~do:tavI-h se jedna ze stran k výslechu, Vytýká ted . 
d~~olam nespravny vyklad předpisů práva procesního, který však ne: 
mu:e o'~odstatmtI. dovolací důvod ne'správného právního posouzení věci 
Je,nz ma~a mysh Je~ nesprávné použití hmo·tného práva. Nesprávný 
vyklad .prava p:ocesnlho lze uplatňovati jen jako vadnost řízení podle 
§ ~03 CIS. 2 C. ;. s., poku'~ se týče jako zmatečnost podle § 503 čís. 1 
c. r. s. DovolacI soud zahyval se proto příslušnými vývody dovolacího 
SpI.SU s hled~ska do~olacího důvodu vadnosti řízení podle § 503 čís. 2 
c. r. s., klery ostatne dovolání up'latňuje vý'slovně též proto že nás1ed
ken" ,nespráv~~ho. pr~vní~~ ~áz~ru odvolacího soudu neb~1 proveden 
nab~~nu~y a .radne pnpusteny dukaz výslechem žalované jako strany. 
Tut~z .~y~ku cmda žalovaná již v odvolání, ale odvolací soud 'i správně 
a vystrz~e vyvratrl, takže lze dovolatelku odkázati na příSluš~é dťtvody 
~~p:,deneho .ro.zSUdku, .. k ?imž jest na vývody dovolacího spi'su dodati 
Jeste toto. Pn lIstmm hcem dne 22. listopadu 1927 bylo prohla's' •. tomno ť • I . , , eno v pn-

, s I za Ovane pruvodnl usnesení, jímž připuštěn důkaz výslechem 
sy~n o okolnostech v průvodním usnesení uvedených a jímž stranám 
~ ,o:enoo, by se k ústnímu líčení, odročenému k provedení připuštěných 

u ťtU In~ den 24. ledna 1928 dostavily osobně, Žalovaná podepsala 
pro o o eZ.Odporu, (§215 c. ř. s.). S hlediska předpisu § 375 c. ř. s. 
nebylo by hyvalo zavady, by nebyl vý'slech žalované jako stran ro
ved~n Ihned po pr~hlá~ení p;ůvodního usnesení. Odročil-li vša: :Ouď 
p:ve ~iohce US,t~I Irčenr k vuli současnému výslechu žalobce, nebylo 
JIZ vz, ed~~ ~ pre,dplsu § 426 c. ř. s. zapotřebí zvláštního obeslání ža
~vane ~o . e ruheho odstavce § 375 c. ř, s. Učinil-Ii soud prvé sto'ice 

VIce, nez. bylo z~. tohoto stavu věd potřebí, a obeslal-li žalovanou k ~._ 
~l:~~,~ Jeste zvlastnJ obsílkou, kter~ ovšem neodpovídala předpisu § 3{5 

b'll:' odstavec ?' r. ,s., nel:e spatrova!I vádu řízení, k;terá by byla způ
~~ : ~ zam~z~I lupin; vysvetlení a důkladné pOsouzení rozepře v tom 

za ?v,ane yo mIsto předvolání k výslechu doručeno obč~" ' 
rozumenI o nařízení roku. Předpis § 375 druhy' od t y. Jne vy-. 
form '}' "d" savec c. r. s. nem 
cíl bayn~~. pre p~e:n"kterJ::,by bJ::l sám sobě účelem, nýbrž sleduje toliko 
'.. . lana Je nanr nepntonrna byla informována povšechně o řed 

met~ ';{sle<;hu, by mohb jednak uvážiti, co jest jí o dotyčných sk~Iteč~ 
~~~ue~a~~~m~,š Jetdnabk Sbl lmohla připr.aviti př!padné pomůcky na pod~ 

. e o y y o ohledne zal Ovane splněno, 

čís. 8929. 

~PI~tk~.é Obch?diy !zákon ze dne 27. dUbna 1896 čís, 70 ř zák) 
'konru~~~i~ prod~J losu .na splá~y, má pmdatel nár~kna náh;adu ~ 

vy oprava kupdelem, Jakož i na úroky z inV'estované Jistiny. 

(Rozh, ze dne 2. května 1929, Rv I 1866/28.) 
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žalobce koupil DC! žalované losy na splátky. Obchod byl napotonr 
zrušen a žalovaná vrátila žalobci, zaplativšímu jí dosud ve splátkách 
7.660 Kč, jen 3.831 Kč. Proti žalobě o zaplacení rozdílu s příslušenstvím 
(celkem 4.605 Kč) namítla žalovaná:. Vyúčtování žalované stalo se 
úplně podle § 2 a § 11 z"kona ze dne 27. dubna 1896, čís. 70 ř. zák. 
a na základě zvyklostí při splátkovém obchodě s losy. Podle § 2 zákona 
o obchodech splátkových je kupující strana po stornování obchodu nejen 
povinna, věc vrátiti, nýbrž i nahraditi prodávajícímu škodu podle okol
ností přípa.du, zejména dáti mu přiměřenou odměnu za užívání věci. Podle 
§ I I cit. zák, platí předpisy tohoto zákona o obchodech splátkových také 
u losů a cenných papírů, V tomto sporu lze tato ustanovení zákona vy
ložiti jen v ten rozum, že kupující (žalující) musí nahrad-iti prodávají
címu (žalované) nejen herní práva losů na splátky prodaných, kterých 
užíval podle skutečné jejich ceny, nýbrž i úrok z investovaného kapi
tálu. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, přiznav ža
lované nárok na náhradu za výkon herního práva, jakož i nárok na úroky 
z investovaného kapitálu. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek po
tvrdil. D ů vod y: Odvolatel zdurazňuje, že herní právo u státních sta
vebních losů rná standartní pevnou cenu a že již proto nemůže býti 
platnou náhradou vzhledem k ustanovení poslední věty § 2 zákona ze 
dne 27, dubna 1896, čís. 70 f, zák., ale přehííží, že podle § 2 téhož zá
kona má kupitel prodateli nejen vrátiti věc, nýbrž i podle okolností pří
padu nahraditi škodu a dáti přiměřenou náhradu za to, že mezi tím 
užíval věci. K užívání losů patří užívání herního práva, které jest s losem 
neroz.]učně spojeno, může však býti samo o sobě předmětem obchodu, 
Odvolatel vykonal, jak prvý 'soud z posudku znalce zjistil a jak zůstalo 
v odvolacím řízení nepopřeným, šestkráte herní právo, Prodatel mohl 
tedy, kdyby losy nebyly bývaly zaprodány kupitelina spl:Hky, vydati 
a prodati pzomesy (hrací l,isty) na tyto losy ke každému tahu, celkem 
60 kusů po 35 Kč za 2,100 Kč, Za to musí dostati přiměřenou náhradu, 
jež se rovná ceně herních práv, která činila při promese na jeden celý 
stavební los 35 Kč mimo promesní kolek, který by cenu tu zvýšil ještě 
o 5 Kč na 40 Kč. Odvolatel byl by o částku 2.100 Kč obohacen, kdyby 
neměla býti přiřknuta žalované firmě, Jí náleží však kromě této náhrady 
herního práva i nárok na úroky z investovaného kapitálu. Je sice pravda, 
že prodatel může prodati herní právo jen tehdy, má-li los ve vlastnictví, 
ale neplyne z toho ještě důsledek, který uplatňuje odvolatel (kupitel), 
že úroky z investovaného kapitálu jsou zahrnuty v ceně promesy (hra
cího listu), Prodatel nemusil koupiti losy dloubopřed tahem, tu by se 
mu los podražil o úroky. Proda tel může koupiti losy těsně před tahem, 
prodati příslušné herní právo a prodati pak losy ihned po tahu, takže 
úroky za několik dnů, kdy lo~y držel, nepadají vůbec na váhu. Při pro
deji losů na splátky je však prodatelnucendržeti losy pro kupitele kdis
posici po celou dobu trvání smlouvy. Straná žalovaná má tudíž kromě 
nároku na náhradu herního práva ve sporném případě i nárok na úroky 
z investovaného kapitálu. To je její škoda podle okolností souzenéI1G 
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případ.u. Náhrada herního práva přísluší jí proto, že kupitel losů po 
dobu trvání smlouvy užíval, jak bylo shora dolíčeno. 

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

Důvody: 

" , Podle § 2 ,druhý odstavec splátkového zákona má kupítel prodáva_ 
]1~Im,U, nahraditi podle okolností případnou škodu a zejména dátí mu 
p:lmerenou nahra,du za to, že mezí tím užíval věci, Podle § 11 platí tento 
p~edpls pO,dle, ~veho smyslu také o prodejí losů, Poukazuje-li zákon na 
n~hradu, p;uneren?u okolno,stem případu a v § 11 na smysl předpisu, 
pren,echa~a soud,cI, ,by uvazoval o kaž~ém připadě podle jeho zvlášt
,,~stl. Plavem pII?~edl proto I odvolacl soud, uvažuje o přiměřenosti 
nahr:dy, kterou muze požadovati žalovaný od žalobce, po připadě o ná
hrade skody, ke skutečnostem, jenž uvedl znalec ve svém posudku. Přes 
to posoudIl.soud. věc samostatně podle své úvahy, třebaže se jeho ná
zo;y shodUJI s nazory znalcovými. Zjistíl-Ii soud, že žalobci byla šest
~rate po:,kytnuta možnost výhry na sporné losy, nelze věci rozuměti 
]111ak, nez ze vykonal šestkráte herní právo. Mohl-Ii žalovaný jinak pře
ne~haiI hernfprávo tř~t~mu, za pen~ze, kdyby nebyl ho vykonal žalobce, 
~elze uznatI JlI1ak, nez ze zalovanemu přísluší náHrada za herní právo 
1 podle § 2 splátk. zak. 

, N:spon!á skutečnost, že o náhradě herních práv jakož i úroků ne
,byla :e\ predem, opravňuje .nárok žalovaného na náhradu i podle po
~Iednl \lety,§ 2 od,st. 2 splatk. zak. Že by žalovanému příslušely jen 
Uloky ze Ihut pozd~ zapl.acených, ~íkol~ z ínvestované jistiny, nelze do
vodlh ani ,z § 2 splatk. zak. Co do uroku poukazuje dovolatel na obdobu 
pro~lel~. nabytku, ale při tomto jde o skutečné, lysické opotřebení, čehož 
ne111 pn losech. Nehodí se proto obdoba ta l1a sporný případ. 

čís, 8930, 

Předpoklade~ použití § 28 j. n. jest, že 'Občanská právtti věc jest po
drobenlltuzemSke soudnť pravomoci. Otázka, zda, tomu tak jest otázkou 
ryz: pr~cesuální. Je-li podle předpisů jurisd~kční tlormy .~ rntsilnií pří
slus?o~tt ~bo podle mezinárodUiích smluv, nebo posléze piodle zásad 
me~m~oďn!h0 pr~,:,a 12é~erý tuZ~~ký slOud ať z důvodů věcných ať 
o~ob~"ch vubec pnslusnym, platř. vec k PfalVomoci tuzemského slOud
n,~tvl. O~oltJIost, že:itIa?r~v~í y~ípad bylo by použiti p&ďpisů tuzem
skeho pra\'a, ~odu\'odnuJe Jeste pravomoc tuzemských soudů. 

(Roz,h. ze dne 2. května 1929, Nd I 197/29.) 

. Ne j vy Š,Š í ,s O,;t d, z~mítl návrh Anny K-ové, by byl podle § 28 
J. n .. určen :TI1stne pnslusny soud pro jej! žalobu proti Volfgangu H-ovi 
'0 nahradu skody placením měsíční renty. 
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Duvody: 

Prvním předpokladem pro možnost použití § 28 j. n. jest, že jest 
pro tu kterou občanskou právní věc založeno tuzemské soudnictví. Kdyby 
tohoto předpokladu nebylo, bylo by možno pomoci § 28 j. n. podřídíti 
tuzemskému soudnictví každou občanskou právní věc tím způ'Sobem) že 
by scházející mistni sudíště nejvyšší soud j,:dnoduše určil. Mus~. ted} 
býti jisto, že právni věc, pro kterou chybl predpoklady mlstm pnslus
nosti, jest podřízena tuzemskému soudnictví (srv. motr~y k § 28.l' I:. 
str. 59). Otázka, zda určitá právni věc podléhá tuzemskemu soudmctvI, 
jest otázkou ryze procesuální, nikoli hmotněprávni (srv. k tomu D;. 
Vážný »0 ústrojí a příslušností soudů" str. 18 čís. 1, Dr. Hora I. drl 
str. 52 ad a), Dr. Neumann k čl. I. uvoz. zák. k j. n. str. 4 a Dr. Walker 
»Streitfragen aus dem internationalen ZiviIprocessrechte« str. 1 0,7, 108, 
110). Platí totiž zásada, že, je-Ii podle předpisů jurisdikčni normy 
o mistní přislušnosti, nebo podle mezinárodních smluv. nebo posléze 
podle zásad mezinárodního práva (čl. IX. úvod. zák. k j. n.) některý 
zdejší soud pro tu kterou věc ať z důvodů věcných, ať z osobních vůbec 
příslušným, patří tato věc k pravomoci tuzemského soudnictví. Kde tomu 
tak podle těchto norem není, jest tuzemská pravomoc vyloučena (srv. 
také motivy k čl. IX'. úvod. zák. k j. n. str. 8 a 9). článek IX. úvod. zák. 
k j. n. nepravi, že tuzemskému soudnictví podléhají vsechny občanské 
právní věci) které nejsou zvlášť vyňaty, nýbrž praví, že předpisy juris
dikční normy maji se vztahovati také k občanským věcem, které jsou 
podřízeny tuzemskému soudnictví státními smlouvami nebo podle zásad 
mezinárodního práva a nejsou odňaty zákonnými předpisy pTavomocl 
řádných soudů (tak by tomu bylo na př. podle zákona o soudech živ
nostenských ze dne 27. listopadu 1896, čis. 218 ř. zák.). V projedná
vaném případě nejde o věc, která by tuzemskému soudnictvi podléhala. 
Navrhovatel'ka chce podati u tuzemského ,soudu žalobu o náhradu škody 
pmti cizozemci, bydlícímu v cizozemsku, tvrdíc, že, doklld cizinec byl 
ještě vlastníkem parní pily v tuzemsku a dokud zde bydlel, opomenul 
ohlásiti úraz manžela navrhovatelky Úrazové pojišťovně dělnické, že 
manžel na úraz zemřel a že žalobkyně opomenutím žalovaného utrpěla 
škodu. Jde tu tedy o nárok na náhradu škody z bezprávného činu. Na
vrhovatelka podala žalobu nejprve u krajského soudu v K., odvolávajíc 
se na předpis § 67 j. n. a twdíc, že jest tu odůvodněno tuzemské soud
nictví, protóže podle meziná,rodního práva soukromého jest sídlem de
liktů omisivních ono místo, kde měl býti vykonán čin, který byl opo
menut. Ale v tom směru směsuje navrhovatelka p.rávě předpisy hmot
ného práva a předpisy práva formálního. Nejde tu o otázku, podle kte
rých hmotněprávnkh předpisů jest posuzovati náhradní' nároky z ne~ 
dovolených činů, zda podle práva místa deliktu, t. j. místa, kde bylo 
jednání neb opomenutí spácháno a kde má býti náhrada dána, či podle 
práva místa žalobního (srv. k tomu Dr. Walker »lnternatlOnales Pnvat
recht« str. 440, 455 až 457). I kdyby tu mělo býti použito hmotněpráv
ních předpisů tuzemského práva, nebylo hy tím ještě nijak založeno 
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soudnictví tuzemských soudů podle formAlního práva, nebo podle mezi
národních smluv, nebo podle zásad mezinárodního práva, jak praví čl. 
IX. úvod. zák. k j. n. Tyto předpisy neodůvodňují místní příslušnost 
žádného tuzemského soudu a neodůvodňují tuzemské soudnictví vůbec. 
Ostatně jest pochybno, zda by í příznivý rozsudek tuzemského soudu 
žalobkyni prospěl a zda by rakouský soucl takový rozsudek vykonal, 
hledíc k předpisu § 80 čís. 1 ex. ř., který platí i v Rakousku. Důvod 
místní příslušnosti podle § 67 j. n., na nějž se navrhovatelka původně 
odvolávala, byl již souhlasně procesním i rekursním soudem rozřešen 
ve smyslu záporném. Předpokladů jíného důvodu místní příslušností, 
zejména podle § 101 j. n. navrhovatelka netvrdila a, kdyby jej byla 
tvrdila, nebylo by tu předpokladu pro použití § 28 j. n. Dodati sluší, že 
vrchní zemský soud v Praze, jako soud rekurs ní projevíl sice ve sporu 
Ck II 39/128 v usnesení ze dne 21. ledna 1929 mimochodem právní ná
zor, že, kdyby byla bývala učíněna n,;mítka odnětí věci tuzemskému 
soudnictví, že nebyla by opodstatněna. Tím však nebyla sporná otázka 
rozhodnuta způsobem pro nejvyšší soud závazným, neboť tento, maje 
použíti předpisu § 28 j. n., sám zkoumá, zda jsou tu jeho předpoklady. 
Proto bylo výslovně uvedeno ve zdejším usnesení ze dne 4. dubna 1929, 
č. j. R I 198/29" vydaném v téže věci, že »za nynějšího stavu véci jest 
v právní moci toliko výrok rekursního soudu, odmítající žalobu pro 
místní nepříslušnost dovolaného soudu«. 

ČfS. 8931. 

žaloba O' uznání l1~manželského otcovství. 
Posouzeni tresouhlasu poručníka s provedenlm zkoušky krve ditěte. 

(Rozh. ze dne 2. května 1929, Rv II 714/28.) 

žalobě o uznání nemanželského otcovství a o placení výživného bylo 
obě ol a niž š í m i s o u d y vyhověno. 

Ne j v y Š š i s o u d nevyhověl dov'oláni. 

Důvody: 

Dovolatel poukazuje .na vývody svéhD odvolání o tom, že poručník 
odepřel dáti svolení, by žalujícímu dítěti byla odebrána krev k provedení 
nabídnutého 'důkazu její zkouškou, a tvrdí, že již z toho důvodu měla 
býti žaloba zamítnuta. V odvolání vysvětlil své stanovísko obšírněji a 
uvedl, že poručník zmařil provedení tohoto clůkazu na jeho škodu a že 
tato okolnost měla býti oceněna na škodu žalohkyné a 7e důkaz měl 
býtipovaŽ'ován za provedený. Patr.ně mínil, že mělo býti považováno 
za d?kázáno, že není otcem žalujícího dítěte. Proto prý měla býti žaloba 
za~ltnuta. Pravdu měl žalovaný v tom, když vytýkal, že první soud ne
~auJal v lozsudku stanovisko, k tomuto odporu poru,čníkovu. Soud má 
vydati ,rozsudek na základě ústního líčení, tudíž na základě celého líčení 
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(§ 414 c. ř. s.). Odpor poručníkův měl býti uvážen jako kter~ko~i jiná 
přednesená skutečnost a mělo býti v rozsudku vyslove,no, laky vyznam 
pro rozhodnutí jí soud přik:li>dá. Pouhý P?uka~ na to, ze, dukaz byl ne
proveditelný pro poručníkův odpor, nestacI!. A,e odvola,cl ,soud, napr~vIl 
tuto vadu, uznav, že poručník svůj nesouhlas dostate,:?e oduv?dnrl a 
je patrno, že proto nevyvodil z tohoto nesouhlasu nej)f!zmve du~ledky 
pro žalující dítě; hodnotil tudíž poručníkův odpor a toto hodnocem nelz,e 
již napadati v dovolacím řízení. Otázku, zda, poručens,ky soud ,~ohl, CI 
zda nemohlI schváliti poručníkovo rozhodnutI, ne~? day,m,u ,rnkaz, ~y 
ke krevní zkoušce svolil, není potřeba v tomto pnpade resltI proto, ze 
k takovému rozhodováni poručenského soudu nehyl v první stolici dán 
podnět. Považoval-li žalovaný za záhodno, by se to stalo, :n~hl k toml: 
dáti podnět bud' při jednání dne I. června 1928, kdy porucmk, p~ prve 
odepřel svolení, nebo dne 15. června 1928, kdy opakoval odepren!. 

čís. 8932. 

Měna na; Hlučínsku. 
Nelze přihlédloouti k zhadfloceni podl~Jíšsk?1JIěme~kého právla, tř~

ball dlužnický poměr byl založen podle nsskonemeckeho prava. K vy
mazu zástavního práva knihowě zjištěného. stačí výmazná kvitance a 
neni třeba, by byl předložen hypotečini list. 

(Rozh. ze dne 2. května 1929, Rv II 761/28.) 

Na žalobcově nemovitosti v D. na Hlučínsku byla knihovně zajištěna 
pohledávka žalované Schlesische Landschaft 330,0' Mk. ,z:alobce, zapl~tiv 
žalované dne 23. března 1923 na zbytek pohledavky 3~3O' Mk, domahal 
se na ní podpisu výmazní kvitance na pohleclávku 3.30'0 Mk a, když 
žalovaná odmit1a kvitanci podepsati, žaloval o podpi's. O ba niž š í 
s o u d y uznaly podle žaloby, o d' vol a c í s o u d z těchto d ů vod rl: 
Ve věci samé není odvolací důvod nesprávného právního posouzení věCI 
opodstatněn. Stanovisko odvolatelky, že pro tento případ. platí též zá
sady dohodnocení (valorisace) podle zákona německé říše ze dne 16. 
července 19'25, Čí;s. 31, není správné. Zákon tento má platnost jen pro 
Německou říši a nemůže se vztahovati na 'Cizozemce a jeho nemovitosti 
v cizině ležící, to tím méně, ana tato instituce v tuzemském právu vůbe<; 
nemá opory. Znehodnocení dřivější německé měny byla náhodou, ktera 
v Německé říši nastala následkem světové války a následujících pová
lečných poměrů, náhodu tuto musí proto nésti Německá říše a, byl-li 
k odstranění dotyčných následků vydán zvláštní zákon, nemůže tímto 
zákonem býti vázán cizozemec se svým majetkem mimo oblast Německé 
říše. Na tom nic není s to ,~měniti okolnost, že Hlučínsko dříve patřilo 
k Německé říši a že teprve na základě zákona ze dne 30'. ledna 19'20', 
čís. 76 sb. z. a n. bylo- při'pojeno k československé republice. Neboť 
tínito připojením přestalo Hlučínsko býti částí Německé říše a její zá
kony později vydané nemají pro tuto odstoupenou část platnosti, což 
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jest d~sle~lkel1l slálo~rávní l;řciněny související se světovou válkou. Ža
lovan~ st,' ana se proto nepravcm odvolává l1a to, že s ohiedern na usta-
110V::11I zakona o "doh?clnocenÍ její, z.ajištěná pohledávka ještě nenf úplně 
zap;~ce~a: pro~ez pry nemohla by tJ odsouzena k podpisu kvitance. Ani 
d~lsl naml..,tce, !e b.ez ,ohled~ na v~lorisaci žalobní žádost není oclúvocl
ne~a, pO:H~va~l: pravl~l pomer l~eZI stranami musí bý-ti posouzen podle 
1:01 Em neme.cKeho. prava a ~onev~dž žalovaná strana podle těchto 110--
1:'}l. k" podpiSU kVltan,ce l?e11l- pov:l1na, ,;elze 'přiznati úspěch. Nelze po
pn~lJ. ze ~r? ~osovuze~l pra~ a pO~InnostI stran této rozepi'e zásadně isou 
sllle,lOod~tnYllll predplsy nellleckeho soukromého práva, poněvadž' jde 
o zaJ;ujcku poskytnutou v roce 1898 německým ústavem žalobci v čase 
kdy zalobce ještě byl příslušníkem německé říše a poněvadž teprve zá~ 
kOi~~:n ze dne ll, března 1920, čís. 152 sb, z. a n. byla na Hlučínsku 
rozslrena platnost čs, soukromého práva. Lze také připustiti že pro ob" 
~~h s~lluvmh? poměru stran jest příhlížeti k ustanovením zápůjčkOvého 
radu zalovan,~ strany ze dne 1O~ ~rpn~ 1888 a k obsahu dlužního úpísu 
ze dne 4, kvelna 1892 a hypotecmho listu ze dne 13. srpna 1898 i když 
tyto ol;Stllly byly soudu předloženy teprve po skončeném jednání: Nebof' 
nemu:e. b~h pochybnosti, že obsah dlužního spisu a hypotečního listu 
jest zrejmy z d~tJ::čného ,~Iožkového opisu a že dlužní list se výslovně 
vztahUje na zapujckovy rad ze dne 10, srpna 1888 a dLlkaz vložkovým 
sp~se.m .by~ prvnín,' soudem připuštěn a proveden, Z těchto listin vy
ply~a, ze zalo~ana s:rana podle zápůjčkového řádu směla poskytovati 
z~pujčky na .zastavl11 listy je11 na pozemky v jejím obvodu, že směla 
davat: do ~behu zástavní listy jen potud, pokud jsou kryty cenou nemo
vlt~sh danych do zástavy, že poměrná část těchto zástavních listů musí 
bylI. vZ,at~"z oběhu nebo zničena nebo prohlášena za neplatnou atd., 
kdyz, zapujcka se ~aplatí, že v této věci byl vydán hypoteční list zc dne. 
15. cerv~a )898, jenž má moc exekučního titulu, že správa žalované 
shany Pfl lechto obchodech jest pod dozore-m státu. Z tohoto stavu věci 
je.st, tedy pat:no, že zápůjčky poskytované žalovanou stranou jsou zá
pUjckaml z~laštního druhu zajištěnými pozemky v německém státu a 
pO,sk~tovane pod jeho dozorem, že jde o zápůjčky, na které má vliv 
sta~n!, moc Německé říše a které jsou v souvislosti s územím, na které 
se jep moc vzta~uje. Ale,,~ tom~o ohled~ nastala zrněna poměrů tím, že 
HluČlllSko od Nemecke flse bylO odlouceno a spojeno s českosloven-. 
sko~ republikou, Neboť od této doby pozbyly zápůjčky poskytnuté bý. 
v~!ym příslušníkúm Německé říše na pozemky v Hlučínsku povahy zá-. 
p~jček, poskytovaných vlastně německým státem, poněvadž dotyčné do 
zastavy ?an: nemovitosti nyní patří k jinému státu, takže v tom směru 
odJ;ada upln,: ~osavad~lí,vliv něl,neckého státu na tyto zápůjčky. S toutlY 
:~enou pomeru zajlste zalovana strana po provedení inkorporace Hlu
~11f~ka k ceskoslovensk~, republice počítati musela a, bylo-li s touto 
";neI10U sn~d ~poje!,o s~lze111 JIstoty pro vydané zástavní listy, bylo l1a 
ni, by pom~:ny poce! zastavmch listu vzala z oběhu nebo jinak se po
staJ:a!a o Jejich neplatnost nebo by zařídila, by při valorisaci zástavn"ích: 
listu podle citovaného zákona bylo k tomuto stavu přihlíženo, což se 
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sJlad také skutečně stalo. KažclS'm způsobem pozbyl i hypoteční list 
státní změnou povahy exekučního titulu proti žalobci jako příslušníku 
čs. státu (viz také smlouvu čís. 130 sb, z. a n. z r. 1924), zápůjčkový 
řád ze dne 10. srpna 1888 nemá nadále významu pro žalobce, stručně 
řečeno zápůjčka stala se následkem státních změn obyčejnou zápůjčkou,
pro kterou platí všeobecné předpisy soukromého práva a tu platí i podle 
občanského zákona Německé říše zásada, že dlužník po zaplacení zá
pújčky má právo na vydání výmazné kvitance a že tato stačí k výmazu 
práva zástavního (§§ 368, 875). Tím odpadla potřeba zabývati se otáz
kou, zda z ustanovení § 895, 952, 1144 a 1145 něm. obč. zák. lze vůbec 
souditi, že v souzeném případě podle německých předpisů by bylo k vý
mazu práva zástavního zapotřebí předložení hypotečního lístku. Podle 
nařízení vlády ze dne 15. ledna 1921, čís. 18 sb. z. a n. platí nyní na Hlu
čínsku knihovní zákon ze dne 25. čewence 1871, čís. 95 a zákony s ním 
související a podle nich stačí k výmazu zajištěné pohledávky výmazuá 
kvitance, Podle německého obč. zákona má bezpochyby předložení 'hy
potečního lístku před výmazem zástavního práva jistý účel, ježto hypo
teční list jest exekučním titulem, který závisí na zástavním právu, takže 
výmaz zástavního prává múže býti proveden, když se dlužnik vykáže 
vráceným exekučním titulem. Avšak pro území Čs, republiky hypoteční 
list exekučním titulem není a proto jest pro výmaz pohledávky bezúčel
ným, Jde tedy jen o otázku, zda žalobce zápůjčku skutečně zaplatil, 
takže má nárok na vydání nebo na podpis výmazné kvitance. Na tuto 
otázku jest dáti odpověď kladnou. Podle dlužního úpisu ze dne 4, května 
1898 byl žalobce povinen zápůjčku 3.300 marek, kterou snad obdržel 
v zástavních listech, vrátiti. v hotovo'sti podle nominální hodnoty. 
Opačné tvrzení odvolatelky jest v rozporu s obsahem dluhopisu, Není 
popřeno, že žalobce této povinnosti vyhověl; neboť, že by žalobce ža
lované straně na jmenovitou hodnotu zápůjčky ještě něco dlužil, ani od
volatelka netvrdí. Namítá jen, že dřívějšími splátkami a poslední splát
kou ze dne 23. března 1923 3,530 mareK žalobce nemohl vyrovnati dluh 
pro tehdejší znehodnocení platidla, takže podle vnitřní hodnoty zapla
cených papírových marek dluh není úplně zaplacen, Avšak, ježto dlužní 
úpis zní na marky vůbec, změna měny v Německé říši až do dne placení 
nenastala, marka zůstala tam zákonným platidlem a podržela tam vnu
cený oběh, vyrovnal žalobce těmito splátkami dluh úplně a jest vylou
čeno, že by žalovaná strana nyní mohla žádati další splátky, Znehodno
cení tehdejší měny Německé říše jest podle § 1311 obč. zák. i podle 
obdobného ustanovení německého občanského zákona náhodou, která 
stihne toho, II něhož se udála, a ,nemůže se ani namítati, že se tato zá
sada příčí dobrým mravům, umožňujíc obohacení dlužníka na újmu vě
řitele. Právě proto, že dle lege lata pro opačné stanovisko. není opory 
v zákoně, vydala Německá říše v roce 1925 zákon o valorisaci pohle
dávek a v tomto zákoně (,§ 19) se výslovně ustanovuje, že po zaplacení 
pohledávky, když dohodnocení nemá místa, není nároku pro neoprávněné' 
obohacení nebo z jiného právního titulu. Ustanovení § 15 tohoto zákona· 
obsahuje zvláštní výjimky z valorisace pro případ, že se zaplacení po-· 
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hledávek stalo v době od 15. června 1922 do 14. února 1924, ve které 
době. také žalobce v souzeném případě dluh vyrovnal, a lze právě z těchto 
ustanovení souditi, že i stát žalované strany uznal znehodnocení měny 
za vyšší moc, jejíž následky musí nésti postižený, dokud nemohou býti 
odstraněny zvláštním zákonem, a ježto tento zákon o valorisaci pro ža
lobce neplatí, jest se v souzeném případě říditi podle všeobecné zásady 
§ 1311 obč. zák. Námitka, že prý žalobce této výhody pozbyl proto, že 
teprv po vydání zákona o' valorisaci podal žalobu, nemůže býti vážně 
míněna a ani okolnost, že žalobce byl ochoten, k vyrovnání věci žalo
vané straně něco doplatiti, nemohla ho připraviti o jeho nárok na výmaz 
pohledávky. 

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

Důvody: 

Domáhá-li se žalobce jen podpisu, nikoli vydání výmazné kvitance, 
požaduje i tím prohlášení vůle podle § 367 ex. ř. Odvolací soud vy
loučil právem použití a vůbec jakýkolív ohled na německý zákon o zhod
nocení ze dne 16. července 1925. žalobce domáhá se podpisu výmazné 
kvitance co do pohledávky 3300 něm. marek zajištěné pro žalovanou 
stranu na jeho nemovitosti ležící nyní v území <':eskoslovenské republiky. 
Jde mu o kníhovní výmaz zástavního práva, a jest í zánik tohoto práva 
í náležitosti jeho výmazu posouditi jen podle československého práva 
občanského. Podle § 3 vlád. nař. čís. 152/20 sb. z. a n. nevztahují se 
tyto předpisy jen na jednání, jež stala se před 1. květnem 1920 a na 
práva', jichž někdo nabyl dříve podle zákonů tam dosud platných. O ta
ková práva a jednání nejde v tomto sporu. Žalovaná poskytla svého času 
žalobci' zápůjčku 3.300 M, žalobce se zavázal dluhopisem, že vyrovná 
zapůjčenou jistínu hotovým placením v nomínelní hodnotě. V tomto 
sporu nelze uvažovati o jiném, než zda žalohce splnil svůj závazek, 
neboť jím zanikl jeho dluh jako pohledávka žalované strany a podle 
§ 469 obč. zák. přestalo zástavní právo pro ni váznoucí. Tím oprávněn 
jest nárok na výmaz tohoto zástavního práva z pozemkové knihy. Ne·· 
sporné jest, že došlo k výplatě částek uvedených v žalobě po 1. květnu 
1920, není proto překážky, by důsledky toho nebyly posouzeny podle 
práva československého. Tím jest. však vyloučeno použití německého 
zákona o zhodnocení, jenž vstoupil v platnost za účinnosti čs. zákona 
čís. 76/20 a vládních nařízení čís. 152/20 a 18/rl1. I když dlužnický 
poměr mezi stranami byl založen podle německého práva, platí totc 
právo jen v mezích § 3 vl. nař. čís. 152/20 a jsou vyloučeny předpisy 
pozdějšího práva německého. Dluh zněl na marky a činil podle výpočtu 
žalované strany samotné 2645 M, žalobce zaplatil dne 23. března 1923 
3300 M, tím vyhověl i podle dluhopisu tak i podle předpisů německého 
práva občanského (§ 607) platného před 1. květnem 1920 své dluž
nické povinnosti. Další důsledky zániku pohledávky jest posouditi jen 
podle československého práva. Jaké povinnosti vzešly pro věřitelku podle 
německého zákona o zhodnocení tím, že na částku zapůjčenou žalobci 
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vydala zástavní listy, jež byly nyní zhodnoceny podle německého zá
kona, k tomu nelze hleděti v tomto sporu. čsl. stát neuznal zhodnocení 
německé marky, nemá o něm zákonných předpísů, nelze proto hleděti 
ke skutečné hodnotě částky 3300 M, kterou žalobce zaplatil, byť se tak 
stalo v době znehodnocení této měny. Postačí, že bylo plněno ve jme
novité hodnotě. Nezáleží na osobě věřitelově, t. j. na tom, zda zápůjčka 
byla poskytnuta zemí slezskou, nikoli německým státem. K výmazu zá
stavního práva knihovně zjištěného postačí podle zdejšího práva vý
mazná kvitance a není třeba, by předložen byl hypoteční list, neboť 
zdejší právo nezná takových listin jako náležitosti výmazu, a· smluvně 
nebylo tak sjednáno. Žalovaná strana předložila hypoteční list ve sporu, 
jest proto zjevno, že jej má. Žalobce nemůže však přes to domáhati se 
na Í1Í vydání tohoto listu pro zaplacení pohledávky, neboť podle zdej
šího práva není třeba listu toho k výmazu zástavního práva. Stačí vý
mazná kvitance. Nebylo proto důvodu, by nebylo vyhověno žalobě, ač 
žalobce nemůže předložiti hypoteční list. 

čís. 8933. 

Obec (na Moravě) jako smluvní strana, není po záklonu povinm, by 
si stěžovala k nejvyššlmu správnlmu soudu, nebyla-li sm[ouva schvá
lena zemským výborem, bez ohledu na duvod, z něhož bylo schválení 
odepřeno. 

(Rozh. ze dne 2. května 1929, Rv II 767/28.) 

Žalující společnost opřela žalobní nárok proti obci na Moravě 
,o tvrzení, že žalovaná obec, nepodavši stížnost k nejvyššímu správnímu 
soudu proti usnesení zemského výboru, kterým bylo odepřeno schválení 
úmluvy uzavřené mezi stranamí o vzájemném dodávání elektríckého 
proudu, přivodila, že tato úmluva byla pravoplatným soudním rozsud
kem prohlášena za neplatnou a žalobkyni tím povstala škoda. P r o
e e s n i s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d 
napadený r.ozsudek potvrdil. D ů vod y: První soud zamítl žalobu z dů
vodu. že žalobce neprokázal, že mu povstala škoda bud' z protiprávního 
činu' nebo ze zavíněného opomínutí strany žalované a že neprokázal za
vinění žalované, jsoucí v příčinné souvislosti s nastalo u prý škodou. Ža
lobce napadá tento právní názor prvého soudu, dovozuje, že rozřešení 
této sporné věci závisí na rozřešení otázky, zda může veřejnoprávní 
,oprávnění k podání stížnosti přivoditi za určitých okolností soukromo
právní závaz.ek protí třetímu. Odvolatel odpovídá na tuto otázku kladně 
a dospívá k závěru, že sběh věcí tomu nasvědčuje, že žalovaná udržó
vala na venek zdání, že jest smlouva platná a že následkem toho byla 
také povinna učinili to, čeho bylO zapotřebí, by smlouva zůstala v plat
nosti, totiž podati stížnost na nejvyšší správní soud. Tím, že smlouva 
nebyla zemským výborem schválena, že žalobce nebylo tom uvědoměn 
.a že nebyla podána stížnost do usnesení zemského výboru, bylo zasa
ženo do jeho právní sféry. Byla-li platnost smlouvy závislá na schválení 
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zemského výboru, bylo prý povinností žalované k docílení tohoto schvá
lení spolupůsobiti, překážky v cestě jsoucí odstraniti a žalobci překážky 
ty za účelem jejich odstranění oznámiti. Dále dovozuje odvolatel, že 
názor prvého soudu by byl odůvodněným jen tehdy, kdyby se mohlo 
za to míti, že by stížnost na nejvyšší správní soud byla absolutně bez
výslednou, čemuž však podle jeho názoru tak není. Tyto odvolatelovy 
vývody padají při úvaze, zda jsou tu předpoklady pro uplatňování ná
roku na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1295 obč. zák. Podle 
tohoto zákonného ustanovení vzchází povinnost k náhradě škody bud' 
přestoupením povinnosti smluvní nebo beze vztahu ke smlouvě bez
právným činem, který mŮže býti bud' positivního nebo negativního rázu 
(opomenutím), když po zákonu jest tu povinnost k positivnímu činu. 
Další náležitostí uplatňovaného nároku na náhradu škody podle zmíně
ného zákonného ustanovení jest, by škůdce škodu způsobil zaviněně 
a by škoda z bezprávného činu nebo z porušení smluvní povinnosti po
vstala prostředečně nebo bezprostředně, by mezi škodou a jednáním 
škůdcovým byla příčinná souvislost (§ 1301 obč. zák.). Aby se tedy 
žálobce s úspěchem mohl domoci nároku na náhradu škody, náleželo 
mU dokázati kromě porušení zákonné nebo smluvní povinnosti na straně 
žalované také její zavinění a příčinnou souvislost mezi škodou a opo
menutím žalované. Že žalovaná byla vázána z ujednání Se žalobcem 
k podání stížnosti, že tedy žalovaná protismluvním jednáním žalobci 
škodu způsobila, žalobce ani netvrdil. Poukaz odvolatelův k názoru vy
slovenému v rozhodnutí nejvyššího soudu vídeňského čís. 6838 jest 
nepřípadný, poněvadž v souzeném případě nebyla platnost smlouvy uči
něna závislou na schválení nadřízeného úřadu, takže by se za to mohlo 
míti, že schválení smlouvy bylo jako podmínka platnosti smlouvy sta
noveno a že, ana žalovaná schválení nevymohla, proti usnesení zem,.. 
ského výboru, kterým schválení bylo odepřeno. stížnost na nejvyšš[ 
správní soud nepodala, by schválení vymohla, protismluvně jednala a 
tím žalobci způsobila škodu. S těmito vývody lze žalobce ostatně odbýti 
poukazem k tomu, že potřebné tvrzení v tomto směru v prvé stolici 
neučinil. Pokud vývodům odvolání dovozujícím, že sběh věci tomu na
svědčuje, že žalovaná udržovala na venek zdání, že jest smlouva platná, 
a že následkem toho byla povinna to učiniti, čeho bylo zapotřebí, by 
smlouva zůstala v platnosti, podati stížnost na nejvyšší správní soud, 
se má rozuměti tak, že žalovaná bezprávím způsobila žalobcí škodu, 
lze i po této stránce vývody odvolatelovy zkrátka odbýti tím, že se tu 
o bezprávný čin nejedná, neboť o bezpráví se jedná jen tehdy, když po 
zákonu jest povinnost k positivnímu činu. že žalovaná byla po zákonu 
povinna stížnost k nejvyššímu správnímu soudu podati, netroufá si ža-
lob ce ani tvrditi. Bylo-Ii žalobu již pro tento nedostatek náležitostí uplat
ňovaného nároku na náhradu škody zamítnouti, bylo ji zamítnouti i proto, 
že žalobce měl přesně dokázati, ale nedokázal, že by Se stížnost žalo
~ané do usnesení zemského výboru na nejvyšší správní soud, kdyby 
JI byla podala, byla setkala s úspěchem. žalobkyně se ovšem snaží do
voditi, že tato možnost tu byla, poukazem na judikaturu nejvyššího. 
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správního soudu, avšak s touto možností a pravděpodobností nelze se 
zabývati, nýbrž je zapotřebí přesného důkazu o úspěšnosti stížnosti. Ten 
však podán nebyl. Ostatně lze odvolateli důvodně vytknouti, že sám 
zavinil, že ve sporu, v němž byla prohlášena smlouva následkem ne
schválení zemským výborem za neplatnou, neuplatňoval své námitky, 
které v tomto sporu uplatňoval, by dosáhl soudního rozhodnutí, že roz- . 
hodnutí zemského výboru bylo pochybné. Jest posléze souhlasiti i s práv
ním názorem prvního soudu, že žalobce nedokázal příčinnou souvislost 
mezi tvrzeným opomenutím podání stížnosti a škodou, a byla i proto 
žaloba právem prvním soudem zamítnuta. 

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

Důvody: 

Odvolací soud posoudil věc správně po právní stránce. Po právní 
stránce nejsou žalobní prosbou oprávněny vývody dovolat elky, v nichž 
mluví o zmaru možnosti jiného využití svého zařízení. Dovolatelka do
máhá se určitých peněžitých částek, uvádějíc o každé z nich důvod, 
z něhož' jest požadována. Jsou to lhůty úrokové a umořovací, jež má 
hraditi žalovaná, ušlý výdělek, vyšší částky placené za proud braný od
jinud, a posléze útraty sporu Ck 11 31/26. Pod žádnou z těchto částek 
nelze zahrnouti nárok na náhradu škody vzniklé tím, že žalobkyně Dlohla 
jinak využíti zařízení, jež učinila, by.mohla vyhověti smlouvě sjerlnané 
se žalovanou. V dovolacím spisu zmiňuje se dovolatelka o tom, že 
smlouva nepotřebovala vůbec schválení zemského výboru, a poukazuje 
při tom na zákon čís. 329/;2 1, jenž však počal působití teprve dnem 
1. října 1921, tudíž po sjednání smlouvy ze dne 1. prosince 1920 a 23. 
června 1921, takže nelze její náležitosti posouditi podle zákona později 
vyšlého. Dále bylo vysloveno pravoplatným rozsudkem ze dne 6. listo
padu 1926 č. j. Ck lil 31/26, že dohoda mezi žalovanou obcí a žalující 
firmou není pravoplatná. V onom sporu byla sice žalována firma Stid
tisches Elektricitatswerk v S. a ne městská obec. Byla-li však jmeno
vaná strana totožná s nynější žalovanou, jde o věc. rozhodnutou, a ne
mohou se soudy ani v tomto sporu znova zabývati platností oné smlouvy. 
V opačném případě dovozuje žalobkyně svým přednesem jen tolik, že 
smlouva je po právu, není-li k ní zapotřebí schválení nadřízeného úřadu, 
a nemůže žalovati o náhradu škody z důvodu dále uvedeného. Bude proto 
o napadeném rozsudku uvažováno za předpokladu, že k platnosti smlou
vy bylo skutečně třeba schválení zemského výboru. V přípravném spise 
vytkla žalobkyně, že žalovaná nespravila ji o tom, že zemský výbor ode
přel schváliti smlouvu, dovodila však z toho jediný důsledek, že by byla 
požadovala sama podání stížnosti, aniž uvedla, jaká zvláštní škoda jí 
z toho vznikla. Podle žalobní prosby nelze míti za to, že žádá z tohoto 
důvodu částky uvedené na konci žaloby pod čís. 1 až 3, mohlo by jíti 
jen o útraty sporu Ck III 31/26. Odvolací soud nevyslovil se sice o skut
kovém zjištění soudu prvé stolice, že zástupce žalující firmy zvěděl 
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o rozhodnutí zemského výboru ještě před podáním žaloby Ck I!1 31/26 
Z dovolání nelze však dovoditi, že žalobkyně trvá na tomto důvodu' 
neplyn~ to z pouhé z;nínky: že žalovaná zatajila žalobkyni ono roz~ 
h?dnulI, am z konečneho navrhu na zrušení rozsudku a na provedení 
dukazů, neboť příslušné zjištění soudu prvé stolice zakládá se na svě
deckých důkazech, a žalobkyně nenavrhla opakování těchto důkazů 
v ,opravné,:, řízen~. Zbýv~ tudíž úvaha o jediném ještě důvodu žalobního 
naroku, t. J. zda zal ovana obec byla povinna stěžovati si do rozhodnuti 
zemského ~ýbor~: S~utečno~t tu bylo posouditi především podle před_ 
pISU obecmh~ znzem, nebot smlouva byla sjednána ještě za účinnosti 
§ 97 to.hoto, zakona., Podle toho nelze na věc hleděti jinak, než že smlouva 
byla sJednana s vyhradou schválení nadřízeným úřadem ana smluvní 
st,ranou byla ~bec, je! měla, smlouvou převz~ti i závazky. 'Šlo o předpis 
z~kona ?becn,e znamy, Jehoz neznalostI ne muže se ani žalobkyně omlu. 
VIlI. ~ te:o zakonné výhrady podmiňující platnost smlouvy, vižící tudíž 
steJne obe str~~y, nelze dovoditi ~~}áštní další závazek obce jako smluvni 
strany, by stezovala SI k nejvysslmu správnímu soudu když smlouva 
neby~a schválena zemským výborem, bez ohledu na důvdd, z něhož bylo 
odepre~o schválení to., Není zákonného předpisu, jenž by obcím jako 
~mluvm;ll stranam ukladal takovouto povinnost, nebylo tvrzeno, že se 
zalovana obec smluvně k tomu zavázala. Z věci samé povinnost ta ne
~yplývá a nelze ji dovoditi ani z toho, že žalovaná obec jak po dobu 
sedesát!denní lhůty k stížnosti tak i po uplynutí lhůty té trvala na 
smlo~ve, pod!e slov dovolatelčiných udržovala zdání, že smlouva jest 
platna. Žalovano jest na náhradu škody jedině z důvodu že stižnost ne
byla podána, nikoliv, že žalobkyně nebyla zpravena o ;ozhodnutí zem
~kého vý?oru dříve, než teprve ve sporu Ck III 31/26. Záleželo jen na 
za};>bkym jako sn:luvní straně, by si vyhradila smlouvou, že obec podá 
slIznost, nebude-II hlavlll smlouva schválena, jinak nebyla stížnost ta 
anI sn:lu~ní?: ani mlčky p~evzatým závazkem. Že by se opomenutí t. j. 
nepodam st!znosh - o lllC Jlnéh? nejde v tOllltO sporu - příčilo do
brym, mravum, nelze dovodIlI alll ze skutkového přednesu žalobkyně 
I kdyz podl,e něho o:bec t;vala, t. j. tvářila se, jako by trvala na smlouvě 
neschvalene zemskym vyborem, pokud nedošlo k neshodě mezi stra
namI. Z tohoto důvodu nebylo žalováno, a nelze uvažovati o tom zda 
tento, postup p~íčil se dOb;ým mravům nebo zásadě poctivostí a' víry, 
Hledlc k tomu, ze nebylo vubec prokázáno zavinění žalované obce z ně
hož. dovozuje se škoda, nepokládá dovolací soud za nutné zabý~ati se 
případ~ým výsledkem stížností" čímž jsou vyřízeny všecky vývody do
volatelcmy ° povmnostl soudu rozhodnouti předurčujícím zpusobem 
spornou právní věc. 

čís. 8934. 

T~u" kliD provozuje živnost agentury a komísionářství bez pomoc
niktí., jezde na kole po vesnicich II uzavíraje obchody pro obchodníky za 
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provisi, nelze :atbaviti (§ 251 čís. 6 ex. ř.) psací stroj, psací stolek a 
kolo, jíchž jediné používá v živnosti. 

(Rozh, ze dne 3. května 1929, R I 254/>29.) 

Návrh dlužníka, by byla zastavena exekuce ohledně psacího stroje, 
psacího stolu a kola, s o udp r v é s t o I i c e zamítl, rek u r sní 
s o u d návrhu vyhověl. D ů vod y: Podle živnostenského listu okresní 
správy politické provozuje dlužník volnou živnost agentury a komisio
nářství. Tím, jakož i výpovědí dlužníkovy manželky jest zjištěno, že 
jest dlužníka počítati k drobným živnostníkům podle § 251 čís. 6 ex. ř. 
jeho manželka B. potvrdila jako přezvědná osoba, že dlužník jest t. č. 
provisním zástupcem firem oboru koloniálního a potravinářského, že 
jest po celý týden na cestách, že přichází domu v sobotu večer, že celý 
sobotní večer a po celou neděli vyřizuje korespondenci, jež v týdnu 
došla, což by mu bylo nemožno bez psacího stroje, poněvadž se vše 
musí kopírovati a nutno týdně vyříditi nejméně 300 nabídek, že psací 
stůl jest vlastně malý stolek, na němž psací stroj stojí a v něm si dlužník 
uschovává korespondenci, posléze že dlužník nutně potřebuje kola k ná
vštěvám obchodních známých po vesnicích a že by prodejem řečených 
tří předmětů byla těžce ohrožena jeho existence jakožto zástupce, po
něvadž jde o věcí, jichž nezbytně potřebuje. Podle tohoto tvrzení, jehož 
správnost nebyla nijak vyvrácena, nejde o dlužníkovo pohodlí, jak se 
prvý soud domnívá, nýbrž o předměty, jichž jest u dlužníka jakožto 
drobného živnostníka třeba k osobnímu pokračování v jeho výdělečné 
činnosti v jejím dosavadním vyplácejícím se a soutěže schopném roz
sahu a které jsou tudíž podle § 251 čís. 6 ex. ř. z exekuce vyňaty. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu re'mrsu. 

Důvody: 

Rekursu nelze přiznati důvodnost. Marně napadá stěžovatelb. názor 
rekursního soudu, že dlužníka jest pokládati za <1robného živnostníka 
po rozumu § 251 čís. 6 ex. ř. Jest zjištěno, že mu okresní správou poli
tickou byl vydán dne 21. prosince 1927 živnostenský list k provozování 
volné živnosti, agentury a komisionářství, z čehož plyne, že dlužník jest 
živnostníkem. Jest dále zjištěno, že provozuje tuto živnost sám bez po
mocníků tím způsobem, že jezdí po vesnicích a uzavírá obchody pro 
obchodníky za provisi a že používá v živnosti jen zabavených předmětů, 
t. j. psacího stroje, psacího stolku, na němž stroj ten stojí, a kola, na 
němž jezdí za obchody po vesnicích. Toto na nejnutnější potřebu se 
omezující zařízení živnosti a způsob provozování živnosti nasvčdčují 
tomu, že jde o drobnou živnost podle § 251 čís. 6 ex. ř. Neprávem na
padá stěžovatelka též úsudek rekursního soudů, že předměty povinnému 
zabavené jest pokládati za věcí, které podle řečeného zákonného usta
novení jsou vyňaty z exekuce, a neprávem tvrdí stěžovatelka v tomto 
směru, že dlužník může i bez těchto věcí provozovati svou živnost, že 
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věcI slo~lží jen .jeho pohodlí a že proto nejsou k provozu jeho živnosti 
nozbytne. Novym doslovem řečeného zákonného ustanovení byl pod, 
statně rozšířen okruh předmětů vyňatých z exekuce. Kdežto dříve ne, 
m?hly. býti zabaveny. »předměty potřebné k osobnímu vykonávání za, 
n;estn,am«) JSo~ nym prohlášeny za nezabavitelné všechny věci, po
trebne k osob11lmu »dalšímu výkonu výdělečné činnosti«. Podle motivů 
měla novým doslovem býti zákonná ochrana rozšířena z předmětů ne, 
zbytně nutných na předměty, jichž jest potřebí k vyplácejícímu se, astat, 
ním poměrům živnostníka odpovídajícímu provozu. Živnostníku nemá 
býti exekucí odňata možnost, by dále provozoval svou živnost v dosa
vadním rozsah~u, a tak, jak jest dnes v drobné živnosti třeba, by zůstala 
schopna souleze. Tyto předpoklady jsou tu i v tomto případě. Používá-Ii 
dlužník při získání objednávek na vesnicích kola, nehoví tím svému po
hodlí, nýbrž umožňuje si tím levnější a vydatnější provoz své živnosti 
a: používá-li ke svým písemným pracím za nedělního pobytu doma psa
clho stroje a k němu náležejícího stolku, nelze ani v tom shledávati po
hO,dl,í nebo přepych, ,nýbrž jest to opět jen vhodný a podle nynějších po
meru obvykly prostredek k urychlení jeho nezbytné obchodní činnosti. 
Jest úejmo, ,že, kdyby byly zabavené předměty exekučním prodejem po
~Innemu odnaty, utrpěl by provoz jeho živnosti újmu a že by povinný 
Zl~nostJ, v tom rozsah.u, v němž ji pomocí zabavených předmětů provo
zUJe, dale p'rovo:ovatl nemohl a že by tím také výnosnost jeho živnosti 
mohla valne trpel!. Rekursní soud tudíž právem vyslovil že se exekuce 
ohledně řečených svrškli zrušuje z důvodu § 251 čís. 6 ~x. ř. 

čís. 8935. 

Zaručil-li se Mo za banlliovniho úředníka, že dodrží ujednáni s ban
kou o. nálu1a?ě. dlužného salda, s podlminkou, že banka podrží úi4edn:lka 
ve s~~h sluzbach, doku~ nebude jeho dluh smluvenými srážkami z platu 
fle~o JmaH: zap'ť~ven, ~ ze ručitel ručí bance pro případ, že ke zrušení 
sl,,:zebnfuo P?meru. dioslo z viny úředníkovy nebo z příčin spočívajících 
v !e~o ?s~b~, zaniklo .~ukojemství, propustila-Ii banka úředníka, ježto 
o Jepm. jme~t. bylo zahajeno vyrovnaci řlzeni, následkem čehož byla nu
cena obmeuti obchodování a propustiti větší část zaměstnanců. 

(Rozh. ze dne 3. května 1929, Rv I 1285/28.) 

Syn žal?bcův Jan S; byl úředníkem žalované banky. Když se pustil 
clo !:lU.rsovmch spekulaCI a banka mu pohrozilapropuštčním, nezaplatí-Ii 
dlUzne ,s~lclo, zaručil se zaň žalobce pod podmínkou, že Jan S. zůstane 
ve slu~bac.~ banky" a složil u banky 20.000 Kč, jež byly uloženy na 
vkladm kmzce. Kdyz byl pak Jan S. žalovanou bankou propuštěn vzhle
dem k restrikci úřednictva, domáhal se žalobce na bance vydár,í vkladní 
knížk,Y' ža~o~aná ?anka namítla najmě, že vzhledem k tomu, že bylo 
? JeJ1m Jmem zahaJeno vyrovnací řízení, jest žalobce oprávněn žádati 
Jen kvotu : ,20.000 Kč, ni~oliv však vydání vkladní knížky na celý peníz. 
Ob" n I z s I S o u d y zalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těehto 
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tl II v o cl ů: První soud zjistil, že žalobce při záručním prohlášení ze dne 
16. ledna 1923 byl veden úmyslem chrániti svého syna Jana S-a před 
trestním stíháním a před ztrátou místa. V tomto prohlášení jest jen zmínka 
o tOI11 že žalobce za svého syna Jana S-a jen s tou podmínkou ručí, když 
zllstal;e ve službách žalované. Není tedy v tomto prohlášení řečeno, co 
se má státi, kdyby Jan S. dobrovolně ze služeb žalované vystoupil anebo 
kdyby žalovaná ho ve službách nemohla ponechati. Jelikož záruční pro
hlášeni není zcela určité a úplné, bylo zkoumati vůli stran podle čl. 278 
obch. zák. po případě §§ 914, 915 obč; zák. Při jednání o převzetí ru
čení, na něž se žalobce sám odvolává a jehož obsah v návrhu k listině 
.0 zřízení kaucní hypoteky byl přivzat, zavázal se žalobce, že ručení bude 
ihned splatné, kdyby proti žalobci byla vedena exekuce anebo kdyby 
se ocitl v úpadku nebo ve vyrovnání, když syn jeho dobrovolně ze služby 
odeide nebo z ní bude podle § 27 zák. o obch. pomocnících propuštěn. 
Na případ úpadku nebo vyrovnání žalované strany není vzat zřetel. Z do
pisu ze dne 16. ledna 1923 a z výpovědi svědků vychází najevo, že Jan 
S. chtěl ze svých příjmů krýti svlij dluh u žalované 40.000 Kč. Z toho 
vyplývá, že i žalovaná měla na tom záj~em, by Jan S. přes to, že ji svými 
spekulacemi poškodil, zůstal u ní ve službách, by svůJ dluh mohl po
stupně odpracovati; proto bylo prohlášeno v záruční listině jeho vystou
pení ze služby jako propadnutí ga;ancie. Je ~esporno" ž~. žalovan~ na 
Jana S-a neučinila trestní oznámenI. Jest nym dale vysetn;l, zda zalo
vaná propuštěním Jana S-a dnem 1. ledna, 19~4 ztral!l~ zaruku. Z .. vy
rovnacích spisů lze seznati, že Jan S. byl prelozen z fIhalky Z. k fIhalce 
do L., že žalovaná po zahájení vyrovnacího řízení dne 3. června 1924 
svou bankovní činnost úplně zastavila až do počátku ledna 1924 zavřela 
všechny filiálky až na filiálku v T. a všechen personál omezila na devět 
osob. Propuštění Jana S-a po zrušení filiálky v L. nestalo se podle !?ho 
se strany žalované spontanně, nýbrž bylo způsobeno vyrovnaclm nze
ním. Propuštěni Jana S-a znamenalo škodu i pro žalovanou, neboť byla 
jí tím vzata možnost krýti S-ovu škodu Jeho platem. Z vyr,o~~avc:ch 
spisů vyplývá, že nepříznivý stav Jmcní žalovane banky z neJvetsl cash 
jest odvoditi z jednáni jejích zaměstnan:~, mezi nim~ též z je?n,án.í Jana 
S-a jako vedoucího filiálky v Z. Nemuze proto byh propustem Jana 
S-a vytýkáno žalované a rovněž nemůže býti jím dán podnět, hy ža
lobce byl osvobozen od záruky pro vinu žalované, musí naopak -
uváží-li se všechny okolnosti - býti vůle stran vyložena v tom smyslu, 
že i případ úpadku nebo vyrovnání žalované mŮže býti pokládán za 
důvodnou příčinu, by Jan S. byl propuštěn při zastavení provozu, a že 
toto nutně nastavší propuštění nemělo v zápětí osvobození žalobce od 
rukojemství. Právem tudíž zamítl první soud ž~,19bu. , ." 

. N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou mzslch SOU?u a vrahl vec 
prvému soudu k dalšímu jednání a k novému rozhodnutI. 

D Ů vod y: 
Otázka, co pohnulo žalobce k převzetí záruky, nemá pro posouzení 

rozsahu jeho závazku podstatného významu. Podle § 901 obě. zák. jest 

i\, 

'!i 
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rozeznávati mezi pohnutkou a obsahem smlouvy, mezi příčinami, které 
vedly ke smlouvě, a výslovně neb nepřímo C§ 863 obč. zák.) projevenou 
vůlí stran, jež určuje objem smluvních závazků. Nebyla-Ii pohnutka uči
něna výslovně smluvní podmínkou, nemá právního významu. žalobce 
zaručil se za syna do výše 20.000 Kč písemně pod podmínkou »dass 
Herr Hans S. nach wie vor in den Diensten der Bank verbleibl«. O zá
vazku banky upustiti od trestního oznámení není v podmínce zmínky, 
ač lze připustiti, že jest v ní obsažen. Pro výklad podmínky jsou roz
hodné pro nedostatek předběžného vzájemného jednání výhradně okol
nosti, za nichž k ní došlo. Syn žalobcův dopustil se jako úředník žalo
vané banky nesprávností, pro které mu hrozilo trestní stíhání, a byl 
povinen nahraditi bance škodu. Byl, jak žalovaná strana sama udává, 
úplně nemajetný a hrozilo mu pro případ propuštění ze služeb banky 
nebezpečí, že neobdrží jiné místo, takže bylo pochybné, zda bude kdy 
s to, by bance nahradil škodu. Nabídl bance, že, bude-Ii ponechán v je
jích službách, uhradí škodu srážkami ze svých služebních požitků a 
opatří ručitele, načež banka jeho nabídku přijala. Na žádost synovu za
ručil se žalobce zpusobem již udaným, Při objektivním posouzení pod
mínky a při výkladu podle pravidel poctivého styku (§§ 914, 863 obč. 
zák.) nemuže býti o jejím významu pochybnosti. Banka měla býti za
jištěna proti porušení úmluvy synem žalobcovým, neboť mohla se hojiti 
v tom případě na žalobci. Měl býti však chráněn i žalobce, poněvadž 
banka byla povinna umožniti synovi podržením ho ve svých službách, 
by sám splatil svuj dluh, takže by na ručitele nedošlo. žalobce za
ručil se nikolív za dluh, nýbrž za syna, že dodrží ujednání s bankou 
o náhradě. Záruka byla vázána podmínkou, že banka podrží jeho syna 
ve svých službách, dokud jeho dluh nebude smluvenými srážkami 
z platu nebo jinak zaplacen, žalobce ručil zase bance pro případ, že by 
ke zrušeni synova služebního poměru došlo z viny synovy neb z příčin 
spočívajících v jeho osobě. Vyhovovalo tudíž poctivému výkladu smlou
vy, když v listině o zamýšleném knihovním zajištění záruky bylo řečeno, 
že záruka propadne, kdyby syn žalobcuv odešel ze služeb banky na 
vlastní přání nebo byl propuštěn podle § 27 zák. o obch. pom., ale příčí 
se mu, když banka ze slov »nach wie vor« dovozuje, že směla žalobcova 
syna vypověděti na čtvrt roku bez újmy práva hojiti se na ručiteli. Tím 
jest objektivní výklad podmínky podle pravidel cti a víry vyčerpán. Ani 
podle § 914 obč. zák. ani podle § 863 obč. zák. nelze ji vyložiti tak, jak 
ji vykládají banka a nižší soudy, totiž že případ žalobcova ručení nastal 
také, když se bance dalši podržení jeho syna ve službě stalo nemožným, 
protože bylo o jejím jmění zahájeno vyrovnací řízení a byla nucena 00-
meziti obchodování a propustiti větší část zaměstnancu. Jest zbytečné 
uvažovati o tom, zda by byl žalobce převzal rukojemský závazek i pro 
tento případ, kdyby to banka byla předem od něho požadovala, ano 
jest jisto, že to banka od něho nežádala, že se k tomu výslovně neza
vázal, a že jeho zaručující prohlášení takto vyloženo býti nemůže, neb 
aspoň - což dostačuje - vyloženo býti nemusí. Obsah žalobcova zá
vazku musí býti posouzen podle pravidla § 1353 obč. zák., že ruko-
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, o, 'ti dále rozšiřováno než rukojmí výslovně prohlásil, 
jemstvI nemuze by k t' b 'ho z~láštního prohlášení zamklo ruko
tedy že pro nedost~te ,po re ne n b I ro uštěn ze služeb banky z pří
jemství ža,l?b~?~O hm, ~e Jeho b

S
} K ;é!u/výsledku vede použití vyklá

čin ~espoclvaJ1CIC§h ;1 ~e o~~s~á~·., že v pochybných případe:h ~oklá~á 
daclho pravldl,a ... , h . nom 'ednu stranu za to, ze Sl zava
se při smlouvac,h,. za~azUJ1clc J~, I ~čí nežli těžŠí neboť v poměru 

, htčl UIOZlÍ1 bremeno spIse e , p ť 

~a;rncce bylo převzetí rukojems,tví ž~lodb~ova IS3mlllouOvboc,u bza~z,Úpi~t~~~Od~~~ 
. 'd" k čne 1 pre plS § . ''-, 

žalovane bance sve Cl, one b' ba jmění se přihodila, Vyrovnací řízeni 
škodu nese ten, v Jehoz oso e ne ,,' ve 'mění žalované banky, 

nutnost propustiti úředmctvo pnhod!1y se J t I d lší p11-
~roto postihuje šk?da v:niklá ktím, že ~alofIcoe:ý~t~e::o~n~~, n samu. 
cení náhrady. z, duchod~ bl abnceo~e~~ zJ~nného ani smluvního důvodu. 
K přesunutI JeJ1mu na za o , 

čís. 8936. 

'. .' d' znal ve smyslu § 488 c. ř. s. na doplnění pfŮ-
T~eb~~ odyola~ 50? . u důkazů v prvé stolici již provedených, n~lze 

vodmbo rlZem op . OV,afilm . t 'ím po vyneseni rozsudku prveho 
přihlédnouti ke skutecnostem, nas avs 
soudu do vynesení rozsudku odvolacího soudu. 

(Rozh. ze dne 3. května 1929, Rv I 1802/28.) 

žalovaný ve~1 k ,vY90bytípeněŽ,i!é p~~~ed;~~6:I~tis~r:~I~~í~~ ~;~;~ 
exekuci na m?Vltostl. zalob~~, o, mZz~~,aJve~é předměty jsou příslušen
nepřípustnosÍ1 exekuce, t~~ lCF ze fšk H a že jest tudíž podle § 252 
stvím parní pily a kancelare ran I ".. p ce sní s o u d 
ex, ř. na ně. nePřípulstbnou sa,mtlos~~~ oe(:kcu~e~ o urd

o 
uznal podle ža

p r v é s t o II c e za o u zaml . 

lob~ e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání, mimo jiné z těchto 

důvodů: 

, ' cl' • alovaný názor soudu odvo-
Po stránce procesmho prava napa, a z 'í il v roce 1928 a 

lacího, že skutečnos!i, za spofu nastale, (vy~or:2a1 Yoněvadž všechny 
prodej strojů jako veCl movltych) na, va~:s~deU v I p';'é stolici, kdežtcy 
tyto skutečnosti nastaly po, vyn:"sen~, r hledně těchto otázek není roz
podle jeho názoru v s~uzenem pnpa e ~ t lici nýbrž doba vynesení 
hodnou doba vynesem. rozs~dku, Vte~;~e r;z~ude'k v tomto případě jest 
napadeného rozsudku, )ehkfz Pk' v'vodům dovolatelovým jest přisvěd
vlastně rozsudkem pr~e, sto lce. y cl k soudu prvé stolice. Napadený 
čiti jen, pokud skutecne Jde o rozsU e 
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rozsudek jako rozsudek soudu odvolacího nestal se však rOzsudke 
soudu prvé stolice pro to, že soud odvolací ve smyslu § 488 c. ř. s. tU 

na dopl.'~ění průvodního řízení opakováním některých důkazů v prvé 
stoh~1 jlZ, pro~edených, a opačnJÍ. názor dovolatelův v dovolání háj 
nema v zakone (§§ 406 a 496 c. r. s.) opory. To jasně plyne z předpísu 
§ 488 druhý odstavec c. ř .S., že pro toto doplňovací řízení před sou
dem odvolacím platí předpisy pro řízení v prvé stolici, což se ovšem 
povahy rozsudku soudu odvolacího jako rozsudku soudu druhé stolice 
nedotýká, Dovolatelem citovaná rozhodnutí tohoto soudu čís. 5814, 5932 
~860 a ,7546 sb. n. s., nehledíc k tomu, že skutkový podklad v nich jest 
JI11}' nez v sou~eném případě,. nepodporují nijak názor dovolatelův o po
vaze n.apadeneho rozsudku ]dko r?zsudku soudu prvé stolice, naopak 
shoduji se se zasadaml v napadenem rozsudku soudem odvolacím Uve
denými. 

čís, 8937. 

Nevyhradil-li odvolací soud pravomoc usnesení jímž zrušil rozsudek 
prvého soudu a vrátil mu věc k dalšímu jednání ~ rozhodnutí jest re
kurs na dovolací sou.d nepřípustným i tehdy, stalo-Ii se zrušoV~Cí usne
seni jen ohledně části žalobního nároku a bylo pojato do rOzsudku 
proti němuž bylo podáno dovolání. . ' 

(Rozh. ze dne 3. května 1929, Rv II 482/28,) 

Žalobní ,~áro:( ?a I~áhradu škody ,uznal pro c e sní s o udp r v é 
s t o II ce easteene duvodem po pravu, O cl vol a c í s o u d nevyho
věl odv?lání žalovaných, k odvolání žalobkyně rozsudek prvého soudu, 
pokud JIm byla žaloba zamítnuta, zrušil a vrátil věc prvému soudu k no-
vému projednání a rozhodnutí. . 

Ne j v y Š š ís o u d odmítl rekurs žalovaných do zrušující části 
rozsudku odvolacího soudu; dovolání jejich nevyhověl. 

D II vod y: 

_ Rek,~rs do Z!'ušující ,~ásti rozhodnutí odvolacího soudu jest podle 
§ .019 C,IS. 3 c. r. s. ncpnpustný, neboť odvolací soud nevyhradil stra
n~m pravo k rek,ursu doložkou, že .má býti v řízení pokračováno teprve, 
az jeho usnesem veJde v moc prava. Pokus žalovaných, dovoditi pří
pustnost rekursu příkazem procesní hospodárností, by nejvyšší soud, 
an .se sporem k dovolání již musí tak jako tak zabývati, rozhodlo všech 
ve sporudo, té ,doby s~ vyskytI~uvších spornýcli. otázkách, rozbíjí se 
o. kategollc~Y.'p,redpls zako,na. Zakol1 nerozeznáva, zda, jak bývá pra
vidlem, zrUSUJICI rozhodnuti bylo vydáno o celém žalobním nálOku sa-
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1l10s1atným usnesením, či, jak se stalo v souzeném l?ří~adě: je~?I11v? čá~ti 
, lobního nároku a bylo pojato do rozsudku, proh nemuz pnslusl. sha
~~m dovolání. Poukaz na § 515 c. ř. s. není příp~dný. Tento pr~dp~s 
platí jen o rekursech, které nesmějí býti samostatne podany, ale zus:a~ 
vají podle výslovného příkazu zákona str~nám zachovanY,k uplat~enl 
při příležitosti nejbližšího opravného prostredk,u. V § 5}9 CIS. ,3 C. L,S. 
není takové výhrady. Rekurs, a to samostatny, Jest P':lpustny, Jesthze 
jej odvolací soud zvláště vyhradil, ale napros~o nepnpustny, ne?yl-h 
vyhrazen. Podle §§ 499 odst. 3 :,.479 odst. : c. L s. nel11 sl,:e do vyrok~ 
odvolacího soudu, že se ma v nzel11 pokracovatl t~prve, az rO,zhodnuÍ1 
odvolacího soudu vejde v moc práva, samostatneho opravneho ~ro
středku stížnost do takového výroku zůstává tedy stranam zachova na, 
ale ust~novení toto neplatí a nelze ho rozšiřovati na případ, kde odvo
lací soud takového výroku neučinil. 

čís. 8938. 

Dů\'odem obnovy řízení podle § 530: ?rvý od,st~~,e~, čís: 2 c. ř. s. 
jest výpověď' nebo přisaha již tehdy, kdyz jest o m ~Jist~?O, 'fe byla ob
jektivně křivou. Toto zjištění musí se státi v trestnun nzem. 

(Rozh. ze dne 3. května 1929, Rv II 750/28,) 

žaloba o obnovu řízení z důvodu § 530 čís. 2 c. ř. s. byla zamítnuta 
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Důvodem obnovy podle §§ 530 prvý odstavec CI~. 2"a, 539 ,co ř., s. 
jest výpověď nebo přísaha již tehdy, kdy z Jest o, m zjlsteno" ze ,bl I~ 
objektivně křivou. Ale toto zjištění muselo se stah ~ trestn!m. J'1~el11 
(sb. n. s, čís, 4120, 7087). Nestalo-Ii se tak, odp~dly hm formalI;1 pred
poklady pro tento důvod obnovy a nelze dOPUSllh, by, ho pOUZ1tO, ~a 
zneužito. bylo k tomu, by si žalobce o obn.ovu pouhym tovrzemm,. ~e 
svědek křivě svědčil, bez zmíněných formálních předp~kladu a ?beJ1h?' 
§ 530 prvý odstavec čís. 7 a § 530 druhý odstavec c. r. s. opa~J'1I moz
nost, by používal nových důkazů, s ~imiž jinak by byl vylouc~n. Jest 
zjištěno, pokud se týče z trestní~o. SP,ISU kra)sk<;ho soudu t:,:stmho, ~a~ 
trno, že veřejný obžalobce prohlasIl, ze nema duvodu k d~I~I,mu ,shham 
Karla P-a st., že vyšetřující soudce násl:"dke;'2 toh? otre~tm nzoem podle 
§ 90 tr. ř. zastavil a že návrh soukromych ucastl11ku (zalobcu) na z,a
hájení přípravného vyšetřování podle § 48 čís. \ tr. ř. byl ?snesel11n2 
radní komory ze dne 8. července 19'27 Jako bezduvodny zamlt?ut, al11Z 
by veřejný žalobce, pokud se týče vyšetřující soudce nebo r~dn:k~mora 
byli vyslovili, že výpověď Karla P-a starslho Jest obJekhvnekr:va. Ze~ 
jména to není zjištěno v odůvodnění usnesení r:dní ko~ory: Jlmz trestl11 
řízení bylo právoplatně vyřízeno. Nebylo-II vsak o vypovedl Karla P. 
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staršího trestním řízením zjištěno že byla obJ'ektl'vn" k'" . d" 
obno dl § 53 ' e nva nenl uvod " vy p. o. e. O prvy' odstavec čís. 2 c " d' 

I b . - . r. s. opo statněn, a byla 
za o a mzslml soudy zamítnuta právem. 

Čis.8939. 

obt~~ nespadá vytržení zábradlí na mostě pod ustanovení § 1319 

N . "ed' " "~I.1t Pf plSU o tom, ze by vlastník (zřizovatel) mostu byl povinen 
<>patřiti, most na "venHio~ské cestě zábradlún určité konstrukce. Potřebu 
~dh na moste a zpusob jeho konstrukce nutuo posouditi podle kon

e' .. 1 potřeby a podle všeobecné zkušenosti. 

(Rozh. ze dne 3. května 1929, Rv II 91/29.) 

bra~~lobce opřel se" o zábradlí na mostě, náležejícím žalovanému, zá
. k 1 se 'prolom~lo, zalobce spadl do hlubiny a poranil se, Žalobní ná
~~ ~a nahradu skody neuznal pr o c e sní s o udp r v é s t o I i c e 

uvol em po prá~u, o d vol a c í s o u d uznal žalobní nárok důvodem 
z po OVlce po pravu. . 

NeJ'vyšší soud b'l d k o nOVI rozsu e prvého soudu. 

Důvody: 

žalovan~ sice ~ic nenamítá proti tomu, že nižší soud oužíva'í 
k" posouzeni sporneho přfpadu zásady § 1319 obč zák fte Pp t ) 
vseobecně vy týk ' v t " .., ,fO oze 
m 'd I ' a, ze ~o" s" r~nce pravní nebyl případ pOsouzen správně 

rusI'dl OV? ~CI soud }Jlste?e skutkové okolnosti podřaditi pod právní 
p .~VI , o, J,ez se na ne hodl. V tom směru není dovolací soud vázán ani 
p~a,:nrm ~sudkem stran ani nižších soudů. StoJice opravná jest sice 
vazana nav;her;' dov?lacím (odvolacím), ale v mezich uplatněného dl1-
~od~.nesr!~~neho p~avního posouzení není vyšší stoJice vázána názorem 
'~~ u n,lzslC a~l nazorem strany. A tu dovolací soud nemůže souhla
Sl.~ \n~zore.m, ze.Jde o příp~d, ~terý jest posouditi podle § 1319 obč. 
~~ '. o o mlslo zakon,a Jed~a o skodě vzniklé zřícením nebo oddělením 
t slÍ! b~dovy nebo Jmeho dIla, zřízeného na pozemku, když se příhod 

s a a ?a.sledkem vadného stavu díla. Zákon má tu na m sli . ak I a 
z bmo"tlv~ .(~práva justiční komise str, .. 271 ), bližší vybu~ov'ánJí zá~fctne 
~u~~zene)lz, v § ~43 o~č, zák; o zajištěni škody hrozící z vadného staJ:; 
za d: ~ JmYSh vecl. Vy~l?vne "p"~k pravI"!"ot!vy zákona, že majitel ručí 

d " oph? d~redpokladu, ze pncmou »znceTIl« jest vadné zřízení nebo 
~t rfo;,~nl ~ a .(tedy nikoli příhoda z venčí přicházející) a pak že ma
Jl"e I,a m~ ~InU v t~m neb Onom směru. Zákon přesunu'e břemeno 
~Uk~Z~1 o vm: n,a maJItele, ale neukládá mu ani podle motLů upotře
s:m vse~h m~znych opatření, nýbrž jen opatrnost potřebnou čímž jakž 
~ v ma v

1ve.c . p!avÍ, dost zřetelně bude řečeno, že přicház~'í v ~vahu 
len opatrem, Jez lze rozumně žádati podle názoru obchod~ (zpráva 
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justiční komise str. 273). Podle ustanovení § 1319 obč. zák. dalo by se 
tedy posouditi vytržení zábradlí na mostě, jež nastalo v souzeném pří
padě, kdyby zábradlí bylo aspoň určeno k užívání toho způsobu, jak ho 
užil žalobce. Tomu však tak není, jak bude dále dovozeno. Nižší soudy, 
posuzujíce případ podle § 1319 obč. zák., a ukládajíce žalovanému 
důkaz o tom, že někdo cizí zábradlí odlomil, což odvolací soud pokládá 
za pravděpodobné, chybují. Posuzuje-li se nárok žalobcův na náhradu 
a zavinění žalovaného. podle všeobecných předpisů o náhradě škody, 
bylo na žalobci, by dokázal vadnost zábradlí a zavinění žalovaného na 
tomto stavu (§ 1297 obč. zák.). Prvý soud nepokládá zábradlí za vadné, 
ježto nemělo podle své konstrukce sloužiti k opírání se. Odvolací soud 
má tento názor za mylný a shledává vadnost zábradlí v tom, že bylo 
nízké a nedostatečně upraveno, ježto odloučený trámek nebyl z jednoho 
trámu, zábradlí nebylo z tvrdého dřeva, nýbrž z dřeva smrkového a trá
mek držel na sloupcích jen tím, že byl přibit pouze 15 cm dlouhými 
hřeby a nebyl spojen se sloupkem kramlí. 'S názorem odvolacího soudu 
nelze souhlasiti. Zábradlí vysoké jen 73 cm není již podle své kon
strukce určeno k tomu, by sloužilo k opírání lidí, když se tito přes zá
bradl! nahýbají. Takové zábradlí slouží k ohraničení vyvýšené dráhy 
mostu, po níž se jezdí a chodí, za tím účelem, by se chodci a potahy 
neoctli v nebezpečné blízkosti okraje, a nejvýše může sloužiti k tomu, 
by se chodec, přecházející most, při chůzi ·zábradlí přidržel. že by vlast
ník nebo zřizovatel mostu byl povinen, opatřiti jej na venkovské cestě 
zábradlím určité konstrukce, není zvláštními předpisy nařízeno. žalobce 
sice v dovolání to tvrdí, ale předpisy ty neuvádí. Předpisy o zábradlích 
Dbsahuje patent o říšských silniCÍch ze dne 17, března 1778, čís. 10 sb, 
z. s. a zakazuje jejich odstranění, ulomení nebo ničení, a to pro zá
bradlí zřízená na říšských silnicích. Proto potřebu zábradlí a způsob 
jeho konstrukce nutno posouditi podle konkretní potřeby a podle vše
obecné zkušenosti. Podle toho jest zábradlí na př. potřebným, když 
délka a výŠka mostu toho vyžaduje, by povozům a chodcům byl ozna
čen nebezpečný sráz, Ale zábradlí mostu na obyčejné venkovské cestě 
nezřizuje se za tím účelem, by sloužilo za oporu tomu, kdo se chce přes 
okraj mostu nahýbati; není proto potřebí, by zábradlí bylo zřízeno bez
pečně i pro tento účel. Nelze tedy souhlasiti s řečeným názorem odvo
lacího soudu, I takové zábradlí, jak bylo zjištěno, totiž 73 cm vysoké 
z dřeva měkkého, jehož horní trám upevněn byl na sloupcích čepem 
a hřeby, i kdyby dřevo bylo starší, poskytuje potahu a chodci vý
strahu a směr, by nevybočili nebezpečně z cesty. Pokládá-li odvolací 
soud za pravděpodobné, že trámek byl před ·úrazem někým schválně 
vytržen z čepu a jen na sloupek nastrčen, tedy nepokládá-li podle toho 
za prokázáno, že chatrné upevnění trámku bylo od původu nebo vadou 
konstrukční, neprávem ukládá důkaz toho žalovanému. Nedokázal-li ža
lobce, že zábradlí bylo chatrně zřízeno, nebo, že žalovaný vědělo jeho 
poškození nebo že bylo povinností jeho o tom se přesvědčiti a zábradlí 
opraviti, nelze zavinění žalovaného pokládati za prokázané. Uvolnilo-li 
se zábradlí proto, že je někdo poškodil, nebylo by tu ani příčinné sou-

,I: 
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vislostí škody s případným zavinčním žalovaného, nýbrž škoda by byla 
následkem toholo poškozenÍ. Nazírá-li se na věc s tohoto hlediska, nutne> 
přisvědčiti názoru žalovaného, že zábradlí nebylo vadné a že žalovaný 
-'lemá viny na žalobcově úrazu. 

čís. 8940. 

Udělení příklepu (jeho poznámka v pnzemkové knize) není na zá
vadu zřízení (nabytí) l1'adzástavního práva na hypotekárních pohledáv
kách váznoucích l1a vydražené nemovitosti. 

Pozdější postup zastavené pohledávky není 'právu nadzástavního vě-· 
řitele na újmu a jest proti němu bezúčinný. 

(Rozh. ze dne 4. května 1929, R I 286/29.) 

Ve vložce 82, která byla dne 12. února 1925 ve vnucené dražbě při
klepnuta U-ové, bylo zaznamenáno právo zástavní pro pohledávku 
Alexandra J-a ve výši 25.000 Kč. Toto právo zástavní bylo spraveno 
pouze ohledně 15.000 Kč. Na tuto knihovně zajištěnou pohledávku vy
mohla si pak firma R. usnesením ze dne 30. dubna 1926 nadzástavní 
právo k vymáhání vykonatelné pohledávky 17.000 Kč. Při dodatečném: 
rozvrhu nejvyššího podání přikázal s o u cl P l' V é s tol i c e nadzá-· 
stavní věřitelce, firmě R., na částečnou úhradu její pohledávky 15.000 Kč .. 
Dr. Z. podal proti tomu odpor z důvodu, že mu byla pohledávka Ale-· 
xandrem J-em postoupena. S o udp r v é s t o I i c e odpor zamítl, je-o 
likož se postup pohledávky na Dr. Z-a proti ustanovení § 294 ex. ř .. 
stal v době, kdy zřízení nadzástavního práva pro pohledávku firmy R. 
podle §§ 294 a 320 ex. ř. již bylo řádně provedeno. Rek u r sní s o u cl 
napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Rekursu nebylo vyhověno a 
napadené usnesení bylo potvrzeno s poukazem na odůvodnění prvého. 
soudu. Na pohledávku Alexandra J-a 25·.000 Kč bylo dne 18. ledna 1926: 
vloženo právo nadzástavní pro pohledávku firmy R. 17.000 Kč. Ale-· 
xandrem J-em dne 20. září 1927 vykonaný postup pohledávky 25.000 Kč 
na Dr. Viléma Z-a mohl se státi jen bez újmy zástavního práva firmy~ 
R. Jelikož ve smyslu rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 6. září 1928 
jest k tomuto právu nadzástavnímu přihlížeti, stalo se přikázání pohle-o 
dávky této firmě R. právem. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhoVěl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Jest mylným a nemá opory v zákoně názor dovolacího rekurenta,.. 
že po udělení příklepu, pokud se tyče po splnění dražebních podmínek, 
když vydražitel zaplatil nejvyšší podání, nelze na hypotekární pohle
dávce váznoucí na vydražené nemovitosti, zříditi, pokud se týče nabýti 
zástavního práva a že proto fírma R. na pohledávce Alexandra J-a nad
zástavního práva nenabyla a nemá proto nároku na částku vypadající.: 
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. k Alexandra j-a. Udělení příklepu, 
neivyššího podání 11a poh1edav II kové knize není na závadu zří-

. ~oklid se týče i,eho P?znan~~a v p~:e~: hypotekárních pohledáv~ách na 
zení nebo nabytI n~dzasta:nI o ~ra neboť říklep, pokud se tfce jeho 
'y'dražené ne1110V!l0~tr vazn?uc;Ch,§ 72 kní~ zák. a v § 183 ex. r. Pravo-
, .. účmky vytcene V· b t' . oznámka ma jen . . . a na pohledávce J-ové, y I po 
~latný111 zápisem nadzastav11lh~ p.r~~ práva a dovolací rekment upírá 
příklepu, nabyla firma R ..• uve ,~~~ na částku z nejvyššího podání při
jí toto právo, pokud se zc~ .n~u j-ovU neprávem. Pozdější postuP. po
padlou na zabavenou po e. av kmenta nebyl právu firmy R. na ulmu 
hledávky j-ovy na dovolaclho re adzástavnímu právu firmy R., lak do
(§ 1394 ?~,č. zák.) a byl plOtI n. 294 a 320 ex. ř., bezúčinný: D.~~o
vodily nizsl soudy po~k~zem na

h 
§§ b částka vypadající z ne]vysslho 

lací rekurs, jenž domaha se \0 0]_: 6yla místo firmě R přikázána do
padání na pohledavkukAleJxanc rapostupníku jest neopodstatněný. 
volacímu rekurentu P o -Ovll ) 

čís. 8941. 

. ' né lormy (čl 317 obch. zák. )íen 

Rukojemství nevyž~dt1Je p~8em ť již na str~ně věřitele nebo ruko~ 
tehdy, je-li samo ? s~be ?b~~O h~m, :eni-Ii samo obchodem a zajišťuje-ll 
jmího neb ob,ou, mkohv vsa e y, 
jen obchodnl dluh. 

(Rozh. ze dne 10. května 1929, Rv I 786/28.) 

. , o,·· setu M-ovi, obchodníku s doby~kem, 
žalobce, hostmsky, zapul čll 2~fa M-a rolník Václav M., zarucIJ se 

do obchodu 4.000 Kč. Otec Jo - 1 b' oti Václavu M-ovi o zapla
žalobci ústně za dluh jose!,a M-a. dza ~: l's tol í c e zamítl. O d v o
cení 4.000 Kč pro c e.s nI sdo ~ ofvrdil D ů vod y: Důvod nespráv-
1 a c í s o u d' napadeny rozsU e. ~ d ol~tel v tom že první soud ne
ného posouzení právního s~ledava. o v 'vazek ~odle práva obchod
uznal rukojemský závaze.k z~I~V~~~h~u~~j~~ství tu není, ježto chybí pí
ního a dospěl k názoru, ze P a ne' k a dovozuje že poměr mezi žalob
semná forma podle § !346 o~č. bZ~ 'dem že tedy í rukojemství žalo va
cem a synem žalovaneho by o c ~. 'eh~ není zapotřebí písemné formy. 
ného jest obchodemo~ pak k plahlOs I ] 'm řípadé jde na straně ža-. 
Než tato výtka nemuze, ob~tatr~~e ~d~~u§e~~4l obč. zák., ze zjištěných 
lovaného, o rukoJemsky ,z~vazo Tom není mezi stranami sporu. Podle 
okolnostI na ]~Vo vy~ha~, ~ • k platnosti rukojemské smlouvy ]e~t 
§ 1346 obč. zak. platr zasa a" ze ko'ml' zav"zuJ'e bylo dáno PI

hl" . kterym se ru Jo, • zapotřebí, by pro asen;, 1 .íti je-li rukojemství samo o sobe 
semně. Avšak.:ásady te. ne.:e pou~b~ ruko'mího neb obou, neboť pak 
obchodem ať ]IZ na strane ~errtele n • d . el písemné formy ani pnych 
ve smyslu čl. 317 obch. zak .• se nev~za n~] na straně žalobcově ani na 
formalit. Předpokladu toho vsa~ :re11l a rovOzu'e syn žalovaného jo
straně žalovaného. podle tvr

j
ze111 z.al~o~ccee Phostinský, půjčil do obchodu" 

sef M. obchod s dobytkem. emU za , 
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zažalované peníze a, an neplatil, dostavil se k jeho otci, žalovanému 
Václavu M-oví, žádaje od Josefa M-a zaplacení a při tom žalovaný ho 
žádal, by měl strpení, a za onen obchodní dluh svého syna se výslovně 
zaručil. První soud vzal v tom směru za prokázáno, že skutečně při oné 
rozmluvě prohlásil Václav M., by byl žalobce bez starosti, že za něho 
(Josefa M-a) ručí a že to za něho zaplatí, když on to nevyrovná. Není 
na straně žalujícího, hostinského, obchodem, když jako hostinský za~ 
půjčí obchodníku s dobytkem peníze, a to ani obchodem pomocným ve 
smyslu čl. 273 obch. zák., ježto zákon žádá alespoň jistou přináležitost 
dotyčných právních jednání k hlavnímu obchodnímu provozování, ne
smí ale jíti o dva věcně přímo různé výdělečné podniky, jakž je tomu 
v tomto případě. Není-li u žalobce poskytnutí zápůjčky hlavnímu dluž
níku obchodem, tím méně jest obchodem uzavření rukojemské smlouvy 
k upevnění tohoto závazku. Nelze však ani na straně žalovaného poklá
dati rukojemský závazek za obchod, ano jest nesporným, že žalovaný 
jest rolníkem a se zavázal jen z poměru příbuzenského jako otec hlav
ního dlužníka. Rukojemský závazek není tedy obchodem ani na straně 
žalobcově ani na straně žalovaného, zajišťuje se jím jen obchodní dluh 
a písemná forma jest tu nezbytná. Poněvadž se zaručení žalovaného 
Václava M-a stalo jen ústně, jest pro nedostatek formy neplatným a za
kládá pouze nežalovatelnou obligaci naturální podle § 1432 obč. zák. 

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

Důvody: 

Žaloba jest založena na tvrzení, že se žalovaný ústně zaručil jako ru
kojmí za obchodní dluh svého syna Josefa M-a. Že poskytnutí zápůjčky 
žalobcem Josefu M-ovi do jeho obchodu bylo na žalobcově straně ob
chodem ve smyslu obchodního zákona, nebylo žalobcem v řízení před 
prvou stolicí tvrzeno, a nebyly v tomto směru předneseny skutkové okol
nosti. Odvolací soud právem vyloučil podle vlastního přednesu žalob
cova, že šlo u něho o obchod ve smyslu obchodního zákona. žalováno 
jest z rukojemství a jest věcí právního posouzení, zda jde o záruku po- , 
dle občanského či podle obchodního zákona, není tu proto uplatněného 
dovolacího důvodu podle čís. 3. Právní posouzení věci odvolacím sou
dem jest správné. Ústní zaručení žalovaného bylo podle § 1346 obč. 

. zák. pro nedostatek písemné formy neplatným. Nelze souhlasiti s názo
rem dovolatelovým, že podle čl. 317 obch. zák. nebylo třeba písemné 
formy k platnosti zaručení, ježto šlo o záruku za obchodní dluh Josefa 
M-a. Podle čl. 317 obch. zák. nevyžaduje rukojemství jen tehdy ke své 
platnosti písemné formy, je-li samo o sobě (tedy rukojemství) obcho
dem, ať již na straně věřitele nebo rukojmího neb obou, níkoliv však, 
není-li samo obchodem a zajíšťuje-Ií jen obchodní dluh (srovnej rozhod
nutí čís. 2629 sb. n. s. a Ehrenzweig: ,,5chuldverhaltníse« str. 103). Po
dle čl. 281 obch. zák., zajišťuje-li rukojemství obchodní dluh, má to 
v zápětí, že závazek rukojmího jest solidární, záruka není však pro tuto 
skutečnost obchodem, a jest proto zkoumati její právní povahu podle 
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. _ _ . . otázk slačí přednes strany žalující. 
jiných okolnostI. K ;o:resem tet~ f tým Josefu M-ovi, obchodníku 
Zápůjčka poskytnuta zalobcem, O~I~S la ~e smyslu čl. 273 obch. zák. 
s dobytkem, do obc_hodU s dobytkea st7aně žalobcově nebylo obchode;n 
obchodem na strane )ose!a iV\~~'o~alo 'en obchodní dluh Josefa M-a; ze 
smluvené _rukoje.mstvl, jez za~ls M-a (olníkem Václavem M-em, nebyla 
záruka, prevzata otcem Jose a 0' 'b'f pochybnosti a dovolání samo 
na jehO straně obchodem,. nemuz~ y I obchodní ďluh synův byla již 
to nepopírá. Že záruka V.acla;a .;;~ ~aylo vyvráceno. Dovolatel se ne
proto obchodem na strane :uč.Oj~~88 5306 a 5475 sb. n. s. Rozhodnutí 
právem dovolává rozhodn~lt .rs. 'ť něm b 10 zjištěno, že ruko
čís. 3788 má jiný skutl<ovJ: z:kla~'1 ~e?~y vvěřitel/ obchodníka byla na 
jemská smlouva ve prospec po e d~v čl 273 čís I obch. zák., právní 
jeho straně pom~c~'ým obchode~u~o see s . rávním ~ázorem, vyslovenýl,n 
názor rozhodnult CIS .. 5306 ShhO

d 
jr" 5X75 netýká se rukojemství, ny

v dnešním rozhodnutl, a roz o nu 1 C1S. 
brž přistoupení k dluhu. 

čís. 8942. 

. . - ro rodlení druhého smluvttika 
Neobme.škalý smluvnik, Jenz chce p'. Pt.· tehdy když mu nemusí 

..~, I musí mu to oznaml 1 1 , • 
odstouplh Ou srn ouvy, 'o P hlášení že od smlouvy odstupUJe, 

Poskytn. DUti dodatečnou Ih. utu. d r.o t bm',n~kn.ly· snduvník v prodlen!. _. 'ť' , poku 'Jes o ~" 
může smbtvnlk ucm, I l~n, .. d dat - - vždy poklid se jeho doda
prodléva jicí dluilnik muze pb1Jlti o, ~c.?-e f ' 
tečné plnění nepříčí zásadě obchoom s usnos 1. 

(Rozh. ze dne 10. května 1929, Rv I 1578/78.) 

. _ -" u 1927 kolekci drahokamů na na-
žalovaný objednal,u za~obc~ v fljn lal žalovanému dne 13. prosince 

ušnice a na náhrdelnlky. _zal o ce. z~s k ohlásil že kolekci nepřijímá, 
1927 kole~ci drahokamu,. zžal~v~ny vS:plf:ení kupní ceny o b a niž š í 
.a .že kup11l cenu nezaplatl. a o u o z 

s o u cl y zamítly. I - I ného povinným zaplatili žalobci 
N e j v y Š š í s o u d uzna za ,ova 

kupní cenu proti vydání drahokamu. 

D ů vod y: 

'dku že posoudil věc mylně 
Právem vytýká dovolá?,í odvol~clmuvr~~~~ce ~da žalovaný byl opráv

po právní strance (§ 5[\5.o1S. _4~.,;. s.) dle její povahy nebyl povinen po
něn od smlouvy odStOUpl~l, tre h~~e P~t ví totiž čl. 356 obch. zák., že 
skytnouti žalobCI do~atecno_u I h~eu. roan~odlení druhého smluvníka od 
neobmeškalý smluvmk, jenz c. PámiR Pro tuto povinnost neplatí -
smlouvy odstouPlt~ mu to ;n~SI o,zn lainá _ v 'hradá, že to povaha 
jen pro poskyt?~lt .do~atec~e Ih~:y ~uSí neobme~kalý smluvník, chce-li 
smlouvy dopousl!, nyb;z o~natmen~ ~dy když dodatečnou lhůtu poskyt-
,od smlouvy odstOUPIti, UCln1 1 1 e J 40 
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nouti nemusÍ. Povinnost ta kotví v zásadě poctivosti a slušnosti v ob
cho,dním styku a .'"á obmeškalého smluvníka ušetřiti dalších nákladů na 
zruseno~ objednavku, které by mu mohly vzejíti případným jejím do
hotQvemm a zasláním na odstoupivšího objednatele. Pro prohlášení že 
?q smlouvy odstupuje, nestanoví zákon neobmeškalému smluvníku ovŠem 
zad,nou .Ihutu. AI.e plyne z povahy věci, že je může učiniti jen, pokud ob
meska~y .smluvmk Je v prodlení, tedy nikoli již, když tento - třebaže 
opoz~enym - plnením své prodlení zhojil. To může prodlévajíc! dluž
mk vzdy, pokud se jeho dodatečné plnění nepříčí zásadě obchodní sluš
no~ti, je~ ~ylučuje loyá~ní plnění až po uplynutí takové doby, která již 
~vym .prubehem ,d~nucuje k úsudku, že strany ve vzájemném mlčky pro
je~enem srozu~em na plnění smlouvy vážně již ani nemyslily a ji po
kladal~ za ::rusenou. Teto své povinnosti žalovaný neučinil zadost. Po
~Ie sbe~u veC!, Jak Jej strany nesporně vylíčily a jak vyplývá i z dopisu 
z~lovaneh? ze 14. a 1~. prosince 1927, žalovaný před tím, než žalobcova 
zas!lka dosla, .neprohlas!l, že od smlouvy ustupuje, nýbrž projevil to až 
P?tom, dot~:uj; se, kdy má vrátiti opozděné zboží. Po dojití zboží bylo 
~sak prohlasem odstupu od smlouvy neúčinné a nemůže žalovaný jenž 
Jinak proh zažalovanému nároku námitek nevznesl i tohoto důvod~ od-
pírati plnění smlouvy. ' 

čís. 8943. 

.Přeškrtn1!:tí ~m~nky tužkou křížem nemá vzápětí jejl neplatnost; lho
stejno, kdo Jl preskrtl a zda se tak stalo úmyslně či náhodou. 

Byl~-li přeškrtnuta směnka již protestovaná, nelze ji pokládati ani' 
za porusenou ve smyslu čl. 54 směn. řádU. 

(Rozh. ze dne 10. května 1929, Rv I 1777/28.) 

Žalovaná ba?ka vymohla si proti žalobkyni směnečný platební pří
kaz a vedla na Jeho základě proti žalobkyni exekuci. Žalobou o niž tu 
jde, ~omáh~la se ž~lobkyně na žalované zrušení exekuce vzhledem k to~ 
m~,. ~e slo,Zlla sm:,':.ečný peníz k soudu, ježto se jí žalovaná nabídla 
vratlh smenk~ preskrtnutou. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
uz':.al podl;, zalo~y, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl, mimo jiné' 
z t,:chto ? u v O d, u: Jde. o to, zda žalobkyně byla vůbec oprávněna žá
dat~ na ,zas tup CI zal?vane strany odstranění škrtů ze směnky nebo vrá
~e111 s~e,nky neporusené, Především nutno přisvědčiti názoru žalobkyně,. 
ze dlu~mk jest P?vmen p~ati!i ~měnečný dluh i v tom případě,. když mu 
plac:m bylo u~ozeno ~me~ecnym platebním příkazem vydaným na zá
klad~ smenky, jen, protI vracení kvitované směnky, Oprávnění to vyplýva 
j asn,e z ,ustanovelll čL 39, 48 a 54 směn, řádu ze dne 25 .. ledna 1850' čÍs, 
51 r; zak., ,nebo~ ustanovení ta sledují účel, by směnečnému, dlui-níku 
umo,zmla vyk?n jeho postIhového práva proti předchozím osobám zavá
za~Y?1 ze srn enky, Okolnost, že směnka byla zaplacena po vydání smě
necneho platebního příkazu, nemůže míti v zápětí, že by směnka, pokud 
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. cle o poměr směnečného dlužníka směneční s~mu 'S pří~lušenstvín: za
!'Iativšího proti jeho předchůdcům a akceptantum, snad Jako takova za
;'ikla a on se musil spokojiti vykonávati své postihové pr~v? po~ze ~o
dle předpisu občanského práva, jak odvolatelka se dommva, Avsakjde 
° to, zda byla žalobkyně oprávněna žádati, by zástupce žalo~ané str~ny 
škrty odstranil, ježto prý směnka se tím stala ?ezcenno,u, Otazku tu jest 
zodpověděti záporně, neboť přeškrtnutí~ smenky smen.~a nebyla zm~ 
čena a tudiž ani se nestala neplatnou. Zamk smenky muze nastah bud 
lysickým odstraněním, na příkla.d ,spále~ím.' vy?led?utím, seškr,t,áním. d~ 
nečitelnosti a pod" neb odstranel11m pravl11m, tIm, ze se vyznacI zrusem 
směnky zejména škrtnutim osobou k tomu oprávněnou a po právu,. to 
jest bez újmy nabyt'ých práv. škrtn~tí osobo~ ,nep?vol,an?u neb,o sIce 
povolanou po nabytI prav osobou ]lnou, nemuze teto j;ne o,s,obe, o~e
jmouti práva ze škrtnutí skripturního ,:ktu, y souzenem pnp~de jde 
o odstranění právní, poněvadž s~ěnka skrtn~trm ne.sta~a se nečlt~lnou, 
ježto škrty jsou provedeny tak, ze obsah srn enky zustava pro kazdéh~ 
zřejmě čitelný a žádná podstatná náležitost směnky škrtn~tím !ím nen~ 
dotčena. A nyní nutno uvážiti dále, zda a pokud zmocnenec zalovane 
strany byl oprávněn směnku přeškrtnouti., Přeškr~nutí s,měnky by},o pro
vedeno Dr. L-em zmocněncem strany zalovane, jez byla drzltelkou 
směnky a posledn'í indosantkou, A tu podle čL 55 směn, řád? b~1 Dr. L; 
oprávněn škrtnouti jen indosament žalované strany, l11kol: vsak I o~tatn; 
obsah směnky, Jest proto škrtnutí ostatní~? obsahu sme~~y, P?neva~z 
Se stalo osobou k tomu nepovolanou bezucmnym, a nemuze mlh v za
pěti neplatnost směnky, Ostatně i judikatura býv, ?ei'vyššího, dvor~ ~~ 
Vídni trvala na zásadě že. takovéto poškozem smenky nema v zapeh 
její neplatnost, a stačí poukázati na rozhodnutí tohoto nej,vyššího s?ud
ního dvoru ze dne 11. března 1885, čís, 1546 Czelechovskl 496 (smenka 
na všech místech proražená) ze dne 23, listopadu ,1886" ~ís: 1335~, Oest, 
Zentralblatl 1887, 44 (směnka, od níž byly odtrzeny castr podpISU vy~ 
datele a akceptanta) a ze dne 5, ledna 1887, čís, 13877 Czelech?~skl 
463 (směnka jejíž přední strana jest pře~krtnut~>" Nelze p;oto mlh za 
to, že škrty provedené Dr. L-em byly smenku uClUlly, nepla,n?u, a zn,e
možnily tak žalobkyni výkon jejího práva post;hoveh? proh ostatmm 
směnečným dlužníkům. Ostatně, i kdyby s;n~nka, sk~ty, teml byla pozb~l,a 
důvěry a nemohla býti základem pro v~dal11 s,?enecl11ho pJa~ebmh~ pn
kazu proti ostatním směnečným dlužníkum ~a zalobu strany}aluJ;cl, ne
vadila by okolnost ta podle § 554 a 559 c. r. ~: ton:u, by o,zalobe nebyl 
nařízen rok k ústnimu jednání. Poněvadž ,tUdlZ smenka ,se skrt~ nestal~ 
neplatnou, neměla žalobkyně práva domahah se na zastupcI "zalovane 
strany odstranění škrtů, nýbrž byla naopak, povm~a s~ok0l!tl se s,: 
směnkou přeškrtnutou a zmocněnec strany zal ovane, vrahy zalobkym 
směnku třebas přeškrtnutou, splnil tím svou zákonnou povmnost ulo
ženou ž'alované straně čL 48 a 54 směn, řádu, V důsledku toho nestalo 
se však soudní uložení vymáhané pohledávky stranou žalující po právu 
a nelze je proto pokládati za skutečnost, ~rr:šující exekuční nárok. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolalll, 
40' 
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D ů vod y: 

, Rozhodnou jest v tomto sporu otázka zd " 
cenatim, že byla barevnou tužko k'''' ~ ~porna smenka byla zní
právnímu názoru odvolacího so d u }Izem preskrtnuta. Jest přisvědčiti 
tom, kdo přeškrtl směnku řečenU. u, ze, tomu ta~ není, aniž by sešlo na 
žádné ze zákonitých náležitosti ~r' t z~uso?e~. Skrty nepozbyla směnka 
se směnka stala úplně bezcenn a ne smen'y a nelze proto tvrditi, že 
byl~ přeškrtnuta úmyslně či ná~~dl~stž:ak:, ne.roz~o~né, zda, směnk~ 
preskrtl zlomyslně nebylo zjiště J k t JI ~ravm zastupce zalovane 
jen k vůli evidenci zaplaceny' ch no. , a k eJnto sam udal, přeškrtl směnku 
h d · . smene est to zaj'isť d' . C o mm životě neobvykl' z ů b :. e po Ivny, v ob-

'oz hodné jest že směnkI tí~ so za~hazeU! se směnkami, avšak jediné 
již sama nez~stává v dovolá ~'ep?Z yl~ plat~osh. Ostatně dovolatelka ' 
. d' ,. Ul nazor ze smenka byla" 'b ' jen, z uraznUje, že jí směnka měla b 't' . , Z?ICena, ny rz 
smen. ř. To jest však' . ~ I vrae~M !,eporusena podle čl. 54 
nebylo lze považovatiPsoJ,eě~kruelatlvnL Jes! pnsvedciti dovolatelce, že by 
ob'h " za neporusenou kdyby b '1 ' e, ponevadž takové neobv kl' 'k ' Ý a urcena pro 
směnky. Ve sporném případě vlak e ;,~ty" by mohly znemožniti oběh 
v úvahu nepřichází, nýbrž dovolatef e .lz protes.to~ané směnky vůbec 
nesu jen o postih proti akceptanto . Mce J. e, podle jeJlho vlastního před
ni' k' VI arII S-ové Tento p ťh 'k . 

]a znemozněn vytýkanými škrt DI' os I vsa nem 
k odmítnuti směnky, když právní z)\ ov,: atelka .proto neměla příč,iny 

as upee zal Ovane byl ochoten ji vrátiti. 

čís. 8944. 

Vlastník zavazené nemovitosti 'est " , 
vkladu postnpu předností. I opravnen k zalobě o nepl!atnost 

. V postupu Věřitelských práv z h ot k . " 
máhah se neplatnosti postupu pr' yp v ~ Y ]~st zahrnuto tez právo 00-

žalobou podle § 61 knih z~va pre .DOStl. , 

neměl býti pOvolen z dilvodu 'práv~ ::~~luPhlatnovati, že sporný vklad 
Ke změn' , d' a nt o. 

'" e pora t zástavlllÍch práv se . hleď' • 
veďte!e ustupujícího i předstupujícího ,~e7, ava, by se přivolení 
notným úkonem. a pnvoenl vlastníkovo struo jed-

Pokud jest míti za to že byl zrn v • v 

stupu přednosti jiné pohíedávce Noc~en~c opravnen i ke vkladu po
smlu.vníru zmocl1Jěnremr vice osob' v ].~~v za.,:ady, by táž osoba nebyla 
noutt rozpor. ,z za]mech by snad mohl vznik-

(Rozh. ze dne 10. května 1929, Rv II 607/28.) 

, Antonín M. byl knihovním vlastn'k '. 
zeno na základě dlužního úpisu ze d I e~b 7movltostl, na nichž bylo vlo
za ~ohledávku 16,0.000 Kč pro J os~~: M~ IStopad~ 1920 zástavní právo 
~ane, okresnl spořitelně dne 3. ledna 1922 a jl A.nt?~lU M. podepsal žalo
Jehoz zakladě bylo dne 6. ledna 1922 I ,( uznl UplS na 40.000 Kč, na 

v ozeno na Jeho nemovitosti zá-, 
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stavní právo pro tuto pohledávku. Na základě prohlášení Dr. Č-a jmé
nem Josefa M-a zažádala okresní spořitelna o vklad postoupení před
nosti její pohledávce před pohledávkou josefa M-a, kteréžto žádosti 
soud prvé stolice usnesením ze dne 17. ledna 1922 vyhověl. josef M. 
postoupil roku 1926 svou pohledávku 160.000 Kč Živnostenské záložně. 
Při dražbě nemovitostí Antonína M-a vyšla Živnostenská záložna 
103.000 Kč na prázdno. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se Antonín M. 
a Živnostenská záložna na Okresní spořitelně, by bylo uznáno právem, 
že usnesením okresního soudu ve Vizovicích ze dne 17. ledna 19,z2 na 
základě prohlášeni Dr. Františka Č-a povolený knihovní vklad postou
pení přednosti pohledávce žalované z dlužního úpisu ze dne 3. ledna 
1922 40.000 Kč s přísl. před pohledávkou josefa M-a z dlužního úpisu 
ze dne 20. listopadu 1920 per 160.000 Kč s příslušenstvím postoupenou 
žalobkyni jest po právu neplatný; že žalovaná jest povinna strpěti, by 
42.665 Kč 10 h, které byly žalované přikázány na její knihovní pohle
dávku proti žalobci z dlužního úpisu ze dne 2. ledna 1922 40.000 Kč 
s přísl. z nejvyššího podání byly přikázány a vydány na pohledávku ža
lobkyně z dlužního úpisu ze dne 9. listopadu 1920 a postupní listiny ze 
dne 21. května 1926 a 23. června 1926 160.000 Kč s příslušenstvím, na 
úhradu její na prázdno vyšlé jistinné, části. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Vklad postupu přednosti stal se 
správně i formálně i materielně; neboť svolení jak oprávněného josefa 
M-a, tak i vlastníka žalobcova pozemku, těchto dvou s ověřenými pod
pisy, tak i žalované k tomuto postupu jest dáno. Plná moc josefem M-em 
Dr. Františku č-ovi nebyla ještě rok stará a zní na určité dotyčné právní 
jednání. Ježto zákon nevyžaduje smlouvu mezi súčastněnými, nýbrž jen 
jejich svolení, není třeba jednotnosti úkonu; jak se domnívají žalobci, 
aniž udání důvodu; toto vyplývá opakem z § 26 knihovního zákona. 
Svolení k postupu múže tedy býti v různých listinách. Že žalobce sou
hlas ke vkladu postupu dal i ústně, nikoliv jen svým podpisem, bylo 
zjištěno. Pokud se však týče tvrzení, že Dr. Č. nebyl oprávněn k zakro
čení jménem josefa M-a, poukazuje se na to, že toto tvrzení bylo vy
vráceno plnou mocí, kterou byl zjištěn opak. Tvrzení, že pro kolisi ne
směl v této příčině Dr. Č. zastupovati všechny súčastněné,není správné 
a tato okolnost sama nemá vlivu na platnost dotyčného jednání. Okol
nost, že Dr. Č. neuvědomil o svých krocích jménem josefa M-a podnik
nu{ých, činí Dr. č-a snad zodpovědna proti josefu M-ovi, ale nikoliv 
proti žalobcům. Ani knihovní soud nedopustil se při povoleni vkladu po
stupu přednosti nezákonností, které by měly v zápětí neplatnost vkladu. 
An se Dr. Č. vykázal platnou plnou mocí jako zástupce josefa M-a, měl 
soud právo uvědomiti josefa M-a o vkladu jeho vykázaným plnomocní
kem. Není tedy důvodu pro neplatnost sporného vkladu. Co se týče 
zvlášť žalobkyně Živnostenské záložny schází jí vůbec aktivní opráv
nění k tomuto sporu, jakž vyplývá z rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 
sb. 6557, poněvadž nabyla pohledávky 160.000 Kč od josefa M-a dávno 
po postupu přednosti, a ani netvrdí, že jí josef M. postoupil i nárok, 
o nějž j de. Postupní listinou ze dne 25. května 1926 bylo zjištěno, že tato 
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listina takový postup neobsahu'e Od' sudek potvrdil. D ů vod OJ' .. vol a c:. s o u d napadený roz-
mu při svědčiti v tom že Yžalo~~ol~m n~lze pnzna!! oprávněnost. Jest 
sporu, neboť jí Josef 'M ost fne Jes akhvně oprávněna k tomuto 
stoupil svá věřitelská rá p U~l1l hst1l10U ze dne 23. června 1926 po
postoupiti jí zvlášť prÁvo v~ozm .rt~teky 160.000 Kč, takže nebylo třeba 

, nosti. Tu jest připomeno~ti ž a ~ I se neplatnosh postupu práva před
ního stal se pravoplatným 'ta:ž:aJ'ts o tvklad~ pos,tupu práva přednost
povolení vkladu bylo for'málně s r~~? smeru lIZ n~lz,e zkoumati, zda 
kmhovní usnesení a nestěžoval . J ,:m, p.oneva~z. zalobce obdržel 
žovati nemůže. Není pravda žes I řio ~~ ~' tak~e ny~1 SI do něho již stě
Kč a jmenovitě při vkladu 'před;'os~ní: u p.rava zastavního pro 40.000 

. chny súčastněné stran s olečně ~ ~rava zast~po~3'1 Dr. Č. vše-
vystupoval jen jako řno~ocník' nebo! pn posl~dmm uredmm jednání 
hoto právního jedná~í potřebné {~~da M-a, kde~to druzí účastníci to
postupu přednosti, stalo se právní je~r;t ~okd~psalr sa;'2L.P.okud se týče 
semné jednak v dluho isu 'edn .~n,1 omu .s.me;ujlcI ve formě pí
nosti. Dále zjistil prvr!! soJd ,ak r~as! v prohlasem o postupu před
neboť její trvání nutno počít~tfeo~ n~ moc .~ebyla starší jednoho roku, 
V jejím textu bylo v'slovně uveden

e 
?e JeJI. ~ podpIsu Josefem M-em. 

zákon zvláštního zm~cnění vyžadu' o, Jze r~a~ I pro případy, při kterých 
překročil plnou moc' . Je; es e'y za to míti, že Dr. Č. ne-
právo přednosti přeď j~~~t~~h~~d~~~~e~e~V:hO ;t'0cr;it~le Josefa M~a 
zmocněn, by jménem Josefa M- . d' ,o po e z~el1l plné moci byl' 
n~jší uzná a zvláště co se jeho ~~~Iendalv~a\~~k to sa;n ~~ nejpřiměře
nen k podpisu a k v dání os .,. y .000 Kc tyce, byl zmoc
ze zástavního práv/ Než ~ k~:bl1l ~stmy, b~ i k~itance a k propuštění 
z toho práv své straně Josef y ~. C; prekr5'crl plnou moc, byl by 
o náhradu škody v tomt~ sporu u M~ovI~ nll~olrv zalobcům, kteří ostatně 

N' , , . am neza uJI. 
e J v y s S I S o U d nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

. Po právní stránce jest věc posouze .' . 
Antonína M-a k žalobě nelze poch b ~~ Jsp~~vne. O akhvní legitimaci 
vely k obč. zákonu třeba . eho ř' y 1 ov~ 1. e- I podle § 45 třetí dílčí no
oprávněn k žalobě podle ~ 61 Pk~~~·en\kež vkladu přednosti, jest zajisté 
k žalobě legitimována, správně d~~o~~I' d e ~ s~olužalující záložna jest 
hod~utí čís. 6557 sb. n. s. není ří adn' o . v5' aCI so~d. PO,ukaz na roz
larnlho nástupce ve vlastnictví e zP toV y'. Jezto tam slo o zalobu singu
není spolužalobkyně nástupkyní A ~ Iz.ene ~emovltostr, v tomto případě 
nemovitostí, nýbrž postupnicí JOS~f~n~_a Žal v; vlastmctví zavazených 
formy žalobou o výmaz podle § 61 k 'h a .. : o a Jest podle své vnější 
dosti došlo jen proto že za s m . za ona; ke změně žalobní žá
vlastnictví na vydraŽitele za ~~~~ byl~/ro~edena dlažba j~kož i převod 
men,. jichž se předmět tohoto sp~~~e t \ vjm~zu vs ech, knihovních bře
lobm nebyl právní podklad sporu ve sv~ pa ~dsta.OtUětodoztr;renou 'prosby h-cen, ]ezto 1 nadale 
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půjde o to, zda žalobci byli sporným vkladem zkráceni ve svých prá
vech. podle § 94 čís. 3 a 4 knih. zákona jest jen soud knihovní zápis 
povolující povolán, aby zkoumal a rozhodl, zda knihovní žádost jest odů' 
vodněna obsahem předložených listin a zda listiny jsou předloženy ve 
formě, které jest třeba k povolení zápisu. Nejsou-Ii při povolení zápisu 
zachovány tyto předpisy, jest se domáhati nápravy rekursem. Pravo
njOcí knihovního usnesení jsou tyto otázky, jak uvádí již odvolací soud, 
pravoplatně vyřízeny (§ 18 nesp. říz.), a není žaloba o výmaz určen~ 
k tomu, by bylo dohoněno to, čeho se účastník měl domáhati rekursem 
do usnesení zápis povolujícího. Žaloba podle § 61 knih. zákona nesmě
řuje proti usnesení knihovní zápis povolujícímu nebo zamítajícímu, ný
brž proti vkladu samému a jest jejím úkolem, by platnost samého vkladu 
byla přezkoumána z důvodů hmotněprávních. Nelze proto přihlížeti k do
volacím vývodům, pokud jimi dovolatelé hledí dovoditi, že sporný vklad 
neměl býti povolen z důvodu práva formálního. Soudy nižších stolic 
správně dovodily, že sporný vklad přednosti jest po hmotněprávní 
stránce platný. Předeslati jest, že vzhledem k předpisu § 1432 obč. zák. 
by bylo nyní lhostejno, že knihovní žádost nebyla, ač podle dovolatelů 
prý se tak mělo státi, zamítnuta z důvodu, že se přivolení Josefa M-a 
nestalo ve formě notářského spisu. Stačí v tomto směru odkázati na 
podrobné důvody rozhodnutí čís. 1511 a 3728 sb. n. s. Totéž platí o ná
mitce dovolatelů, že ke změně ,pořadí práv zástavních jest třeba, by se 
při volení věřitele ustupujícího i předstupujícího a přivolení vlastníkovo 
stalo jednotným úkonem. Ostatně tento názor dovolatelů není ani správ
ným, jakž patrno z doslovu § 45třetí dílčí novely k občanskému zákonu 
a z materialií této dílčí novely. Praví se totiž ve správě komise pro jus
tiční věci strana 71, že iIení' třeba zvláštních norem.o hmotněprávriích 
předpokladech právního jednání, jímž se přednost postupuje. Jak z ci
tovaných materialií dále patrno, byl zúmyslně volen výraz »přivolení« 
a nikoli výraz »dohoda«, z čehož plyne, že se přivolení každého ze tři 
účastníků mŮže státi samostatně a že není třeba formální jednotnosti 
úkonu. Jednotlivá přivolení musí ovšem v každém případě vyhovovati 
předpisu § 869 obč. zák. Jak již soudy nižších stolic správně dovodily, 
jsou v případě, o nějž tuto jde, přivolení všech tři účastníků, vyhovující 
předpisu § 869 obč. zák. prokázána listinami, a to dlužním úpisem ze 
dne 3. ledna 1922 a prohlášením ze dne 10. prosínce 1921, správně 10. 
ledna 1922 ve spojení s plnou mocí ze dne 21. ledna 1921. Jest tedy 
změna pořadí podle zásad hmotného práva platná a nejsou žalobci ve 
svých právech vkladem sporné přednosti zkráceni. Ohledně zmíněné 
plné moci jest dodati toto: Byl-li Dr. Č. zmocněn, by za Josefa M-a jed
nal jak to sám za nejpřiměřenější uzná a byl-li nad to zvlášť zmocněn, 
by ve příčině pohledávky 160.000 Kč ujednal i jej! postup, a dáno-li mu 
pak i zmocnění, by podepisoval a vydával postupní listiny, vkladné kvi
tance, propuštění ze zástavy a všechny jiné potřebné listiny a potvrzení, 
nelze podle §§ 863, 914 a 915 obč. zákona pochybovati o tom, že hyl 
Dr. Č. touto plnou mocí oprávněn i ke vkladu postupu přednosti jiné po
hledávce před pohledávkou zmocnitelovou. Jest pravda, že Josef M. za-o 
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sílaje podepsanou plnou moc, nezodpověděl výslovně dotaz Dr. č., zda 
smí jednati dle příkazu jeho bratra Antonína M-a (žalobce). Okolnosti 
této nelze podle § 914 a 915 obč. zák. přikládati jiný smysl, než ten, že 
Dr. č., obdržev plnou moc, musí se pro to které jednání rozhodnouti pod 
vlastní zodpovědností proti svému zmocniteli, a že v poměru mezi zmoc
něnem a zmocnitelem není pro otázku, zda zmocněnec dostál svým po
vinnostem proti zmocniteli (§ 1009 a násl. obch. zák.), výlučně směro
datným, zda k určitému jednání dal příkaz Antonín M. čili nic. Není tedy 
pochyby, že přivolení dané Dr. č-em jest podle § 1017 obč. zák. přivo
lením Josefa M-a samého, a zároveň jest patrno, že o obmyslnosti na 
straně žalované, jež se domohla vkladu přednosti na základě přivolení 
Dr. č-a, nemůže býti řeči. Předpisu, že by táž osoba nemohla býti 
smluvním zmocněncem více osob, v jichž zájmech by snad mohla vznik
nouti kOlise, neni v hmotném právu; jinak tomu jest podle předpisu 
§§ 271 a 272 obč. zák. při zákonném zastoupení osob nepožívajících 
svéprávnosti. Ostatně Dr. Č. jednal jen v zastoupení Josefa M-a, ježto 
Antonín M. a žalovaná podepsali dluhopis 23. ledna 1922 vlastnoručně. 
Již to, co uvedeno, stačí k zamítnutí žaloby. 

čís. 8945. 

Soudní obstávkou podle § 379, třetí odstavec čis. 3 ex. ř. zapovídá 
se odpůrci ohrožené strany jen takové nakládáni s obstavenou pohle
dávkou, jímž by se vedem exekuce na tuto pohledávku pro ohroženou 
stranu znemožnilolllebo stížilo. Takovýmnakládánoo není vydobytí 
vnucenéhO' zás,tavniho práva ve prospěch obstavené pohledávky proti 
poddlužníkovi. 

Proti povolení exekuce ve prospěch obstavené pohledávky odpůrci 
ohrožené strany nemůže poddlužnik namítati oposiční žalO'bou, že soudní 
obstávka jest skutečností nárok odpůrce Ohrožené strany zastavujicí, 
jde-li jen o exekuci zřízením vnuceného zástavního práva. 

(Rozh. ze dne 10. května 1929, Rv II 732/,28.) 

Žalované byla usnesením ze dne 13. dubna 1928 povolena proti ža
lobkyni k vydobytí peněžité pohledávky exekuce vnuceným zřízením zá
stavního práva. Prozatímním opatřením povoleným dne 21. března 1928 
firmě T. bylo žalobkyni zakázáno, až na další soudní nařizení plniti, co 
žalobkyně žalované dluží, a žalované bylo zapovězeno, by pohledávku 
nevybrala. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalované 
zrušení exekuce povolené usnesením ze dne 13. dubna 1928. Pro
c es n í s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í 
s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: Jest přisvědčiti prvému soudu, že 
tu jde o žalobu podle § 35 ex. ř., a jest též pravda, že žaloba podle § 35 
ex. ř. může býti podána dlužníkem, bylo-li vymáhajícímu věřiteli soudní 
obstávkou zakázáno s pohledávkou nakládati, protože zákaz jest skuteč-
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ností nárok zastavující, ovšem jen tenkráte, jde-li Ov e~~k~ci) kterou se 
s pohledávkou, obstávkou dot~enou, nakl~dá" protoze ]Ina e~ekuce ob
stávkou vůbec není dotčena. Dale Jest spravne stanovIsko prveho soudu, 
že co do účinku obstávky rozhoduje její formální )'latnost, k~era ~ tomto 
připadě v době vedení exekuce ještě nebyla zrusena, p~otoze navrh na 
zrušeni byl podán teprve po povolení exekuce, a. zrusem byl? ~ovoleno 
teprve dne 5. května 1928. Nicméně jest odvolal1l ospravedln,enYI?' pro
tože, jak jíž shora uvedeno, na základě. obstávky :ze OpO~IC~~ ~al?~ou 
odporovati exekuci jen tenkráte, Jednal-II poddluz~lk, vy;n~ha]IcI ventel 
v exekuci, napadené oposiční žalobou, touto exekUCI skutecne pr?tI soudm 
obstávce, nakládal-li s pohledávkou, ktero~ mu byl? .z~povezeno na
kládati. Spadá-li však jeho jednání mimo pOJe~, »,nakladan:" podl': ~ ~79 
třetí odstavec ex. ř. nemůže býti podána s u~p~c?em a~1 OpO,SI~l1l z~
loba. Nutno se proto zabývati s pojmem »nakladam«, Jakz ~yplyva z vy
znamu prozatímního opatření a z ;oho, že zákon ~ § ~7~' tretI. o?stavec, 
se zákazem »nakládáni« bezprostredne spoJuJe zapoved vybral1l pohle
dávky. Prozatímni opatřeni jest prostředkem, jimž zá~o.n chce věřl~ele 
zajistiti proti tomu, že se dlužnik zbaVUje sveho J~em v nepro.spech 
věřitele. Bylo-li prozatímní opatření povoleno, obstavkou: b~lo-1I ma~ 
jiteli pohledávky zakázáno s pohledávk?u nakla,datI, zejlnena jl vybratI, 
neznamená to' nic jiného, než že jest mu zapov~zen~:.. ~~v nIC ~ep?dntkl!> 
čímž pozbývá disposice nad pohledá~ko,~' ~em tudl:; JI~ oprav~en po
hledávkupostoupiti, nesmí ji vybratI, clm:: po:byva vubec eXistence, 
nesmi k jejímu vymáhání vésti exekuci, ponevadz exekuc.e ~ede k uspo: 
kojení a k zániku pohledávky. Hlavním ~!ípade~ ;akl~~al1l J~s~ v~bran: 
pohledávky a proto zákonodá:ce tento p,n~ad Je~te zvlasťuva~I,. ackO~!\. 
vlastně již jest obsažen v pOjmu »naklada111«., Rečeny~ )ednam111 ,111en~ 
se právní stav mezi majitelem pohledavky a .Jeho, ~luzl1lker:, k; skode 
věřitele poddlužnika a původní právní stav ma prave prozaÍlmmm opa
třením býti iachován. Prozatímní opatření nesměřuje v~ak k tomu, by 
zabránilo majiteli pohledávky pohledávku upev111Íl, nem mu pro~o, za
povězeno, dáti si pohledávku zajistiti ručiteli, není mu, an!. zakaza!,o, 
by si k zajištění pohledávky n~zřídil hypo,teku, a vnuce~e zr;;,elll, plav~ 
zástavního, o které tu jde, nem v podstate nez ~~uce~ym znze111:~. hy 
poteky. Tím se právo majitele pohled.ávky a t"z pravo Jeho ventele, 
v jehož prospěch bylo vydáno prozahmm opatr;111, utvrzuJ<e, exe~,uce 
vnuceným zřízenim zástavního práva j~ko takova ~evede vube;: pnmo 
k uspokojení vymáhající strany a k :;a~lku pohledavky, tak~vato ex:,
kuce nespadá vůbec pod pojem »naklada111« podle § 3:9 ex. r., protoze 
vůbec není disposicí s pohledávkou, kterou }ato ve, sv~ ~xI~~encI mohla 
by býti ohrožena. Stanovisko odvolatelky, ze vym~haJlcI vent~lka ex:,
kucí zřízením práva zástavního s pohled~vkou vubec ?enaklad~la, ze 
tato exekuce není zakázána obstávkou a ze proto obstavka l1em okol
ností nárok zastavující, odpovídá tudíž úplně zákonu, žaloba podle § 35 
ex. ř. pozbývá podle toho podkladu. 

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

Dovolání, uplatňující jen dovolací důvod podle .Čís. 4 § 503 c. ř. s. 
není oprávněné. Soudní obstávka podle třetího odstavce čís. 3 § 379 
",x. ř. záleží v tom, že se odpůrci ohrožené strany zakazuje každé na
kládání s obstavenou pohledávkou, zejména její vybrání, a že se zároveň 
,poddlužníku nařizuje, by až do dalšího soudního rozkazu pohledávku 
neplatil. K tomu ustanovuje § 385 ex. ř., že poddlužník ručí ode dne 
doručení zákazu k jeho rukám za škodu z neuposlechnutí tohoto soud
ního zákazu, že však je oprávněn zbaviti se tohoto ručení složením ob
.stavené pohledávky na soudě (§ 1425 obč. zák.). Z těchto ustanovení 
vyplývá, že se soudním zákazem poddlužníku hlavně nařizuje, by až do 
dalšího soudního nařízení dlužnou pohledávku neplatil - leč k soudu 
složil - a že se odpůrci ohrožené strany zapovídá jen takové naklá
dání s obstavenou pohledávkou, kterým by se vedení exekuce na tuto 
.pohledávku pro ohroženou stranu znemožnilo nebo stížilo. Právními činy, 
které jsou s to, budoucí vedení exekuce zmařiti anebo značně stížiti, 
jsou při pohledávkách přijetí zaplacení, zcizení, darování, postup aneb 
.zastavení pohledávky, nemůže však jím býti vydobytí vnuceného práva 
zástavního ve prospěch obstavené pohledávky proti poddlužníkovi. Pod
dlužnice nemůže proti povolení vnuceného práva zástavního ve pro
spěch pohledávky odpůrkyně ohrožené strany namítati oposiční žalobou 
podle § 35 ex. ř., že soudní obstávka povolená firmě T. jest skutečností 
nárok zastavující, ježto nejde tu, jak dovoděno, o nakládání s pohle
dávkou odpůrkyně ohrožené strany proti předpisu § 379 třetI odstavec 
~ís. 3 ex. ř., jehož účelem je, by nárok ohrožené strany byl zajištěn 
proti opatření odpůrce znemožňujícímu aneb značně stěžujícímu exe
kuci na tuto pohledávku pro ohroženou stranu, nýbrž O zajištění obsta
vené pohledávky. 

čís. 8946. 

Rejstříkový soud nemůže sám od sebe změniti stanovy společenstva 
v ustanovení, jež jest již v rejstříku zapsáno, může však vybídnouti 
. společenstvo k odstranění rozporu zapsaných již stanov se zákonem. 

(Rozh. ze dne 11. května 1929, R I 265/29.) 

Zapisuje změnu stanov společenstva co do předmětu podniku, vy
loučil rej st ř í k o v Ý s o u d ze zápisu odstavec 5 § 2 stanov, jenž 
byl již zapsán v rejstříku. Rek u r sní s o u d napadené usnesení po
tvrdil. D ů vod y: Vyloučen byl ze zápisu odstavec 5 § 2 stanov prá
vem, neboť obstarávání a kupování cenných papírů, mincí a valut ko
misionářsky nebo na vlastní účet pro členy jest obchodem bankovním 
. a takovýto obchod přesahuje svépomocný účel činnosti družstevní vy
tčený v § 1 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. Na tom nemění 
nic okolnost, že tento odstavec 5 § 2 stanov byl již zapsán ve společen-
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(evnín' rejstříku neboť rejstříkový soud jest oprávněn, ba i povínen, 
~y vyl~učil ze stanov ustanovení, odporující, zák?nu :~ dn,e 9. dubna 
1873, čís. 70 ř. zák., jakž tomu jest v proJedn~vanem pnpade" kde usta
novení § 2 odstavec 5 stanov odporuje § 1 zak. CIt. Proto ,pravem ode~ 

, I zá is § 2 odstavec 5 stanov a nelze proto napaden emu usnese11l 
pre p . k' ", t" t 
vytýkati nesprávnost a nezákonnost, Ja z ClilI s ~znos " . " 

N e j v y Š š í s Q u d zrušil napadené usnesem, Jak?z I u~nesenl reJ
střikového soudu co do pozastaveného dodatku a ulozll prvemu soudu, 
by dále po zákonu jednal. 

Důvody: 

Dovolací stížnosti nelze upříti oprávněnost. Stěžovatelka opově~ěl~ 
k zápisu do rejstříku změnu ,st~nov. Rejstř~kový soud provedl navrzen~ 
změny, pojal však do příslusneho u~nesen~ ze dn~ 015. led~a 1929 do 
datek, že se »obstarávání a kupoválll cennyc,h paplru, mrn,~1 a valut ko
misionářsky nebo na vlastní účet pro své cleny« (§ 2 CIS. ~ stanov), 
jako předmět podniku nezapisuje. Stížnosti do to~oto ~sne~em r:kurs~1 
soud nevyhověl. Postup rejstříkového soudu Jest vsa~ zreJt;Je nezakOl;ny, 
neboť ustanovení § 2 čís. 5 bylo již obsaže~o"v p~vodmch st~r:ova~h, 
jest v obchodním rejstříku již zapsáno, a reJstnkovy soud nemuze sat;J 
od" sebe změniti stanovy společenstva. Není ov~e~, vylouče~o, by reJ
stříkový soud nenařídi,I změnu stanov pravoplatne ]lz.zapsanych ,ve ,~P?~ 
lečenstevním rejstříku, shledá-li, že stanovy obsah~]l u:,tanovem, pnc:?1 
se zákonu (rozhod. sb. n. s. čís. 6637 a 7160). Avsak I v ta~ov,:~ 'pr;~ 
padě nemůže soud provésti zl)1ěnu stanov sár;r ?d sebe, nybrz pnnale~1 
mu pouze, by vybídl společenstvo k odstranem rozporu, S~~~?V se z~
konem a dbal z moci úřední toho, by se tak stalo. Usnesem ,m.zs~ch ~oudu, 
pokud obsahuji pozastavený dodatek, odporuj,: tedy zreJme zakonu, 
dovolací stížnpst jest § 16 nesp. pat. ospravedlnena a bylo pr?to nar.a-
dené usnesení v naznačené části zrušiti a prvému soudu ulozlÍ!, by dale 
po zákonu jednal. 

čís. 8947 . 

Nastane-Ii pojistná příboda za dražebního ří~~ r.řed p,říklepem, pa!~í 
pojistné, náležejicí dlužnilru ze smlouvy o pO]lstem b~~vy nebo p,n: 
slušenství nemovitostí, do rozvrbové podstaty. To plalt I te~da, m~Sl-h 
podle stanov býti pojistného upotřebeno k tomu, by byla pos~ozen~ bu
dova znovu vystavena neb opravena neb aby bylo doplneno příslu-
šenství. . ' , 

Vymáhající věřitel není však oprávněn navrhnoult, by ~ekU:n1 l!ůUd 
přikázal pojišťovně, by složila pojistný peníz k soudu, lec ze .~I. na ~
hledávku činí nárok i třeti osoby a pOhledávka byla vymálta]lclmu ve
řiteli přikázána k vybrání nebo na místo placeni • 

(Rozh. ze dne 11. května 1929, R I 291/29.) 

!-, 
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s o udp r v é s t O I i c e nařídil I, návrhu vymáhajícího věřitele 

pojišťovacímu spolku, by složil k soudu pojistný peníz za vyhořelý dům, 
ohledně něhož byla povolena exekuce vnucenou dražbou. Rek u r sní 
s o u d zamítl návrh vymáhajícího věřitele. D ů vo d y: Nelze přisvěd
čiti právnímu názoru prvého soudu, že, stalo-Ii se použití, ve stanovách 
předepsané, pojistného peníze k znovuvybudování vyhořelé budovy pro 
zahájení dražebního řízení nemožným, má exekuční soud podle dvor
ského dekretu ze dne 18. června 1828, čís. 2354 sb. z. s. naříditi pojiš
ťovně, by složila pojistný peníz k soudu k doplnění nejvyššího podání. 
Zmíněný dvorský dekret ustanovuje pouze, že v takovém případě ne
mohou býti hypotekární věřitelé zkráceni ve svých zástavních právech 
a že takové pojistné sumy jsou náhradní jistinou za nemovitost znehod
nocenou požárem. Z toho ještě nevyplývá, že exekuční soud jest opráv
něn, vymáhati sám pojistný peníz a realisovati zástavní práva věřitelů 
hypotekárního dlužníka, nýbrž jest i v těchto případech věřitelům po
necháno, by si vymohli složení pojistného peníze k soudu podle § 307 
ex. ř. Na plenární rozhodnutí ze dne 8. června 1904, Pres. 179 Ol. U. 
2717 se nelze odvolávati, ježtO' předpoldádá, že pojistný peníz již byl 
k soudu složen. 

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

D ú vod y: 

Rekursní soud právem zamítl návrh vymáhající věřitelky. Jes! sice 
pravda, že, nastane-Ii pojistná příhoda za dražebního řízení před pří
klepem, patří pojistné částky, náležející dlužníkovi ze smlouvy o tomi 
by budova nebo příslušenství nemovitosti byly pojištěny, do rozvrhové 
podstaty a že to platí i v případě, že podle stanov pojištěné částky musí 
býti upotřebeno k tomu, by poškozená budova byla znovu vystavena 
nebo opravena neb aby bylo doplněno příslušenství. Ale z toho nijak 
neplyne, že stěžovatelka byla oprávněna k návrhu, jejž učinila, neboť 
to by předpokládalo nejen, že si na pohledávku činí nárok i jiné osoby, 
nýbrž i, že pohledávka byla navrhovatelce přikázána k vybrání nebo na 
místo placení, což stěžovatelka ani netvrdila. Jelikož § 307 ex. ř. jest 
předpisem výjimečným, nelze jej rozšiřovatí na případy jiné, a jelikož 
podle toho, co uvedeno, stěžovatelka k návrhu vůbec nebyla oprávněna, 
nebylo ani zapotřebí předchozího slyšení poddlužníka. 

čís. 8948. 

Zákon ze dne 7. července 1896, čís. 140 ř. zák. o cestách z nrouze. 
Třebas mělo staven" pokud jde o hospodářské povozy, dostatečné 

spojení se sítí veřejných cest, jest přes to zřumí cestu z nouze, jde-li 
° chůzi obyvatelů stavení, najmě o chůzi dětí do školy. 

(Rozh. ze dne 11. května 1929, R I 306/29.) 
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s o II d P r v é s t o I i c e vyhověl návrhu na propůjčení cesty 
z nouze) rek II r s II í s o II d návrh zam~tl. ; 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesem prveho soudu. 

Důvody: 

Podle § 1 zákona ze dne 7. července 1896, čís. 140 Ť. zák. jes,t,pro-
ůjčiti nezbytnou cestu, nemá-li nemovitost spojem cestou se Sll!, ve~ 

}ejných cest anebo je-li toto spojení nedostatečné. Podle § 2 (2), te~oz 
zákona nepropůjčuje se vš}k nezbytná cesta !~n P!oto, ~y, bylo ~Iskan~ 
kratšího spojení cestou nez dosavadmho. V pnp~de: o neJz tuto Jde, ~n: 
sice stavení navrhovatelů, pokud Jde o hospodarske povozy, d?statecne 
spojení se sítí veřejných cest, jak správně dovo?iI so~d pr~e stolice. 
Ale jde tu ještě o chůzi obyvatelů tohot~ stav':nl, ktera !:enl. omezena 
na zcela malý počet výkonů, jako tomu Jest pn hospodarsk~ch. po~o
zech, nýbrž trvá po celou roční dobu, i za zimní nep?hody; zeJme~a Jde 
o spojení pěšinou pro děti školou povmne. Stav;m n~~rh?vatelu ]es~ 
v krajině horské, vysoko položené, řídce obydlene.: v mZ"Zlm11l0 obd?bl 
jest dlouhé a spojené se sněhovými váni~emi. Netre~a b!lze oduvod!lO
vati, že v takové krajině jest cesta pro del! z odleh,lych s,taven~ ~lo s~o~ 
poměrně vzdálených velmi obtížná, zejména v dobe vlchn,c" vam~: tan! 
a náledí, kdyby děti, třebas jinak otužilé, musll~ SI v ,~azdem pnpad~ 
samy raziti cestu. V případě, o nějž tuto jde, lze te;nto tezkostem z valne 
části odpomoci propůjčením práva chůze po ce,ste.'.y?dle u~e~lostl ~d
půrců navrhovatelú vedoucí, po které chodi, pkz z]lsteno, I !lde z, ]lnych 
osad a tím zimního času prošlapávají cestu. Z ,celeho sta~u ve?l. Jest 
patrno, že stavení navrhovat:lů nemá doostatečneho spojem se, Sll! ve
řejných cest, pokud jde o chuzlobyvatelu domu. Stezkou, ktela za da~ 
ných okolností co nejlépe odpomáhá tomuto ~edostatku, Jest opr~ve 
stezka kterou propůjčil soud prvé stolice. OdpurcI navrhovatelu sice 
tvrdí, Že tato eesta lJývá v zimě zasněžena, což prý slyšeným zna1c,ů~ 
nebylo známo, a nabízejí o tom důkazy. Avšak znal~c Kare~,N ... uvadl, 
že ona cesta jest mu od dětství známa ,a že .Jl ,;zeJn;ena po~zlvaJl O?y~ 
vatelé osady R. Není proto třeba doplnoval! ~Izem ve, s:neru odpurcl 
navrhovatelů žádaném. Nejde tedy, jak rekursnl soud mim, po~ze o to, 
by bylo získáno kratšího spoje~í,. nýbr~. o to, bl', bylo odpomozel:? ne~ 
dostatečnému spojení. Ostatne I kratsl spoJem ma ~ tom~? p;lpa~e 
zvláštní význam. účel návštěvy školní může se, zajlste zt;JanÍl tll;" z~ 
dítě unavené dlouhou a obtížnou cestou, ze]mena za snehu a naledl, 
jesť pak fysicky nezpůsobilé, by sledovalo vyučování. Za takov/cll okol
ností jest tedy delší spojení zároveň i spojením nedostatečnym. Pr01~ 
se právem prvý soud rozhodl propůjčiti navrhovatelům stezku, ktera 
jest zároveň kratším spojením. 

čís. 8949. 

Právo na déle trvající používání přístavby v cizí,m d?mě k pro,:o
:rování živnosti, kterou majitel živnosti vystavěl vlastn1l11 nakladem s hm, 
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že po uplynutí používání přístavba přejde do ii,plného a neobmezenéh\l 
vlastnictví majitele pozemku, jest po případě právem na třetí osobu 
přenesitelnýtn a podléhajícím zabaveni podle § 331 ex. Ť. 

O návrhu na povolení exekuce jest tu rozhodnouti bez předchozího 
výslechu účastníků. 

(Rozh. ze dne 11. května 1929, Rl 319/29.) 

K vydobytí vykonatelné pohledávky navrhl vymáhající věřitel po_o 
volení exekuce zabavením práva používání místností přístavby k budově 
č. p. 90 v P. jako prádelny a žehlírny bez placení nájemného, straně 
povinné proti poddlužníkům manželům Karlu a Bertě K-ovým příslu
šejícího v hodnotě 60.000 Kč bez újmy práv, třetími osobami snad dříve 
nabytých. S o udp r v é s t o I i c e exekuční návrh zamítl, rek u r snl 
s o u d exekuci povolil a zakázal dlužníku pokračovatí v místnostech 
s provozem prádelny a žehlirny a zapověděl mu jakékoliv jiné použí
vání těchto místností, a to aní z části ani úplně, poddlužníkům pak za
kázal připustiti používání těchto místností stranou povinnou za prá
delnu nebo za žehlírnu nebo kterýmkoliv jiným způsobem a to ani úplně 
ani z části. D ů vod y: Strana vymáhající ve svém návrhu uvedla, že 
strana povinná ujednala s vlastníky pozemku a budovy č. p. 90 vP., 
manželi Karlem a Bertou K-ovými, že přístavby, kterou na jich pozemku 
nákladem 60.000 Kč vystavěla, bude používati bezplatně po deset let 
k provozování prádelny a žehlírny a že po uplynutí této doby přejde 
přístavba do úplného a neobmezeného vlastnictví majitelů pozemku. Jde 
tudíž v souzeném případě o smlouvu svého druhu, podobnou smlouvě 
nájemní, neboť jest zde určitá věc, určitá doba (deset let) a určitá od
měna za používání cizí věci, odpovídající hodnotě 60.000 Kč, za kterýžto 
peníz strana povinná přístavbu provedla a tím si zakoupila používání 
místností této přístavby (§ 1094 obč. zák.). Neprávem pokládá prvý 
soud právo používání těchto místností stranou povinnou za právo užÍ
vání ve smyslu § 507 obč. zák., které není na třetí osobu přenesitelné,. 
neboť z povahy tohoto oprávnění k provozování prádelny a žehlírny 
v místnost:,ch přistavených neplyne, že je právem ryze osobním, na 
osobu opravněného vázaným a že výkon jeho nemůže býti přenechán 
jinému. Soud rekurs ní pokládá naopak výkon tohoto oprávnění za pře
nesitelný a tudíž zpeněžitelný a podléhá proto zabavení podle § 331. 
ex. ř. 

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

Důvody: 

Vývody dovolacího rekursu nejsou způsobilé, by seslabily nebo vy
vrátily správnost názoru soudu rekursního, že předmětem exekuce v sou
zeném případě jest právo povinného na desetileté používání přístavby 
v domě poddlužníků k provozu prádelny a žehlírny, kterou povinný na 
pozemku poddlužníků, manželů Karla a Berty K-ových, vlastním ná-
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kladem vystavěl s tím, že po uplynutí této doby přístavba přejde do' 
úplného a neomezeného vlastnictví majitelů pozemku a že podle obsahu 
tohoto ujednání nelze bezpečně usouditi na to, že právo povinného, 
o které tu jde, jest jen osobním jeho právem, které na jinou osobu ne
mŮže býti přeneseno, a že proto navrhovaná exekuce nemůže býti po
volena. Nerozhodným jest, že vymáhající věřitelka toto právo povin-· 
ného označila jako »právo používati přístavby na dobu deseti let k úče
lům provozování prádelny a žehlírny bezplatně«, ano z ostatních údajů 
vymáhající věřitelky v exekučním návrhu nelze dovoditi, že jde o práv~ 
na třetí osobu nepřenesitelné, jak rekurs ní soud v. napadenem usneselll. 
uvedl a správně odůvodnil. Tvrzení stěžovatelů, že bylo před povolenim 
exekuce účastníky vyslechnouti, příčí se předpisům §§ 3, 55 a 331.první 
odstavec ex. ř. a není proto správné. Nesprávným jest i názor stěžo
vatelů že návrh na povolení exekuce měl býti zamítnut pro naprostou' 
neurčilost předmětu exekuce. V exekučním návrhu je předmět exekuce 
určitě označen a jeho právní povaha nezavdává, jak soud rekursnľ 
správně uvedl, příčiny k zamítnutí exekučního návrhu. 

čís. 8950. 

Odškodnění podle § 872 obč. zák. 
Spolusmluvník jest jen tehdy zodpovědným, když svého smluvníka 

buď sám v omyl uvedl lstí nebo hrubou nedbalostí, neb o jello omylu 
jinak vyvolaném bud' věděl a přece ho z něho ?evyvedl, nebo. sice ne: 
věděl, ale jen z hrubé nedbalosti .. Na oklamaneho nelze tu presunoub 
zodpovědnost podle zásady §. 1304 obč. zák. 

K pojmu lsti složité t. zv. pletich. 
Bylo-Ii na jedné smluvn! straně vice spolusmluvníků a provinil-Ii se 

s hlediska § 872 obč. zák. jen jeden z nich, jsou náhradou škody povinni: 
všichni, ovšem. jen podle míry svých podílů na předmětu smlouvy. 

(Rozh. ze dne ll. května 1929, Rv I 782/28.) 

žalobce domáhal se na žalovaných náhrady škody podle § 872 obč. 
zák. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc" 
prvému soudu, by o ní dále jednal a znovU rozhodl. 

D ů vod y: 

Nejdřív třeba uvésti přesně a úplně stav věci, neboť jen pak lze bez-o 
pečně nalézti právo. Věc má se podle žaloby, na které žalobce nic ne-o 
změnil, tak, že: I. učiněny mezi stranami rozepře, žalobcem Jako pro
dávajícím a žalovanými jako kupujícími dne 24. června 1925 punktace,. 
podle nichž jim prodává velkostatek Ř. podl:, stavu 24. dubna 1925" 
který den neměl jiného významu a účele, než ze vzat byl za zaklad vy~· 
měry; 2. co se týče přechodu břemen a užitků, byl určen za rozhodny' 

I' 
;i 
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den 1. července 1925) den očekávaného schválení smlouvy Státním po
zemkovým úřadem; avšak když tento úřad do toho dne smlouvu ne
schválil, ujednáno přes to, že 1. červenec 1925 zústane rozhodným pro 
přechod užitkú, držby a břemen; 3. žalobce, prodávající, na statku sám 
nehospodařil, nýbrž udělil k tomu plnou moc Alexandru L-ovi, jemuž 
také zaměstnanci zemědělští i lesní podléhali; 4. na podzim 1925 sdělil 
Dr. Karel Z. žalobci, že se na velkostatku kácí dříví ve velkých rozmě
rech, že se pustoší lesy a že se to díti nesmí (vzhledem k tomu, že den 
1. července 1925 ustanoven za den, jímž užitky" měly přejíti) a tu ža
lobce v důvěře, že. tvrzení to je správné, nic proti tomu nenamítal, by 
Dr. Z. další kácení zakázal, načež Dr. Z. a žalovaný Bohumil Š. jakožto 
zmocněnec kupujících správci č-ovi kácení a prodávání dříví zakázali 
a odůvodnili to tím, že užitky patři žalovaným již od 24. dubna 1925, 
žalobci že však odůvodnění těchto zákazů nebylo známo; 5. dne 4. března 
1926 došlo k hotové smlouvě, v níž na rozdíl od punktací bylo ujednáno, 
že držba, užitky a břemena přejdou na žalované tímto dnem, při tom 
se však o lesním etatu nemluvilo a žalobce byl přesvědčen, že podle 
tvrzení druhé strany (ad 4..) lesní etat je přečerpán a nečinil tudíž po
žadavky ohledně nevyužití lesního etatu za mezidobí (od podzimu 1925 
(dle čís. 4 shora) do dne 4. března 1926 touto hotovou smlouvou za 
den přechodu užitků stanoveného). za které užitky ještě příslušely; 
5. avšak na podzim 1925 dověděl se žalobce od správce č-a, že nejen 
nebyl lesní etat přečerpán, nýbrž že ho nebylo aní plně využito, a také 
mu sdělil teprve důvod, který Dr. Z. a Boh. Š. (shora ad 4) uvedli pro 
zákaz dalšího kácení a prodávání dříví, že totiž žalovaní převzali prý 
statek podle stavu ze dne 24 .. dubna 1925, a tu sí žalobce dal předložiti 
doklady, zkoumal věc a zjistil, že podle úředně schváleného obhospo
dařovacího plánu na leta 191 9~1 928 nevyužito zůstalo z etatu množství, 
jež v žalobě udává a na 178.433 Kč vypočítává, kterýžto peníz žádá od 
žalovaných jako náhradu škody, kterou mu způsobili zákazem kácení a 
prodeje dříví, který dali s odůvodněním, že etat do dne 24. dubna 1925, 
od kterého jim prý užitky příslušejí, jest vyčerpán. Ad 4. jest doložiti, 
že sice žalobce netvrdil, že Dr. Z. jednal v příkazu nebo v plné moci ža
lovaných, že však žalovaní sami v odpovědi na žalobu udali, že, zvě
.děvše o kácení a o prodeji, dříví »zakročili svým právním zástupceni Dr. 
Karlem Z-em« i u žalobce, í u firmy L., která dříví měla jako kupitelka 
přejímati, a zakázali jakýkoli prodej a znehodnocování statku. 

II. Nížší stolice zamítly žalobu, prvá proto, že není zjevno, proč by 
žalovaní měli žalobci ručiti za škodu, že žalobce sám netvrdí, že Dr. Z. 
jednal obmyslně a nemůže býtí řeči o tom, že žalobce uveden byl v omyl, 
že zástupce kupujících nemůže klamatí vlastníka o jeho stavu, a že, 
nebyl-li žalobce zasvěcen do toho stavu a nepřesvědčil-li se, je to jeho 
vina, druhá sto líce (opravivši názor prvého soudce, že je třeba, by ten, 
kdo způsobil omyl - na rozdíl od lsti - jednal obmyslně, nýbrž prý 
stačí, když jednáním jedné strany byla druhá uvedena v omyl skutkový, 
třebaže· strana omyl způsobivší byla přesvědčena o správnosti svého 
ivrzení, při čemž se dovolává nauky) z toho důvodu, že, ano kácení 
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zastaveno na podzim 1925, tedy po 1. červenci 1925, jenž byl původně 
ustanoven za den přechodu užitků, avšak konečnou s;nl~u~o,u stanoven 
pak za den tohoto přechodu 4. březen 1926, bylo pry vecI :alobce, b~ 

před konečnou smlouvou přesvědčil o pravém stavu vecI ohled~e 
~~rzeného přečerpání lesního etatu, a že, byť i byl žalobce na .podZlm 
1925 v omylu, nebyl to prý dne 4. b~ez~a ~ 925, o~'yl oml~vltelny, a po
sléze, že žalobce. netvrdil, že žalovalll pn Ujednalll Konečne ~mlouvy dne 
4. března 1926 o jeho omylu věděli nebo že zavdal! k nemu bezpro~ 
středně před tím podnět neh že jim musil býti náp,adnym z okoln,osll, 
takže ani z toho důvodu (§ 871 obč. zák.) nejso~ zalobcl zodpovedm. 
Žalobce v dovolání dovozuje nejprve, že se o pravem stavu lesnlho ~os: 
podářství přesvědčiti nemohl, ježto prý hospodařil Alexander L., jenz 
měl sice od něho plnou moc, ale jen form,~lně,,iežto spr~voval stat;k pro 
kupující; i uplatňuje žalobce n~Ílpln?st nzem.p;o to, z.e odvo!acl. so~d 
nepřipustil svědky o této nemoznosh v odvolam vedene, poklada]e du
kaz ten neprávem za nedovolenou novotu, a ~ále, ~vádí po stránc~ 
právního posouzení, že, nemaje možno,sY. se pre~vedc~hc an mu les~1 
personál nepodléhal, musil Dr. Z-OVl ventr, a t.o ze prave je ro,:hodne; 
že mu věřil, a v úvahu že·přichází § 872 obč. zak., mkol! § 871, pk pry 

se odvolací soud domnívá. o 

III. ° náhradu škody ve smyslu XXX. kapit~ly 0obč. zák?na tu v~bec 
nejde, neboť se neuplatňuje, že žalovaní ž.alobcl zpusobll! uLmu .na je~~ 
osobě na jmění (= věcech) nebo na pravech (§ 1293 obc. zak.) n~ 
jakýn{ svým činem (§ 1294 tamže), nýbrž že ho uvedl! v omY,1 v mezl
.časí od punktací až do uzavření konečné smlouvy, tedy ~ case, kd~ 
strany byly in statu contrahendi, a jde tu tedy o otaz~u! jake p~vlr;nostr 
mají strany k sobě in contrah·endo a jaké násle~ky .ma jlC~ ~orusel11. Al'; 
poněvadž žalobce, ač tvrdí, !; falovan!, ne~pravnyml udanunl tyto sve 
povinnosti porušili, přece nezada prohlasem smlouv~ za ne~latnou, ,pr? 
sebe za nezávaznou, nýbrž ji platiti nechává, a ten ~ahradu ~kody za~a, 
jde tu o § 872, jak dovolatel správně pravI, pre~tavaJe ovse~ na teto 
poznámce a s tímto ustanovením se vůbec nezabyvaje. Jest ~tazkon, za 
jakou vinu jest jedna strana straně druhé zodpovědn~, :da Jer; z.a lest 
(dolus), či i za jinou vmu a za jakou: § .~72 stanovl, z~, I:.ety~a-l! s~ 
omyl strany věci hlavní ani podstatne JeJ! vlastnostr, nybrz oKolnosll 
vedlejší, zůstává smlouva, nebyla-li tato v~dl:jší oko~nost vůlí stran z~ 
podstatnou prohlášena, v plné platnostr, ]en:e, strane v omyl uvede~e 
musl původce omylu dáti přiměřené odškodelll. ,0 to. te~y jde: A!e je 
otázka, jaké se to myslí uvedení v omyl na str~r;~ paslvnt a akll?n!. ToU 
nutno přihlédnouti k původnímu a pak k nynejSlmU doslovu predplsu, 
které § 872, jenž zůstal nezměněn, předcházejí a následUJí. Podle §~ 871; 
872, 875, 876, původní doslov, byla zodpovědna jen ,ta stran~! ktera bud 
se sama dopustila křivých udání neb o omyln druhe strany Jmak nas!a
lém »patrně věděti musila«, t. j. jen pro svou ,hrubou ;,edbalost o nem 
nevěděla. Nedopatření nestačilo, musila to byll hr~ba nedbalost, ,neb 
ovšem »křivá udání«, t. j. dolus, jenž vlastně pokládan ~yl za podmmku 
.a jen následkem obecné paroemie lata culpa dolus est \§ 1324) posta-

4< 
Civilní rozhodnut1 XI. 
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vena mu na roveň hrubá nedbalost. »Zřejmě museti věděti« (§ 875) nebo 
»museti býti zřejmě nápadným« (§ 876) znamená, že vše na to ukazuje, 
vše k tomu nu tká, že se to téměř samo vtírá, ale strana k tomu přece 
blíže nepřihlédne, by se přesvědčila, zrovna jakoby se tomu vyhýbala, 
nabýti o stavu věci jasného názoru. Jest to tedy totožné s »nápadnou 
bezstarostnosti«, jak § 1323 hrubou nedbalost nazývá, klada ji na roveň 
zlému úmyslu a Jíše ji od zanedbání »obyčejné pozornosti« (§ 1297), 
jež zakládá jen nedopatření. Podle nového doslovu má se věc takto: 
§ 870 prohlašuje za nezávaznou smlouvu pro stranu, která druhou stra
noU byla donucením nebo lstí ke smlouvě přiměna (veranlasst). § 871 
stanoví, že, byla-li jedna strana v omylu o obsahu prohlášení, které buď 
sama vydala anebo které jí došlo, a omyl týče se věci hlavní nebo pod
statné její vlastnosti, nevzníká pro ni závazek, pakli byl její omyl způ
soben (veranlasst) stranou druhou, nebo této druhé straně zřejmě ná
padným býti musel nebo byl ještě včas vysvětlen, z čehož vyplývá, že, 
žádá-li se, by omyl spolusmluvníka musil býti straně zřejmě nápadným, 
t. j. nevěděla-li o něm, by na tom byla jen její hrubá nedbalost vinna, 
jest zřejmo, že ani v případě, že omyl jedné strany byl »způsoben« stra
nou druhou, nemůže se mysleti způsobení každé, i takové, které se stalo 
činem, o němž se jednající nikterak aní pří největší opatrnosti nemohl 
nadíti, že bude míti v zápětí, že spolusmluvníka uvede v omyl a v jaký, 
nýbrž mohou býti míněny jen takové činy, o nichž zřejmě musel věděti, 
že druhou stranu v omyl uvedou, a že, nevěděl-li to, je toho vinna jen 
jeho hrubá nedbalost. Naopak zase, je-li strana zodpovědná za to, že 
si omylu spolusmluvníka jinak než jejím přičiněním vyvolaného z hrubé 
nedbalosti nepovšimla a jej z něho nevyvedla (vyvésti jej z něho, když 
ho sezná, jest její povinností in contrahendo), patrno, že, když omyl 
jeho vyvolala sama, musí býti zodpovědna nejen za dolus (lest), nýbrž 
i za hrubou nedbalost. A nyní následuje § 872 v původním už shora uve
deném doslovu, takže, mluví-li o straně »v omyl uvedené«, vztahuje se 
to na každý omyl v § 871 vytknutý, tedy i na takový, jejž si strana za
vinila, avšak druhá si ho jen následkem své hrubé nedbalosti nepo
všimla, a následuje pak § 875 v novém doslovu, který také činí druhou 
stranu zodpovědnou, když »zřejmě věděti musila« o lsti, kterou třetí 

osoba jejího smluvníka v omyl uvedla. Podle toho má se to v otázce, 
o niž jde i podle nového doslovu tak jako podle původního, že zodpo
vědnou jest druhá strana jen tehdy, když svého smluvníka bud' sama 
v omyl uvedla, ať dol o (lstí) nebo hrubou nedbalostí, neb o omylu jeho 
jinak vyvolaném bud' věděla a př.ece jej z něho nevyvedla, což se rovná 
lsti, neb sice nevěděla, ale jen následkem své hrubé nedbalosti. Zod
povědnost ta záleží podle podstatnosti nebo nepodstatnosti omylu bud' 
v tom, že spolusmluvník není smlouvou vázán, nebo v tom, že ho musí 
přiměřeně odškodniti. Jedno z dvojího tedy: dolus (lest) neb hrubou 
nedbalost musí žalobce žalovaným přičítati a dokázati, má-li mít nárok 
na přiměřené odškodnění podle § 872, a s tohoto hlediska jest k věci 
přihlédnouti. Předeslati jest však jednu poznámku. Stává se, že před
stírání nepravdívých skutečností, jehož jedna strana na oklamání a na 
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, Y" • k rimitivni a vyžaduje, má-li se mu věřiti, t.ak 
škodu druhe uZiJe, Je ~a P .. t 99 rdí ze sta nedá se jím oklamatI a 
úžasné lehkověrnosÍ1, ze na ]1s o II ac~koli se mohla o jeho ne-

. d u j·ak se říká »na ep«, . d 
jen jedna ~e ne m , ~ ~d~T. nicméně věřila-li mU tato Je na 
pravdivosh velm: snadno /fes~eeh~~~~rnost sebe nepochopitelnějši, I.est 
osoba, lest to,. treba to ya, k odvod neboť nikdo nema prava 
a tudíž, jsou-I! tu ostatm zn~m k~íeKnosti ; proto druhý má právo uji
předstírati druh~mu nepravdlve s, . ěřiti aniž by se mu smělo vytý
šťování o skutecnosÍ1 Jemu nez~a~e v 'hl snadno přesvědčiti, že mu 
kati, že víra ta?yla ~~hk?m!slna, ze S;ivn~? objeví-li se tedy předstíraná 
druhý předkláda k verem V~~Cl n~!,'r;~edstí~atel nikoli druhý, nikoli tedy 
skutečnost nepr~vdl.vOU, ruel ~a 'ho a to ;ni zcela ani z části, totiž 
nesmějí stihnouÍ1 nasledky o amane k 't ~irií nižší stolice žalobci, ani 

. k ~ b ~l pykal! jen on]a o c ~.. h dl alB ta ,ze Y me I ' t řičt!a za vinu a uCllllla o ve e 
tak, že by se mu J.eh~ lehk?mys n~~erau utr ěl a škoda ta mezi něj a 
klamalatele spoluvlllmkem~ sko~y, , ob lido~ý mluví tu o »trestuhodné« 
klamatele byla dělena - treba zkel zpus 'mu »patří« když škodu na kla-

k ~ t· řekne že to o amane· , . ~ ~k d~ leh overnos 1 a o~'. . § 1304 obč zák. o t. zv. vme a s o e 
mateli dobýti nemuze. Zkratka fD1h do neplaií tedy ani v tom případě, 
dělené v oblasti poměru In con ra ~n há . ej ač' jí zřejmě nápadným býti 
že si strana o,!,yl zavl~ll,: sama

a 
a o~u I t~n· zodpovědná jen ,tato druhá 

musil, nepostrehla, n~brz J~ f f Y ostřehla neboť i tu § 872 n. zn. 
strana, jež ho z hrube t;ed ka ?~~d~eťen na ni' a to právem, neboť nejde 
(§ 875 st. zn.) uvalUje ~,sec ~u s. kd ž n~ ř.: osoba utrpěla úraz, 
jen o škodu, jako v pnpa~e d~l!ktu, , YžitkU ~ ·brž právě naopak zde 
z něhož škůdce, jenž jej Zpusohl\nem~\u je ctn.rhý smluvník obohacen 
újmou smluvníka v omylu se OCl nuvsl ? to mu onechati V tom jsou 
(zde žalovaní) a ~n~e~í .důvo~u, ?bohacel~l řesun~vše zodpověanost za 
nižší stolice v steze]mm prav~lm omy 'ž~lobce Konečně tedy, jak se 
škodu žalobcovu ze žalovanýc na sama I ~ eného Věc vypadá diame-
věc má Po? ~orntm Úhl:,m. J'!ta .~río~~o~~e~zspatřuiíce v jednání strany 
trálně opacne, nez lak Jl Vl e y n!z., ao ak vinníkem žalobce sama; 
žalované holou nevmnost a shledavaj1ce n . ~ dělá při bližším přihléd
jednání, z něhož žalobce d,r~h?u stranu ;tl:~~ věci žalobcem tvrzeném 
nutí dojem Istivéh~ předsÍ1raD1.)ak .~e.hO jménem žalovaných řečeno 
shora pod I. vylozeno, bylo n.~C?h~l~~ho správci statku č-ovi (čís. 4 
žalobci (tamže ~ís. 4) a ne~~ J2n\ .! bylo dle stavu toho, je-li prav
a 5 tamže). Otazka: pr?č~ yz o O]l~ a statku kácí dříví ve vel
divý, nesprávné? ŽalobCI rekl Dr~,Z( ze s~en se kácí přes hospodářský 
kých rozměrech a lesy .se P~UStOSl t ~oz. ř~čerpává etat), neboť to, cO 

Plán přes dovolenou mrru, ze se ekf Pt· nesml' proto že žalovaným , .,' č i že se ace 1 , " 
později řekl! spravcl -ov d b 1925 žalobci říci se nesmělo, protoze 
příslušejí užitky už od 24. u na~ I <iděl který den stanoven pro pře
žalobce, jenž sám punkt~e ulz;;~e 'e~í byl by tedy věděl, že je to křivé 
chod užitku, že to 24.?~ en nt'· kácení na to založenou jako 
předstírání a byl by zados,t z.a _zas ~ve~~k když mu přišli hned na t~ 
bezpodstatnou odmítl. Sprav':l C-OVl. v~oh' Š zase řekli, že se káceÍ1 
kácení zakazovat, Dr. Z. a zalovany .. 41' 
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nesm!. pro,to, že, užitky ~atří žalovaným už od 24. dubna 1925, neboť to 
co dnve reklt zalobCI, ze se kácí nad míru že se přečerpává dovol ! et t ,. "' . , eny 
, a, sprayCI nCI se nesmělo, protože správce zaSe o tom dobře věděl 
z~ to nen,l pravda, a byl, by tedy zákaz takto odůvodňovaný bud' hned 
sam odmltl. nebo o tom zalobcl pod~1 zprávu. s~ žádostí za poukaz, jak 
~e z,achovah. Mluvlh tedy na obou ITI1stech stejne, hrozilo vždy určitě ne
uspeche~. na jednom místě; by tedy byl úspěch na místech obou musilo 
se, m~uvlh na každém jinak, na každém to, co tam nevěděli, Pak-Ii tedy 
mytmh,? stavu bylo skutečně nevyužHo (anebo aspoň míra kácení nebyla 
prekrocena) a Dr. Z, to věděl, když žalobci překročení (»pustošení«) 
t~rdll, pokud ~e týče, n~by~-li den 24. dubna 1925 stanoven. v punkta
clch za de.n p~:chodu llZltk~ ~ Dr. Z: a Boh. ,Š, .-:. anebo aspoň jeden 
z meh (VIZ mze) - to vedel, kdyz to spravcI Ccovi kladně tvrdili 
byl,a to lest, t. j. předstírání skutečností, jichž nepravdivost jim byl; 
z.nama,. ale ~eby'l~ to les: jednoduchá, nýbrž složitá, jež se nazývá ple
hchaml, v nemC1l1e dle nazvosloví válečného zákona lichevního Machen
schalten .a podle trestního zákona Ranke (§ 199 lit. I) nebo pleonastícky 
hst:ge ,Ranke (§ 201 lit. e), což předpokládá pletivo lstivých jednání 
~ nehoz ton:~:,na koho Jest nalíčeno, nebývá snadno se vyprostiti, pročeŽ 
jest tO"nejtezsl forma uvedení v omyl, na jisto dolu s, dolus malus (srv. 
rozh, CIS. 5.60 Nowak: Der Ausdruck »Ranke« bezeichnet einen h6heren 
Grad der LIS!, ~a~hc~ dle planmassige Anlage und Durchflihrung der
~elben). Neved~h-h vsak Dr. Z., pokud se týče on a žalovaný Boh. Š., 
ze JejIch tvrzem Je nepravdivé, dojde na otázku, zda tuto svou nevědo
mos! hru?o~ ne~balos!í nezavin!I~, Ale ovšem, by na to došlo, musili by 
nap;ed veroJ~tne vysvethtJ, proe nkalí něco jiného žalobci a nčco jiného 
~pl avc: C-OVI, neboť, dokud tak neučinili, nelze to jinak chápatí než 
pko ,vedomou sn~h~, uvésti oba v omyl a zabezpečiti jej pro dob~ ko
nečne ~~Iouvr Za~~zl ted~ na ton:, zda žalobcova tvrzení jsou pravdivá, 
A tu prlJde pr~devslm na rad~ otazka, zda jest pravda, že lesního etatu 
v den konecne smlouvy, 4, brezna 1926, jenž dle souhlasného seznání 
O?OU stran ,byl dnem stano~eným pro př,:chod užitků, nebylo plně vy
uz~to, nebo! by!o-h ho, VY~ZltO, neutrpel zalobce škodu a všecky další 
otazky .?dpad~j1. Pak~l:e vsak h,o nebylo využito, přijde na to, co řekl 
~r. Z. zalob~1 a co ,tyz a Boh. S, správcí č-ovi, zda to, co tvrdí shora 
zalobce, Čl nec? jlneho, a :d~ .vě,dělí č~ n,evěděli a proč, že etat využit 
~eby.L Ta,t.~. otazka, zda vedehi CI nevedeli a proč nevěděli, t. j. zda 
Je;;t JIm pncI:ah dolus (lest) neh aspoň hrubou nedbalost, nebyla posud 
vube~ p:obran~, ale k ní se musí přihlížetí a nelze ji míti za novotu, 
nebo! JIZ prvnl soud byl podle § 182 c. ř. s. povínen působiti k tomu 
by o~olnosÍ! k o?ůvodnění ~alobco,::a ,nároku podle jeho založení po~ 
!~ebne byly doplneny, a, kdyz to neucmll, byl odvolací soud podle § 496 
c:s, 3, c', r. s .. k tomu povinen, opět z úřadu, a když ani ten to neučinil, 
prech~zl povm~os~ ta na soud dovolací, ježto opomenutí to spočívá na 
nespravne';! pravmm posouzení (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), Avšak v žádném 
z rO}hodnjlch, hoř~Jších bodů nižší stolice důkazy neprovedly a zjištění 
neuclmly, Jakz ovsem pochopitelno při jejich právním stanovisku, že si 
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'alobce zavinil škodu sám, nepřcsvědčiv se o stavu věci. Bude-Ii pro
~ázáno, že vše má se tak, jak žalobce tvrdí,bude jasno,. že ž~lobce byl 
v omylu jednáním zmocněnce žalovaných Dr. Z-a zpusob,enem v tom 
bodě, že lesní etat jest vyčerpán, ačkoli ve skutečnosti vy~erpán nebyl 
(když žalobce měl pr~vo dův~řov3'ti, že !alovaní d".h Jen zak~z etat ne
přečerpávati, mohl pravem mlh pn konecne. smlou,::e ~ne 4. brezna,,1926 
za to, že etat jest plně vyčerpán) a bude p~no, ,ze ~alo;al1l, kten, h,fil 
jednáním svého zmocněnce tento jeho omyl, )akozdale hmto lednamm 
zmocněncovým a dalším jednáním jeho a zalovaneho Boh. s-a proh 
správci nedočerpání etátu sami zppsobili, z tohoto ,omylu,h??evyv:dlt, 
ale naopak jednáním těch dvou ZPUSOblh, by ho z neho al1l jlnI. (spravce 
č.) nevyvedli a při konečné smlouvě této Jeho neznalosh praveho s5avu 

věci ve svilj prospěch a na jeho škodu použili, a hudou za to zodp,ovednI: 
bude-Ii se jim podle okolností moci přičítati buď lest anebo aspon hruba 
nedbalost. Námitka že žalovaní za udání svého zmocněnce Dr. Z-a, 
pokud se týče spo{užalovaného Bohumila, š-a, ne:;odpovídají a, proč, 
není ve spisech obsažena a proto odpada zabyvah se touto otazkou; 
Zákon nemá předpisu o tom, když ín contrahendo Jeden ze smluvnlku 
pozůstává z více osob (právních podmětů) a proviní se z nich jen je~na, 
zda, kdy a pokud stíhá spoluzodpovědnost i druhé, a proto tu m,~ mlsto 
t. zv. volné nalézání práva (freie Rechtsfindung), rozhodnoutI slusI podle 
přirozených zásad právních (§ 7 obč, zák.). Vzhledem k tomu, že všichn! 
dohromady tvoří jednu smluvní stranu, jeden nedílnt, cel~k a proto t~~e 
škodou strany druhé obohaceni jsou všíchm, nutno nCI, ze krOl:' zvlast
ních případností, které by mohly vyplývati ze smlouvy, zodpovedm 1.SOU 

za jednoho všichni a nastává tedy nezávaznost smlouvy proh vsem 
(§ 871), pokud se týče jsoll všichni povinni ~áhradou škody (~. 872), 
ovšem jen podle míry svých podílů na před!l':tu smlouvy. Doloz:!r .lest 
jen, že žalov<)ní v odpovědi na žalobu tvrdlh, ze. v punk\a:lch, J~z sJ~d-: 
nány mezi žalujícím z jedné a žalovanýmI BohumIlem a Ruzenou s-ovyml 
(a pak dvojími jinými manželi) z druhé strany (žalovaný Vít,H. po~le 
nich nebyl při tom súčastněn), stav ke dm 24. dubn,a 1925 mel slouzltr 
nejen co do výměry, nýbrž i co do hodnoty kupovaneho objektu za pod
klad stanovení kupní ceny, že podle punktací objekt byl koupen Jak 
stojí a leží podle stavu k tomu dni, a k tomuto termínu při, sjednání, kupní 
ceny i hodnocen, a že nebylo ujednáno, že dnem rozhodnym pro p~ech~d 
užitků jest 1. červenec 1925, nicméně však tvrdí v rozporu s hm, ze 
držba a užívání měly podle punktací přejíti na kupítele dnem zásadního 
schválení koupě Státním pozemkovým úřadem, že punktace vůbec ne
byly schváleny a smlouva kupní (konečná) že byla úřadem tím opatřena 
schvalovací doložkou ze dne 7. května 1926 (takže by až tento den byl 
musil platiti za den přechodu užítků podle p~nktací), aJa~ už Ječeno, 
doznali, že v konečné smlouvě byl za den prechodu uZltku urcen den 
4. března 1926 takže budou míti soudy v pořadu stohc ve smyslu §§ 265 
a 267 c. ř. s. 'uvážiti, zda a pokud tím vším doznali tvrzení žalobcova 
v tom bodě učiněná, a konečně že tvrdilí, že etat lesní byl skutečně 
až do 4, března 1926 překročen. Co se týče tohoto překročení, půjde 

; I 
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patrně o překročení hospodářského plánu ve smyslu zákona ze dne 
17. prosince 1918, čís. 82 sb. z. a n., na který se tedy strany i nižší 
stolice upozorňují vedle § 4 lesn. zák., jenž jedná o pustošení lesů. 

čís. 8951. 

Nárok úrazové pojišťovny dělnické proti osobám, ruclcun za úraz 
provozem silostroje, na náhradu toho, co jest pojišťovna povinna platiti 
podle zákona o úrazovém pojištění poškozenému (jeh() pozůstalým), 
podléhá promlčení podle předpisů občanského práva, nikoliv podle § 6 
aut. zák. 

(Rozh. ze dne ll. května 1929, Rv I 1664/28.) 

Auto žalovaného, řízené spolužalovaným řídičem, zachytilo děl

níka Františka P-a, jenž se ubíral z práce domů, a usmrtilo ho. Ježto šlo 
o úraz podnikový ,vyplatila úrazová pojišťovna pozůstalým pohřebné 
a platila jim důchod. žalobou, o niž tu jde, domáhala se úrazová po
jišťovna na žalovaných náhrady toho, co pozůstalým po Františku P-ovi 
vyplatila (vyplatí). O b a niž š í s o u d yuznaly podle žaloby, o d
vol a c í s o u d vyvrátil námitku promlčení tím, že žaloba byla po
dána ve lhůtě § 6 aut. zák. 

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

Důvody: 

Po stránce právní napadají žalovaní názor soudu odvolacího, že ža
lobní nárok není podle § 6 zákona aut. promlčen, proto, že škoda a 
osoby k náhradě povinné byly žalobkyni známy již dávno před tím, 
než se stalo usnesení správního výboru žalobkyně ze dne 7. ledna 1926 
o povinnosti, platiti náhradu pozůstalým po Františku P-ovi a o výši 
jim příslušející náhrady. Tento názor opírají žalovaní o povahu nároku 
žalobkyně jako nároku postižního, závislého na nároku poškozeného, 
který zde byl již v době úrazu. Těmto vývodům dovolatelů nelze při
svědčiti, poněvadž nárok žalobkyně proti žalovaným na náhradu toho, 
co jest povinna podle zákona o úrazovém pojištění pozůstalým zesnu
lého Františka P-a platiti, třebaže je závislým na nároku Františka P-a 
z důvodu podnikového úrazu, je samostatným nárokem upraveným před
pisem § 47 úrazového zákona, jakž vysloveno již v rozhodnutí tohoto 
soudu čís. 141 sb. n. s. Promlčení tohoto nároku nutno tedy posuzovati 
podle předpisů občanského zákoníka, nikoli podle § 6 zákona aut., který 
se výlučně vztahuje na nároky poškozeného samého, nikoli na nároky 
pojišťovny ve smyslu § 47 úrazového zákona proti škůdci a žalova
nému Antol}ínu L-ovi, který podle § 8 zákona aut. za něho ručí. Názor 
soudu odvolacJho, že promlčení posuzovati jest v souzeném případě dle 
§ 6 zákona aut., není proto správným. Tím však jest odňat podklad vý
vodům dovolání napadajícím tento názor soudu odvolacího s hlediska 
dovolaCího důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. a netřeba se jimi zabývati, ani 
dovolatelé sami netvrdí, že nárok žalobkyně jest promlčen podle před
pisů občanského zákona .. Rozhodnutí tohoto soudu čís. 7102 sb: n. s. 
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v dovolání uvedené se nehodí na tento případ, poněvadž spočívá na 
jiném skutkovém podkladě. 

čís. 8952. 

Bezpodstatnost formalit podle § 89 jedno ř. 
Význam půtahů (indicií) v průvodnw řízeni. 
S pominutún půtahů nelze ,P?stoup~.i k ~s~echu. stran. o • 

Neví-li dokazovatel nic () vecl, lze pnstouplb k vyslechu ~purce jen 
tehdy, lze-li očekávati, že bude odpůrce vypovídati ve prospech doka
zovatelův. 

(Rozh. ze dne ll. května 1929, Rv I 148/29.) 

Žalobě o uznání nemanželského otcovství a o placení výživného 
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a C í s o u d 
žalobu zamítL .. 

N e j v y Š š i s o u d zrušil rozsudek odvolacího soudu a vralll mu 
věc, by ji znovu projednál a rozhodL 

D ů vod y: 

Prvý soudce na základě výpovědí celé řady ~vědků, jež až ,na M-ovou, 
vyslechnutou soudem dožádaným, vyslechl vsechny oso~ne, a dOplS~ 
žalovaného ze dne 22. června' 1928 zji'stil řadu skutko~y,ch okol~~slI; 
z nichž dospěl k přesvědčení, že žalo~aný s matkou dlt~t.e v ,knllcke 
době tělesně obcoval, a uznal žalovaneho za otce, nezlelIle~o z~lobce. 
Odvolací soud nabyl opačného přesvědčení, to vsak na z~kladeo vad~ 
ného řízení, neboť, pokud jde o výpovědi svědecké, nen~ z ~:ho du~od~ 
jasno, zda s,i osvojuje zjištění prvého soud<;e a v ktere mlre (o cen:z 

níže) ačkoli podle ustálených zásad proceslllch by musel, kdyby nechte! 
přes;ědčení prvého soudce o skutkovém stavu .věci ve výpovědech t~c~ 
obsažené sdíleti, všecky ty důkazy týmž zpusobem, opa~ovalI, PJ?z 
prvým soudcem byly provedeny, zejména !edy aspon svedky p.rv~m 
soudcem osobně slyšené rovněž osobně slysetl, a mImo to nepnhledl 
vůbec k obsahu dopisu shora citovaného, nýbrž mís:o toho p~ikro~l! 
přímo k vý,lechu stran a, vzav žalovaného na jeho ~aporn~u ~~poved 
do přísahy, založil rozsudek výlučně na této výpovedl; Ne]vyssl s?ud 
jest si úplně vědom zásady § 89' jedno ř. převzaté z § 2 Č!s. 10 nesp: ~lZ., 
která soudům udílí pokyn, by nelpěly na bezpodstatnych ~orma!ltach: 
naopak zásadu tuto při každé vhodné příleži~osti nižš.ím soudum dutkhve 
připomíná, neboť, je-li bezpodstatnou formah~a, .ktera, v~hledem ~e stavu 
věci nemá právního významu (~ama o sob.e .Je k.azda 'formahta pod
'statná, sice by ji zákon byl nepredepsal, t. J. Je dana proto: by zab~z: 
pečovala správné nalézání práva a může se st~ti bezpr,e.dmetnou prav~ 
jen vzhledem k okolnostem pří~~~U), pa~ ~e Jl nesl~u~l spravedlnosll, 
nýbrž naopak spravedlnost se Jl Jen zdrzu]e ,a zdrazu]~ a o tak, ,kd~by 
>;tav věci byl takový, že opakování osobního vyslechu svedku a pnhled-
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nutí k obsahu uvedeného dopisu jevilo by se formalitou ktera' by" . , led k .. '" ,jIny 
vys ,e sporu, na Jisto nemohla pnvoditi, byl by odvolaci soud býval 
v prav~, nebo! vad~ nebyla by podstatná, nebránila by řádnému po
so~zem a sp!,a,:-edlIven;u rozso~zení věci, jak to vyjadřuje § 496 čís. 2 
c. !. "s;, ~ nemz takovymto zpusobem potvrzena jest v zákoně samém 
horeJsl zasada sP.:oŠť~ící zachování té které formality, jeví-Ii se bez
P?dst~tnou (bezpredmetnou), kteréhož potvrzení Ovšem třeba bylo an 
predpls § 89 Jedno ř., nehledíc k tomu, že jako. celý jednací řád platí 
Je~,~ro obě niž~í stolice (nápis a čl. I. úv. us!.), nikoli však pro nej
vyssl ~oud:. nem ,normou zákonnou, nýbrž předpisem vydaným pouze 
v seste nanzova~l, a § 2 čís. 10 nesp. pa!. pro řízení sporné neplatí.. 
Avsak v souze~em ~řípadě tomu tak není, nýbrž vada je podstatnou,. 
Jak, ~?ka~uJe JIZ to, ze prvy soudce, jehož řízení bylo prosté vad jimiž 
trpl nzem odvolací, dospěl k přesvědčení opačnému a to ne snaď chyb
nym pochodem (kdyby tu takové chyby bylo a bez ní by se k výsledkum 
pr~ého soud,c,:.ned,alo dojíti, bylo by vždy na snadě říci, že vady, jimiž 
trpl odvolacl nzem, , neJsou podstatné), nÝ,brž postupem logicky i psy
cho~oglcky bezv~dnyn;. Jsou tu afC1 Jen putahy (indicie), na čem staví 
pr;,y s?,udce, t; j., nem tu dokázána rozhodná skutečnost (kritická sou
lo,~) ,pnmoO, nybrz Jen skutečnosti, jež pro ni svědčí, avšak zkušenost 
UC,I, ze p~tahy JS~u pře často mnohem spolehlivější než důkazy přímé, 
Putahy vubec maJI v právu nedocenitelný význam a to jak ve formálním 
ta~ v hmotném: Jak. známo: n:lze důkaz t. zv. stavu a dějů vnitrných 
(vule, a Clt,U). vesll Jlll,ak nez, putahy, t. j. skutečnostmi zevními, smysly 
P?shzltelnyml, ~ mchz na ne s Jlst,Otou souditi lze, a !. zv. prohlášení 
~ul~ kOn,~lu?en~l.mlyčl~y ,§ 863.

0

0bc. zák. není nic jiného než prohlá
sem nepnm~, pn nen;z dukoaz vul~ lze, vésti právě jen skutečnostmi, jež 
rozumne uvazeny byvse nezustavuJI o m pochybnosti. A o takovou otázku 
Jde také zde: jsou-li tu takové skutečnosti, jež rozumně uváženy nutí 
k nepochybnému úsudku, že žalovaný s matkou dítěte v kritické době 
O?cov~l. Tyto ,sk,utečnosti odvolací soud nevzal v úvahu ,aniž lze z jeho 
duvod~bezpe;ne se~?at; proč, zda pokládal důkaz nepřímý (půtahy) 
za nepnpustny, kteryz, duvod by vzhledem k hořejším vývodům právně 
neobs,tal, Čl zda Jej mel. za nedostatečný, neboť jen praví, že kritickou 
soulo: n:lze z mch ZJiStItI, pokud se týše zjištění to konstruovati. Roz
hod~e, vsak se se skutečnostmi těmi, jichž je řada a závažných jed
nothve nevYPořádal" nýbrž je, odmítl prostě paušálně. Avšak ani' prvý 
s~udc: Je neuv:dl vsecky a uz proto tedy jest potřebí zde i na ty opo_ 
mlU~te odvolaclmu soudu poukázati, aspoň na ty nejhlavnější: shledal-li 
t?hz odvolací soud půtahy zjištěné prvým soudcem, jenž dalších nepo
tr~boval,. ned?~t~t~čnými, tedy, kd,Yž tu byly ještě jiné, měl i k nim při
hledn?ul! a zJlstem o 111ch bud sam učiniti nebo prvému soudci uložiti, 
n~bo~ J,ako to .bylo. dle § 182 C. ř. s. povinností prvého soudce všecky 
zavazne skuteC!'0SlI vyčerpati, tak to bylo podle § 496 čís. 3 c. ř. s. 
t~ké ~ovmn~slI soudu odvolacího, která se, když ani tento jí nevyho-. 
v~~ pr~s~nute podl~ § 513 c. ř: S. na soud dovolací, jenže tento ne muže 
z]lstem, Jlchz Jest treba, Jsou-II neb budou-li skutečnosti ty sporné, uči~ 
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niti sám, nýbrž jen na nedostatky poukázati a nápravu nižším stolicím 
uložiti. To jest jedno. Druhé jest, že, vložil-Ii zákon do rukou nižších 
stolic tak velikou moc, že je učinil v otázce důkazu formálně neomyl
nými, prohlásiv jich skutková zjištění za neodporovatelná, předpokládal, 
že zjištění svá budou činiti nej~n v plném vědomí své ~ěžk,é zodpověd: 
nOs ti, nýbrž že také budou míl! dostatečnou znalost lIdi a zlvota, Jakoz 
i praktickou zkušenost a že tohoto zdroje při vykonávání svého úkolu 
také plnou měrou využijí. Shledá-li dovolací soud v některém případě 
v tom směru nedostatky, jest povinností jeho na ně poukázati, čehož 
tím vice třeba zde, kde odvolací soud v posuzování půtahů se nepustil, 
naopak spíše se té úloze vyhnul a raději použil důkazního prostředku 

. (výslechu stran), jehož podle návodu zákona bez předchoziho řádného 
vyřizeni půtahů použíti neměl. 

Odvolací soud pominuv všecky půtahy a uznav na výslech stran, 
vložil rozhodnutí v ruce žalovaného. Kdyby byl snesl a uvážil všechny 
půtahy, bylo by k výslechu stran nedošlo. Neboť, kdyby ho půtahy byly 
přesvědčily, bránil by výslechu stran předpiS § 371 druhý odstavec 
c. ř. s., podle něhož nesmi výslech stran býti nařízen, je-Ii důkaz pro
veden jinak. Pakli by ho však půtahy nebyly přesvědčily, bylo ~y ~ý
sledkem zamítnutí žaloby, aniž by bylo třeba, by nedostatek presved-· 
čení v něm utvrdil ještě žalovaný svou výpovědí a přísahou. Dáváť iu 
§ 374 c. ř. s., s nímž by se byl odvolací soud musil vypořádaiti, avšak 
nevypořádal, ani zminky o něm neučiniv, návod, že se musi posouditi 
s pečlivým uvážením všech oko!ností, nemá~li důkaz v~slec~~m str;,n 
zcela odpadnouti, když sfranadukaz vedoucl, zd~ tedy zalu]1cl"O, vecI 
nic neví. Že poručník dítěte'o sporné skutečnosl!, t. J. o soulozl zalo
vaného s matkou dítěte nic neví, bylo přece a priori na bíledni, neboť 
to věděli jen ona a on, ona však byla už mrtv~ a nebyl~ tu tedy ~i~oho, 
kdo by výpověď žalovaného mohl kontrol?vah a post~vlh ~rOl! 111 J1?ou. 
Byl by tedy 'odvolací soud měl udat, ktere to JSou pechve uvahy, lez ho 
přes radu zákona by bylo vzato v úvahu, nemá-li výslech stran v tako
vém případě odp~dnouti, přece k výslechu přiměly. Zřejmo jest, jaký je 
to důvod, jenž soud k tomu přiměti může: když se dá očekávati, že od
půrce důkaz vedoucího, zde tedy žalovaný, přes to, že druhá strana 
o věci nic neví a tedy jej vyvrátiti a po případě k zodpovědno~Í1' p~
hnouti nemůže, přece bude vypovídati, ve prospěc? důkazve~o~clho, ze 
učiní doznání, jinými slovy druhá strana" zalo,:-anY',]e, tu uc!Ue~a so~
dem průvodním prostředkem strany prv~1. .~~nevad~ vsa,k tak5lVyto vy~ 
sledek, že odpůrce posud rozhodně poplra]1~1 ve, vypovedl ucml d:uhe 
straně o věcí nic nevědoucí které tedy chybl moznost, by ho vyvralIla 
a pro nesprávnost výpovědi k zodpovědnosti po?nala, dozná?í a. tak jí 
k vítězství dopomůže, pravidelně naprosto očeka~a:1 se. ~eda a J;,n ve 
výminečných případech nadíti se ho lze, proto pr~ve ne';1a s:. ~ du~a:u 
výslechem strany takové (odpůrce důkazvedouclh?) pnkrocll!" lec ,z: 
by šlo o takový výjimečný případ a naděje takova tu. byla, coz pra~e 
jest tím, co soud má pečlivě uvážiti; ne~oť snášel! proÍ1duk~zy] !. J. du~ 
kazy pro negativum, když tu není dukazu pro poslÍ1vum, nem treba. Je-h. 
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tu ~š~k takov~ výji!nečný případ, vyslýchá se pak jen odpůrce jenž 
o ve:1 .~l, ne

v 
v~a~ ?ukazvedoucí strana, jež o věci nic nevÍ, je-li ~všetn 

toto JeJI nevedem, Jako zde, už předem samo sebou zcela na jevě aneb 
od m po~vrzeno. A~e odvol~cí ~ou,d, pominuv půtahy a nevzav v úvah~ 
§ 374 c. r. s. dommval se, ze ucml spravedlnosti zadost když učiní vše 
c~ tu formálně možné bylo, i to poslední, totiž výslech' stran při čem C 
pred se šel tak, jakoby tu případu § 374 c, ř. s. nebylo j~koby ob:' 
stra~y o věci věděly, a vyslýchal tedy obě, Avšak jako je lormalismeme 

k9Y,z se lpI na, for~alitách nepodstatných, t. j. takových, jež podle stav~ 
ve CI k nalezenI pr~va mčím .n~~!is~ějí, jak o tom shora řeč, tak jest také 
formahsme~! k9.1:' s:, provadejl 9u~azy, jež podle stavu věci k nalezení 
plavdy nepnspeJI: duka~y zbytecne, Jen proto, že zákon dává možnost' 
]I~~ proveden!. Tun nel11 spravedlnosti poslouženo, naopak, když matka 
dltete Je mrtva a nemůže tedy vypovídati, tudíž jediný přímý důkaz je 
naprosto ztracen, bylo od původu a priori jasno že tu není žádný jiný 
ploatný důkaz možný, než důkaz půtahy, a proto právě bylo třeba by se 
.dukaz ten podle možnosti vyčerpaL ' 

čís. 8953. 

Ochtana nájemců. 

. . Ustanov~~l § 3 zák. vztahuje se i na užitloové místnosti (automo
~llovou?,araz). P'~d~"OU př~11Jého zrušení nájmu podle § 3 zák. 
Jest. znacná hmo~ skocla, zpusobená pronajímateli, ať si škoda. ta již 
vzn~!l !I~b a~ s~ JI lz~ v budoucnosti důvodně obávmi. Stačí, bylo-Ii tu 
zneuz~van1 najatých nustností v čase poďáni žaloby o zrušeni náJemni 
.smlouvy, třebas zneužíván! za sporu ustalo. 

Pokud jde o zneužíváni garáže nastěbovÍlOnn do ní šoféra. 

(Rozh. ze dne ll. května 1'929, Rv I 553/29'.) 

'. ,Za!ovaný ~ěl o~žalobců najatou automobilovou garáž s komorou, 
Jezt~ zal?va~y .naste~oval do najatých prostor šoféra, domáhali se ža
lobCI z;usem najeml11 smlouvy pro zneužívání najatých místností. P r o
e e s n I s o ~ d P r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d 
u:n~1 podle, zaloby; O ů v o,d'y: Odvolací dŮvod nesprávného posouzení 
veCI po, stran~e p,ravnf spatruje odvolatelka v tom, že prvý soud vychází 
2 mylneho pry nazoru, že ke zrušení nájemní smlouvy podle § 3 zákona 
ze dne,~6. března 1925, čís. 48 sb, z. a n. a § 3 zákona ze dne 28. března 
1?~8; ';IS',44 sb; z. a n, jakož i podle § 1118 obč. zák. jest nutno, by zne
uZlvalll.najemn!ho předmětu trvalo až do vydání rozsudku, a že nestačí, 
by pro~smlUVlll stav byl v čase podání a doručení žaloby, Není pochyb
n~SÍl, ze, podle zásad civilního soudního řádu musí rozsudku položen 
by tl z~ z~kl~d onen skutkový a právní stav, který tu byl v čase podání 
(dorucelll) za}oby a že vystěhování se šoféra za sporu nemůže míti vliv 
na rozhodnuÍl sporu, Zákon o ochraně nájemníků jest obmezováním 
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vlastnictví a musí proto jeho výklad býti spíše obmezující a nelze ho 
vykládati jen ve prospěch nájemníkú, V tomto směru nelze upříti odvo
lání důvodnost, neboť za základ rozsudku musí býti položen onen skut
kový i právní stav, který tu byl v Čase podáni žaloby a, i když zneužívání 
bytu stranou žalovanou za sporu vystěhováním se šoféra z garáže a ze 
sousední místnosti přestalo, je skutečnost ta pro rozhodnutí sporu ne
rozhodná, ježto žaloba směřuje ke zrušení smlouvy nájemní pro zneuží
vání najatých místností stranou žalovanou v Čase podání žaloby a nelze 
§ 3 zák. o ochr. nájemníků vykládati tak rozšiřujícím zpúsobem, jak to 
nesprávně činí prvý soud, Není pochybností o tom, že žalovaná strana 
.zneužívala najatých místností ke značné škodě žalující tím, že do nich, 
ač šlo o automobilovou garáž s neobyvatelnou komorou, bez úředního 
povolení nastěhovala k bydlení šoféra, čímž bylo jednak přivoděno 
značné nebezpečí požáru a výbuchu beniinu, jednak strana žalující vy
dána byla nebezpečí trestního stíhání magistrátem hL města Prahy, ne
uposlechne-Ii jeho příkazu ze dne 7. listopadu 1925 na vyklizení bytu 
zařízeného bez úředního povolení z garáže, nehledíc ani k nevyhnutel
nému pustošení a intensivnímu užívání místností bydlením, které k ta
kovému účelu upraveny a určeny nejsou. Podle náhledu soudu odvola
cího nerozhoduje, zdali se šofér do garáže nastěhoval a v ní bydlil za 
souhlasu a vědomí žalobců a proto právem prvý soud neprovedl výslech 
stran nabídnutý žalovaným o těchto skutečnostech, ale rozhodnou je 
okolnost, že žalovaný, když magistrát naléhal na vyklizení garáže, vy
.zvání žalující na vyklizení - což nepopírá - neposlechl, nýbrž pone
",háním šoféra jako obyvatele garáže zneužíval najatých místností přes 
úřední zákaz a vyzvání žalujíCí ku značné škodě téže a teprve po podání 
.žaloby za sporu šoféra vystěhoval, zavdav tak příčinu' k žalobě. Jest 
tedy žaloba podle § 3 zák. o ochr. nájemníků a § 1118 obč, zák. odů
vodněna. 

N e j v y š'š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

o ů vody: 

OdvolaCí soud posoudil věc správně. Lichá je námitka, že zákon 
o ochraně nájemníků má na zřeteli jen ochranu obytných místností proti 
jejich zneužívání a že nelze rozšiřovati ustanovení § 3 uved, zák. na 
jiné místnosti, na garáž. Neboť zákon praví v § 30, že se jeho ustanovení 
o bytech vztahují, pokud není jinak ustanoveno, také na jednotIivé části 
bytu a jakékoliv jiné místnosti, které jsou předmětem nájemní nebo pod
nájemní smlouvy, Jiného zvláštního ustanovení, které by bylo výjimkou 
z § 3, v zákoně není. Bezvýznamné jest, zda žalobci měli možnost za
kročiti u stavebního úřadu o prodloužení lhůty k vyklizení šoféra a zda 
mohli žalovanému zabrániti v dalším výkonu nájemních práv určovací 
žalobou,. popřípadě žádati o zajištění povstalé snad škody, an § 3 zák. 
o ochr. náj. dává pronajímateli na vůli žádati za předpokladů tam uve
dených též zrušení nájemní smlouvy bez výpovědi. Rovněž jest bezvý
znamné, zda užíváním garáže za byt jest najatá místnost intensivněji 
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užívána a pustošena, zda se najatá věc poškozuje. Záleží jen na tOm 
zda zneužíval žalovaný najatých místností ke značné škodě pronajíma~ 
telově, která ovšem musí býti hmotnou, zda je tedy splněn v souzeném 
případě předpoklad § 3 zák. o ochr. náj. Bylo zjištěno, že do místnosti 
v domě žalobců nastěhoval žalovaný, ač šlo o automobilovou garáž s ne
obý~atelnou komorou, bez úředního povolení k bydlení svého šofera, že 
magIstrát hlavního města Prahy nařídil žalobcům, by byt zřízený z ga
ráže bez povolení, do dvou let, t. j. do konce října 1927 vyklidili, že po 
uplynutí lhůty bylo jim znovu nařízeno, by co nejdříve vyhověli dřívěj
šímu rozkazu, a pohrozeno, že, neuposlechnou-li, bude proti nim zave-
deno trestní řízení; dále bylo zjištěno, že jim výnosem ze dne 2. února 
1928 bylo sděleno, že magistrát hlavního města Prahy trvá na dřívějším 
nařízení, ježto jde o stav požárně závadný. žalovaný tedy zřejmě Užívá 
najaté místnosti k jinému účelu, než bylo smluveno, a to tak, že jest s tím 
spojeno nebezpečí požáru a žalobcům hrozí trestní stihání pro přestupek 
§§ 24, 34 a 37 stav. řádu. Tím splněny jsou podmínky § 3 zák. na ochr. 
náj. Nelze přisvědčíti názoru žalovaného, že pouhé nebezpečí škody ne
může býtí ještě považováno za značnou škodu, již má na mysli § 3 zák. 
o ochr. náj. Účelem ustanoveuí § 3 uved. zák. jest zabrániti tomu, by 
majitel domu, jenž jest z důvodů sociálních ve prospěch nájemníků ob
mezen ve svém vlastnickém právu a ve volné disposici se svým majet
kem, nebyl vydán nebezpečí a neutrpěl hmotnou škodu ještě tím, že ná
jemník zneužívá najaté místnosti. Tento účel zákona byl by zmařen, 
kdyby pronajímatel musel bezmocně přihlížeti k tomu, jak nájemce zne
užíváním místnosti uvádí jeho majetek v nebezpečí třeba až úplného zni
čení, a musil vyčkati se zrušením smlouvy až nastala značná škoda, jejíž 
náhrada je snad nedobytná. Z doslovu ustanovení § 3 zák. o ochr. náj., 
jež navazuje na předpis § 1118 obč. zák., vyplývá, že podmínkou před
časného zrušení nájmu jest značná hmotná škoda, způsobená pronají
mateli, ať sí škoda ta již vznikla neb ať se jí lze v budoucnosti důvodně 
obávati. Užíval-li tedy, jak prokázáno, žalovaný místnosti pronajaté jako 
garáž tak, že je tu nebezpečí požáru a výbuchu benzinu a trestního, sti
hání pronajímatelů magistrátem hlavního města Prahy, jest tu předpo
klad § 3 zák. o ochr. náj. pro zrušení nájemního poměru bez výpovědi. 
Že je bezvýznamnou okolnost, že šofér žalovaným v garáži ubytovaný 
ji před skončením řízení v prvé stolici vyklidil, správně již odůiVodni! 
odvolací soud a lze dovolatele odkázati' na správné důvody napadeného 
rozsudku. 

čís. 8954. 

Nemá-Ii vzájemná pohledávka, namítaná proti zažalované směnečné 
pohledávce, náležitostí § 88 směn. zák., nemůže již po zákonu býti před
mětem zl\počtení. 

(Rozh. ze dne 11. května 1929, Rv I 778/29.) 
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Proti směnečnému platebnímu příkazu ,nan;ítli ž~l~vaní, ž~ 'p0h!e
dávka, za kterou byla dána směnka, již. ne;", ]ezto pry zalovany ]akozto 
obchodní zástupce žalobkyně má protI m pohledavk~ r~b,atm (z 'pro: 
vise) za prodaná motorová kola a za škodu, z neopravneneho ode]mt~.t' 
zastoupení, čímž prý jest směnečná pohl~davka ,kompe~sova~,:, tak z: 
žalující strana zažalovanou směnku protI zalovanemu pry ne,;,uz; ~plat 
ňovati. Pro c e snÍ. s o udp r v é s t o II c e pon~chal smenecny p!a
tební říkaz v platnosti mimo jiné z těchto d ů vod u:, Podle § 8v~ s~~n: 
zák. ťe započítání vzájemných pohledávek p~ípustny,;, ]~n; pnslu~;-l; 
dlužníkovi proti žalující straně splatná pohledavka. smenecna ne?o ]lna 
pohledávka peněžní, která spočívá na právoplatneu; rovzhodnu!I s?ud
ním nebo na soudním vykonatelném smíru. V námltkac,h zalova~I ~m ~,e: 
tvrdili, že jim přísluší takováto započítatelná po?led~vka protI Zal~]ICI 
straně naopak z jejich námitek vysvítá, že tvrzena vza]emna po~ledavka 
číselně vůbec Ještě není určena. O d vol a c í S o U d napadeny rozsu

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

D ů vod y: 

Podle § 87 směn. zák. může' směnečný dlužník činiti j~,n t~k~vév;,á
mitky které plynou ze směnečného práva nebo které mu, pr~sl~~e]l p,rm;o 

roti tomu, kdo právě žaluje. Do skupiny po~léz vuved~n,e naleZl ,take n~- . 
~itka placení jehož obdobou jest započtenI. PnpoustI ted~ zakonvťa: 
sadně i námitku započtení, ale ·hned v § 88 směn; zák; o,me~~]e zapoe em 
i na určitý druh vzájemných pohledávek, ktere uvadl v~cetmo (;lok!. 
slovo »jen«). Nemá-li tedy vzájemná pohledávka, naI':Itana k zapoc~em, 
těchto vlastností, nemůže býti již po zákonu předm~.\em za6,~~ten~o:~ 
směnečném sporu. Bylo by tedy na dlužníku, by tvr ~ a na I ~ 
důkaz , že jest jeho vzájemná pohledávka buď ~~sp.~l~u pohl~davkou 
směnJnou neb jinou peněžitou pohledávkou spoclval'cI na, pravopl,::
ném soudním rozhodnutí nebo na v soudně vy!<o~atelnem s,m;ru, po pr!= 
padl' že mezi ním a žalobcem doslo. ke zvlastmmu u]~dna':I: p0511e ne e 
hož ;nohly býti započteny i jíné pohledávky. V souzenem pnpad: plyn 
·iž z námitek, že vzájemné pohledávky žalovaného ne]s?u takO~!mI po
hledávkami, jež má na zřeteli § 88 směn. zák. Proto p;aveu;v n!ZSI soudy 
nepřipustily by bylo o nich jednáno, i když žalobkyne zvlaste nev~;kl~ 
ne ří ustno~t započtení, ježto zvláštní dohoda ~!~~n co do zapoc ~m 
tě!ht~ pohledávek nebyla dlužníky ani tvrzena. NIZSI. soud~ nepochybIly 
ani ponechavše směnečný platební příkaz v platn.ostI, ač .zalob~yne ~e= 
uči~ila v prvé stolici příslu~n~ návrh. ~ozv~odnym byl ]en, navrh ť~o 
lobní, by byl vydán směnecny phtebm pnkaz. ~on;ut? n,:vrhu y 
v podstatě vyhověno. Rozsudkem vydaným k namltk~m zalo~anyc~ , 
bylo jen vyřčeno, že směnečný platební příkaz zůstáva ve sve mOCI 
(§§ 553 a 559 c. ř. s.). 
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čís. 8955. 

Pod~~-!i ~ sborov~ho soudu žaloba o zapiacení celkové sumy přes 
?,.OOO. Kc, J':z v~ sestaval.a z několika samostatných pohledávek, z nichž 
zadn~ ,?eprevysovala zmtněné částky, a sborový soud odmlt! pravo
pl~tne zaJobu pro (yi'edmětnou) nepříslušnost, jest okresní soud, II ně
hm ~yla napotom zaloba vznesena, vázán usnesenfm sborového soudu 
v otazce předimětné nepříslušnosti. 

Nepřípustné hromadění nároků v žalobě (§ 227 c. ř. s.) jest jen va
d~~ formální, o jejíž ~dstranění má soud pečovati podle §§ 84, 85 c. ř. s. 
z urad!!. Soud vyzve zaJobce, by sám určil, které z několika nároků chce 
v mezl~h § 227 c. ř. s. shrnouti v téže žalobě. Pro ostatní nároky IIe>
zbude zalobci, než by podal zvláštní žalobu. 

(Rozh. ze dne 11. května 1929, R II 90/29.) 

žalobce, byv se žalobou Ck II a 391/28 o 8.'011 Kč 93 h odmítnut 
pro~epříslušn?st dovolaného krajského soudu, poněvadž zažalovaná po
~Iedavka ~es!a:,~la ~e samostatných polož,:k bez skutkové a právní spo
jl/OSÍl, z nrchz zadna nedosahovala 5.00'0 Kc, podal novou žalobu u'okres
ního soudu, v níž vypustil kapitalisovaný úrok. Tytéž notářské expense, 
jako- u krajského soudu, uplatňoval jedinou žalollou, ve které kumuloval 
(§ 227 c. ř. s.) pět pohledávkových položek do konečného peníze' 
6.967 Kč 93 h, žádaje, aby žalova.ný byl odsouzen k zaplacení tohoto 
peníze. Příslušnost opíralo § 46 prvý odstavec jur. normy. Žalovaný 
ohl~~iv :,čas námitku věcné nepříslušnosti, provedl ji, namítaje věcnou 
nepnslusnost okresního soudu, poněvadž bylo kumulováno několik ná
roků právně a věcně samostatných v jedné žalobě, ač součet těchto ná
roků přesahuje okresní hranici 5.'0'0'0 Kč. S o udp r v é s t o I i c e vy
hověl námitce věcné nepříslušnosti a odmítl žalobu. D ů vod y: Ná
mitka žalovaného jest opodstatněna a vyřešena v minist. »Beantwor
tung der Fragen« k§ 227 c. ř. s. (viz citaci tohoto zodpovědění v III. 
vydání Neumanna - v pozdějším vydání tato citace musela ovšem vy
padnoutr, vzhledem na rakouskou novelu k § 227 c. ř. s. totiž »mehrere 
vor das Bezirksgericht gehorende Ansprilche konnen auch dann in der
selben Klage beim BO. geltend gemacht werden, wenn die Summe der 
Ansprilche den Betrag oder Wert 1.50'0 S ilbersteigl«). Podle platného 
práva nesmí tudíž hromaděné položky přesahovati 5.0'0'0 Kč, byť i to 
nebylo praktické, protože soud jednotlivé žaloby spojí obvykle k spo
lečnému projednávání podle § 187 c. ř. s. Zbývá uvažovati, zda odmí
tacím usnesením druhého dovolaného soudu není přestoupen příkaz § 46 
prvý odstavec j. n. Podle názoru soudu nikoliv. Právoplatné odmítací 
usnesení prvého soudu jest závazným pro druhý soud, k němuž se věc 
později dostala, jen potud, že tento druhý soud, na který věc později 
přišla, nesmí odmítnouti příslušnost j~n z těch důvodů, podle nichž by 
se zase znovu podávala příslušnost prvého soudu. Tomu v tomto pří
padě není: odmítá se proto, že mělo býti sice žalováno před okresním 
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soudem, avšak nikoliv jednou žalobou. Rek u r sní s o tl d zrušil na
padené usnesení a vrátí! věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, dále 
jednal a rozhodl. O ů vod y: Podle § 46 j. n. jest rozhodnutí, jímž byla 
právoplatně vyslovena nepříslušnost některého soudu na základě před
písu o věcné příslušnosti, závazné pro každý soud, u něhož tatáž věc 
byla později zahájena. I v tomto případě vyslovil krajský soud SVOu věc
nou nepříslušnost. Jsou proto okresní soudy k rozhodnutí o této žalobě 
věcné příslušnými. Právoplatné rozhodnutí o věcné nepříslušnosti jest 
závazné nejen negativně (krajský soud jest nepříslušný), nýbrž i posi
tivně (okresní soud jest .příslušný). Nesmí proto okresní soud, u něhož 
věc později byla zahájena, vysloviti svou věcnou nepříslušnost a to z dů
vodů kterýchkoliv, neboť právní účinek takového rozhodnutí o věcné ne
příslušnosti nesmí býti obmezen na určité důvody, které jsou obsaženy 
v rozhodnutí O nepříslušnosti. Žalovaná strana může své důvody proti 
věcné příslušnosti tohoto pozdějšího soudu čerpati jen z doby po vydání 
rozhodnutí prvé stolice. Nemůže proto rekursní soud zkoumati, zda roz
hodnutí prvé stolice odpovídá zákonu. (Hora: Procesní právo sv. I. 
str. 117, sv. ll. 16'0 a Stein-Jonas: Civilní soudní řád § 11.) 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, ale uložil prvé
mu soudu, by nejprve postupoval podle §§ 84 a 85 c. ř. s. 

O ů vod y: 

Žalobce podal proti žalovanému. u sborového soudu žalobu o zapl a-
. cení celkové sumy přes 5.'000 Kč, která však sestávala z rtěkolika samO

statných pohledávek, z nichž žádná zmíněné částky nepřevyšovala. Sbo
rový soud na námitku žalovaného pravoplatně odmítl žalobu pro (před
mětnou) nepříslušnost. Žalobce podal pak tutéž žalobu (obmezenou jen 
o úrokovou pohledávku a později ještě také o další částku) u okresního 
soudu, pří čemž'však celková žalobní suma zase převyšovala 5.000 Kč, 
ale jednotlivé samostatné pohledávky této sumy nedosahovaly. Také 
okresní soud na námitku žalovaného odmítl žalobu pro předmětnou ne
příslušnost. Rekursní soud uznal okresní soud za příslušný, odvolav se 
na předpis § 46 prvý odstavec j. n. o vázanosti okresního soudu pravo
platným rozhodnutím krajského soudu v otázce předmětné příslušnosti. 
Rekursní soud síce praví, že usnesení prvého soudu »zrušuje«, ale 
v pravdě je nezrušil, nýbrž změnil, neboť první soud vyhověl námitce ne
příslušnosti, kdežto rekurs ní soud jí nevyhověl. Neprávemžalovaný vy_ 
týká rekursnímu soudu nesprávné právní posouzení věci. Pravoplatným 
rozhodnutím sborového soudu o jeho předmětné nepříslušnosti byl 
okresní soud podle § 46 prvý odstavec j. n. vázán a byl by jím vázán 
i tehdy, kdyby podle předpisů o předmětné příslušnosti ve skutečnosti 
ani příslušným nebyl. Tím spíše ovšem - jako v souzeném případě -. 
když okresní soud jest pro jednotlivé žalobní nároky místně i věcně 
příslušným. Okresní soud tedy neprávem vyhověl námitce věcné nepří
slušnosti, smísiv otázku příslušnosti s otázkou přípustnosti hromaděni 
nároků v téže žalobě (objektivní hromadění žalob). Podle § 227 c. ř. s .. 
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ovš~m nesmějí býti ani u krajského ani u okresního soudu v jedn" ' 
lobe hr?ma~ě~y náro~~, které jednotlivě nepřesahují 5.000 Kč, ale ji~~Ž 
~uma pr~vy~uje tuto castku, protože sborový soud není příslušným pro 
j,:dnotllve n~roky a okresní soud není příslušným pro jejich sumu. Je-Ii 
v~ak v okre~nI :ou~ --:: j~ko v tomto případě - pro jednotlivé nárok 
v:;ne I :nIstne pnslusnym,nejde již o jeho nepříslušnost, nýbrž o n!.. 
pnpu:t~e hromadění nároků, což jest pouze vada formální, o jejíž od
stranem m~ soud dbátí podle §§ 84 a 85 c. ř. s. z povinnosti úřední 
(sr,ov. vysvetllvky k § 84 c. ř. s., také Hora II. str. 161, Neumann k § 227 
c. r. s., str. ~51 z roku 1915 a Otl lL str. 32-34). Soud vyzve žalobce 
ab~ sam ~~c!l" které z několika nároků chce shrnouti v mezích § 227 
~. r. s. v t~~e ~alobě; Pro ostatní nároky nezbude žalobci, než by podal 
zalobu :,vl,astm, kte,ra, pak ?~šen; může ,býti spojena podle § 187 c, ř. s, 
k spolecnemu ]ednam a muze bylt vydan také společný rozsudek. Toto 
určenI kumulovan~ch nároků náleží podle § 227 c, ř, s, jen žalobci a ni
kolI soudu, Jak to zalobce ,v rekursu mínil. Bylo tedy usnesení rekursního 
soudu potvrdIl!, ale prvmmu soudu naříditi, by nejprve z moci úřadu 
postupoval podle předpisů §§ 84 a 85 c. ř. s. 

čís, 8956, 

, ' Za trvání nájenmí~o pom~ru tlení pronajimatel oprávněn naléhati na 
náJ,emc~" by uvedl najatou vec do stavu, v němž ji byl přev:ml a bude 
sveho casu povinen vr~titi, leč že by měl 'a dokázal zvláštní zájem na 
tom, by se tak stalo thned. Na tom nemění nic okolnost že podte 
s'!1louvy byla na nájemce přesunuta povinnost udl'žovati budovy v řád
oem stavu, 

(Rozh. ze dne 1 L května 1929, Rv II 229/,29.) 

Pron~jímatelé, tvrdíce,.že n,ájemce neudržuje najatou věc v řádném 
st~vu, ~c se k tomu v najem111 smlouvě zavázal, žalovali ho za trvá"í 
najemn} smlouvy, by uvedl předmět nájmu do řádného stavu. Pro <O 

c e s nI, S o udp, r v é s t o I i c e uznal částečně podle žaloby, o d
v ~ I a,c I s o u d zalobu pro tentokráte zamítl. D ů vod y: Žalobci do
mahaj1 Se odstra?ění určitých vad, pokud se týče provedení určitých 
~prav, vv ?ro~atate usedlosh za trvání nájemního poměru. Prvý soudce 
zalobe caste~ne ~rh?věl, pokud při místním ohledání vytýkané vady a 
ne?os:atky sam ~JlsÍ11. ,O~volatel napadá tento výrok a uplatňuje mylné 
pravnl pos.ouzem, tvrde, ze se za trvání nájemního poměru nemůže vů
bec pronaj!m~t~l n,a nájemci domáhati toho, by najatou věc uvedl do 
stavu, v .ne,mz Jl prevzal, a že povinnost, uvésti najatou věc do tohoto 
Mavu, sÍlha, ho tep,:v~ po s,končení nájemní smlouvy, takže nájemníku 
Je;t ponechano na vul!, by az do navrácení najaté věci vady a škody sám 
O s!ran!l. Z toh,o vyvozuje,žalo~anýpředčasnost žaloby. Mezi stranami 
nem spornym, ze podle naJemm smlouvy nájemce (žalovaný) na sebe 
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vzal povinnost veškeré budovy udržovati v řádném stavu. Podle toho 
uvolil se nájemce k plnění, k němuž jinak by byl býval povinným pro
najímatel (§ 1096 obč, zák.), Následkem převzaté povinnosti k udržO
vání budov v řádném stavu nemohl by si nájemnik stěžovati na nemož
nost řádného užívání v případě, kdyby snad nastala nutnost oprav a 
bez takové opravy by se nedalo věci přiměřeně užívati. Dále nemohl by 
se nájemce vymlouvati při vráceni najaté věci na to, že vady a škody 
byly přivoděny obyčejným užíváním, a musí tedy věc vrátiti prostou vad 
a nedostatků, v řádném stavu, takovém, který odpovídá věci. Jiná jest 
však otázka, zda nájemce již před ukončením pronájemní doby, za trvání 
nájemni smlouvy, jest zavázán provésti opravy a zda je obzvlášť musí 
provésti ihned bez prodlení, přeje-Ii si to pronajímatel, či může-Ii je od
dáliti, až po skončení pronájemní doby, do doby, kdy ho stíhá povin
nost najatý předmět vrátiti pronajímatelům. Odvolací soud sdílí názor 
v literatuře vyslovený (Ehrenzweig: 1928/111. str. 460), že nájemník zá
sadně mŮže opravy oddáliti až do skončení nájmu, an pronajímatel nemá 
zvláštního zájmu na dřívějšim provedení oprav, Takový zájem. žalobci 
v souzeném případě netvrdili a nedokázali, Podle obsahu napadeného 
rozsudku jde tu o zcela malicherné škody (zámek, dvířka, zastrkovadlo, 
šest rozbitých vnitřních okenních tabulí, starý poškozený kotel) a nelze 
mluviti o tom, že těmito škodami zabráněno bylo řádnému užívání věci 
neb dokonce, že by v případě, kdyby nenastala ihned náprava, ohrožena 
byla podstata najatého předniětu, neb mohla nastati v souvislosti s tě
mito vadami větší škoda na budovách a pod, To žalující strana ani ne
tvrdila, odvolavši se jen na n'ájemcovu povinno,st k udržování budov 
v dobrém stavu, a na to, žep'ři nedodržení pachtovních (nájemních) 
podmínek, pronajímatel jest podle smlouvy oprávněn k okamžité čtvrt
letni výpovědi. Avšak ani tato okolnost není s to, by odůvodnila zájem 
žalující strany na okamžitém provedení oprav, o něž jde, Pr,ávě touto 
doložkou jest pronajímatel z dostatek chráněn a, myslí-li, že mu hrozí 
újma, může se po případě domáhati zrušení smlouvy a tím docíliti, by 
mu věc byla navrácena v řádném stavu, prostá všech vad a škod, Příčilo 
by se však úmyslu zákona a zvyklostem obyvatelstva, obzvlášť na ven
kově a bylo by prostou šikanou, mělo-li by býti pronaj)mateli přiřčeno 
právo, kdykoliv by na pronajatých budovách zjistil jakousi, byť nepa
trnou škodu, nájemníka přinutiti k okamžitému odstranění, byť i nej
menší a malicherné vady, a to vše bez ohledu na počasí (zima, mrazy 
atd,), na vydělečné a bytové poměry nájemcovy, na možnost spojiti ně
kolik takových oprav a takto zmenšiti náklad za jich provedení a pod. 

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

Důvody: 

Dovolací soud vyslovil a blíže odůvodnil již v rozhodnutí uveřejně
ném ve sb. n, s, čís, 301, 'že za trvání nájemního poměru není pronajímatel 
oprávněn naléhati na nájemce, by uvedl najatou věc do stavu, v němž 
ji byl převzal a bude svého času povinen vrátiti, a nemá dllvodů, by od 
právního názoru tam vysloveného upustil. Podle toho může nájemník 
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do navrácení věci případné vady a škody sám odstraniti, a jest proto 
správným právní názor odvolacího soudu, že nájemník opravy může 
oddáliti až do skončení nájmu, najmě, an vyjímá případ, že by pronají
matel měl zvláštní zájem na dřívějším jejich provedení. Ale takový 
zvláštní zájem žalobci ani netvrdili, tím méně prokázali, a hoví proto 
odvolací rozsudek, pokud byl podroben dovolacímu přezkumu, zákonu 
a věcí. Na tom nic nemění okolnost, že podle smlouvy byla přesunuta 
na nájemce povinnost udržovati budovy v řádném stavu, stíhající jinak 
pronajímatele (§ 1096 obč. zák.), neboť z toho nelze dovoditi další 
povinnost žalovaného, by opravy provedl a škody nahradil již za trvání 
nájmu, jak správně dolíčil již odvolací soud. Pokud dovolání na důkaz 
nesprávnosti tohoto právního názoru odkazuje k § 587 říšskoněmeckého 
obč. zák. a k rozhodnutím býv. nejvyššího soudu vídeňského Ol. U. 
čís. 3302 a 3653 n. ř., jakož i k dílu Krasnopolski-Kafka éisterreichisches 
Obligationenrecht 1910, str. 412, a ke komentáři k občanskému záko
níku vydanému Dr. Jindřichem Klangem, II!. sv., str. 67, stačí podo
tknouti, že případ jest posuzovati podle zdejšího práva, že v případě 
Ol. U. čís. 3302 byla nájemní smlouva zahynutím pronajatého koně 
skončena, že v případě uveřejněném pod čís. 3653 byl zřejmým zájem 
pronajímatelův, by škodlivému užívání věci bylo zabráněno co nejdříve, 
že Krasnopolski-Kafka, aniž otázku sám řeší, odkazuje toliko na stránce 
412 pod poznámkou 7 na shora uvedená rozhodnutí bývalého nejvyššího 
soudu vídeňského, a že Dr. Jindřich Klang ve svém komentáři, svazek 
II!., str. 57, učí, že pronajímatel za jistých okolnosti příslušející mu 
náhradní nároky může uplatňovati již za trvání nájmu, což se v podstatě 
kryje s právním názorem hájeným odvolacím soudem a Drem Armínem 
Ehrenzweigem, 1928, druhý svazek, prvá polovina, str. 460, jehož se 
odvolací soud dovolává. Dovolání spatřuje právní omyl odvolacího soudu 
i v tom, že prosazení žalobního nároku by znamenal pouhou šikanu, 
což prý ani žalovapý netvrdil, ale dovolání přezírá, že odvolací soud 
tento domněle mylný právní názor hájí jen pro případ, že by pronají
matel chtěl přinutiti nájemce k okamžitému odstranění vad, aniž by 
k tomu měl nutkavou příčinu. Co dovolání míní výtkou, že odvolací 
rozsudek jest v rozporu sám s sebou, poněvadž zastává přece názor, 
že žalobcům uplatňovaný nárok vůbec nepřísluší, ne ni s dostatek jasno, 
za to jest zřejmo z rozsudkového výroku, že odvolací soud, pokud jeho 
rozsudek jest napaden, žalobní žádost zamítl toliko pro tentokráte a že 
v tomto výroku nelze seznati rozporu. Dovolání odkazuje konečně k § 904 
obč. zák., avšak ani tento předpis nedopadá, jelikož jde o právní poměr 
občanským zákoníkem zvlášť upravený. 

čís. 8957. 

Do usneseni odwlaclho soudu, jímž byl zamítnut žalobcův návrh na 
vydání rozsudku pro zmeškáni, aniž vyhražena pravomoc, není přípust
ným rekurs na dovolací soud. 

Pfipustnosti rekursu s blediska § 519 číSi. 3 C. ř. s. není na závadu, 
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~ rozepře nebyla výslovně přikázána k rozhodnutí, nebo ~ iedná~ a 
~e rozhodnutí některému :ro~~u ~rvé stolíce, ježto podle nazoru o vo
lacího soudu dOšlo na klíd nzem. 

(Rozh. ze dne 15. května 1929, R I 282/29.) 

S o u d r v é s t o I i, c e vynesl k návrh~ žalobce rozsud;k pr~ 

~~:š~!~~í! ~ ~;n;í~l Cníá~r~ už~I~~~~1 n~a~;g~~r r~~~~~~~k plro
S Z~:~~~l~í. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl rekurs. 

D ů vod y: 

Proti usnesení odvolacího soudu jest rek~rs P!,ípp:~~n!e~~nJ:~ř~r!~-
I d o § 519~' 1 3 c ř s Těch v souzenem pn . , 

pok,: u. ,ClS. - ", 'neboť odvolání nebylo odmítnuto. Mohlo 
že predpls ČlS. 1 ned?pa~dd' " 2 J' elikož odvolací soud usnesením 
by se zdáti že dopada pre plS ClS. , d' Oh písem-

~;~~í zim:t:;~~~~~~~~f~~l:::r;o ~~;~I~d~I~lohb'~~OedPmř~~tir~tj~S~ ~~dl~ 
, k dl' en byla-lt zaroven za o a . , 

neho re urs ovo en 1. ' , h' I b o ydání rozsudku pro zmes-
t I Odmítnut byl Jen navr za o cu na v '" 3 

n~s ,a o. . ted b o ti dovolen již jen podle přeupisu CIS. 

~a~;'9 ~O~l S~) ~~~~~sUŽi tpí ~~á;:::á:i;~~;~d~:t~P~~b~S~ ej:~;:;:nr ~b kl~oz_ 
ale spon ne vys ovne - . o r b ť 'rok ten opominul odvo
hodnutí některému soudu prve st? lce, ne o o o v~ názoru že nastal klid 
lací soud sna~, se !,řete}em ~ .svemn~š~:t~~~ěsíční lhůty § 168 c. ř. s. 
řízení a že tudlZ v nzell! lze: po vyp k o rhu některé strany, maje 
pokračov,:ti. p~dl; § 16~ ~·ž rkl~d i~f:~~ jak~ajeho překážka snad kdysi 
za samozr~Jm.' ze o soub~de v řízení sporu pokračovati a rozhodne" by 
takto pomme, mUSl a 'k o o byl zrusen 
žalobu vyřídillznovuk, an Vn;řpi~~l~\1~~~~s~1se:a ~~~o~~e~í~n~a přípustný; 
Ale přes to ne ze fe urs a , ,,, o á býti za-
pr~tože odbvolací, soud, ~eyo t~Vpé~kr~~~~~e:~ ~ee;:::'l'a~eu~~ze:~ln~odvolacího 
pocato ne o v nem ma. , 2624 b s ) 
soudu. nabude právní moci (srv. ro.zh. ČlS. s . n. . . 

čís. 8958. 

Proti žalobě o složeni peněž~tv~ jistoty n~\ze pro nestejnorodost -
mitati započtenim vzájemne peneztté pohledavky. 

(Rozh. ze dne 15. května 1929, Rv I 1806/28.) 
ď. ,- . ';','~l 

Proti v I bě by žalovaní složili k rukám žalobců jako jistotu 
40 000 K/an~míÍli žalovaní započtením vzájemné pen~žité pohledávkYi 
P 

. 'o O udp r v é s t ol i c e uznal podle zaloby a neuzna 
roceSUl s " 1 0

' Od olací soud 
vzájemné pohledávky žalovaných zapocltate nyml. v 42' 



- čís. 8959 -
660 

n~padený rzosudek potvrdil. D ů vod . r' . .. . 
mm namítnutých pohledávek 'ako n y. ,rebaze. se .. , .splnem započte-
plnění i složení jistoty v hotov~sti 40 ~~~'k90~.~haJ!c1~h. se. 'peněžního 
Jednotky, nemůže tato skutečnost oso' ••. cl eJe p.enez1 teze měnové 
p~hledávkami podle předpisu § 1438 b~~,ml! tyto naroky stejnorodými 
mmek tam předepsany' ch zru'" . o . zak., podle ktereho za pod-
. .. suJ! se Jako by vZáJ'emn' I . lemne zavazky, může-Ii věc kt . '1'" . ym.p acemm vzá
Jako od dlužníka býti zapra'ven~r~ n~ ~Zl Je~nomu pk? vehteli, od něho 
hledávky na složení jistoty 40 ~ ~~u. zalobc~~ J~ko věřitelům po-
40.000 Kč jako placení podl Ú12 ' ne~ze pnJ~h od žalovaných 
povinnost odvolatelů k tako e é§ I obč; zkak., kterym by byla zrušena 
jmění žalobců o těchto 40 ~m~l acem,. terym by. bylo rozmnoženo 
vlastníky této hotovosti n: b' d a ~:e;ym by se hto stali držiteli a 
cům toliko do úchovy ~ § Y3~~ o ~vz. a.mm .hotovosti odvolateli žalob-
se tito státi ani držiťeli této jif~~~ 7§te 1~~~ z~k. n,,;značené, .. nemohou 
§§ 1369 a 459 obč zák ov' .. o Č. zak.), maJ!ce podle 
obč zák d'l '. . p mnost, J1stotu tu uschovati a podle § 1369 

. . a e povmnost vrátiti jistotu odvolat I' . k . 
závazky z pachtovní smlouvy Plnění t· t .. t e u!1" Ja m11e tito splní 
ním, nýbrž pouhým složením . odevzdán~~ JJ~:h~t! .z~lo~cům. ne~í place
kem Jest podle § 447 bč "k . ' z Je mym vecnym účin
odpočítáním uspoko' en o ř'í za '. op;avnění žalobců, učiniti z jistoty té 
sr;'louvy. Není-Ii via/ p~eJ'~~~eem nar?kY

k 
pr?ti od,,:olatel~~n z pachtovní 

nybrž pouhé složení a zůstává-Ii valn~ro.u zalobcu n~ J!stotu placení, 
lobců, jest odvolateli namítnuté ~t J.1S.tOty v P?~hem. uschování ža
proti nároku na jistotu vyloučenzoa~o k em tPCh vzaJ~mnych pohledávek 
vahou jistoty samé jako á t Ja. dnes. ejnorodosh naroku tak i po
zák.). ' z s avy pre ane do uschování (§ 1440 obč. 

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

o ů vod y: 

Nesprávné právní posouzení věci (§ 503 Č· • volatelé neprávem v tom ž . . 1S. 4 c. r. s.) spatřují do-
pohledávky k započtení' na~?tdVOt~aC1 ~Ot ud neodpočí~al jejich vzájemné 

't . 1 nu e, jez o se podle jeho' k 
poc em na zažalovaný nárok h d' K nazoru za-
dovolatelé, nestačí že k Odp~~tuO 1. .ťapočítatelnosti, jak za to mají 
P?hledávkami peněŽitými a že zažal~:m1. ané v:ájemn~ P?hledávky jsou 
narokem na plnění v enězí a,;y naro na slozem j1Stoty jest též 
již v dovolání zastáva~ého, ~~ip~~srrno~tl to~oto ~ázoru dovolatelů, 
vrubně v napadeném rozsudku .•. ovo 1 o volac1 soud a také ze
dovolatelů nehodí k započte .VyIOZ11, .zel kterfch důvodů se pohledávky 

d . m na zaza ovany nárok Dot • . d' . 
napa eneho rozsudku odpovídají st • ... . ycne uvody 
poukázati na důvody ty. avu veC1 1 zakonu a stačí dovolatele 

čís. 8959. 

Pro smlouvu rukojemsk kt jištění své pohledávky z o~ /~~ prrod°dá~jiCí !~nna uzavřela k zao mop ele, platt domněnka čl. 274 
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obch. zák., že byla uzavřena jako smlouva náležející k provozování ob
cbodni živnosti. Toto rukojemstvi jest samo o sobě obchodem na straně 
prodatele a jest na tento případ použíti čl. 317 obch. zák. 

(Rozh. ze dne 15. května 1929, Rv I 1878/128.) 

Firma J. prodala K-ovi různé automobilové součástky. Za dodané 
zboží zaručil se ústně žalovaný F. Firma J. postoupila své pohledávky 
za K-em a F-em bance L., jež zažalovala pohledávku proti rukojmímu 
F-ovi. O ba n Í<Ž Š í s o u d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d 
z těchto d ů vod ů: Na straně postupitelky firmy J. šlo nesporně o ob
chod při prodeji automobilových potřeb dle čl. 271 čís. 1 a 2 obch. zák., 
a podle tvrzení obchodního soudu jest firma J. zapsána v obchodním 
rejstříku, takže firma ta jest firmou obchodní ve smyslu čl. 271 čís. 1 
a 2 obch. zák. Smlouva rukojemská ve prospěch její pohledávky z do
dávek potřeb automobilových byla tudiž pomocným obchodem podle 
čl. 273 (274) obch. zák. na straně firmy J. Jest proto podle čl. 277 
obch. zák. užíti předpisu čl. 317 obch. zák., jenž potřebu písemného zá
vazku pro obor obchodů vylučuje, i na žalovaného a netřeba proto 
v souzeném případě k platnosti jeho závazku písemné formy, jinak dle 
§ 13460bč. zák. nyní předepsané, neboť podle ustanovení čl. 1 obch. 
zák. normy občanského zákona přicházejí v obchodním právu teprve 
tehdy k platnosti, když obchodní zákon nemá zvláštního předpisU, kdežto 

zde má předpis v čl. 317 obch. zák. 
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 
c. ř. s.) není opodstatněn. podle souhlasného zjištění nižšich soudů pro
hlásil žalovaný k zástupci prodávající firmy, když mu tento nechtěl na 
úvěr prodati zboží pro K-a, že zaplatí zboží sám, nezaplatí-Ii je K., a 
dále, že později skutečně objednával pro K-a zboží, jehož kupní cena 
nebyla hlavním dlužníkem zaplacena a k jejímuž zaplacení byl nyní 
odsouzen. Ve zjištěném výroku žalovaného, učiněném v souvislosti s ode
přením prodeje zboží na úvěr, právem shledaly nižší soudy rukojemský 
závazek podle § 1346 obč. zák., neboť nezáleží na slovech, jichž ža
lovaný použil, nýbrž na podstatě věci a na smyslu slov, jak odpovídá 
poctivému obchodnímu styku(§ 914 obč. zák. a čl. 278 obch. zák.). 
Odvolací soud správně vyložil, že prodej automobilových součástek pro
tokolovanou firmou v její obchodní živnosti byl na její straně obchodem 
(čl. 273 druhý odstavec obch. zák.). Pro smlouvu rukojemskou, kterou 
prodávající firma uzavřela se žalovaným k zajištění své pohledávky 
z obchodního prodeje, platí domněnka čl. 274 obch. zák. (která nebyla 
vyvrácena), že totiž byla uzavřena jako smlouva náležející k provo
zováni obchodní živnosti. To vysvítá ostatně i ze skutečnosti, že se zá
stupce firmy odhodlal k prodeji zboží na úvěr teprve, když se žalovaný 
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zaručil za kupní cenu B I· t dO. . o sobě obchodem na;t y. o u I,Z r~k.ojemství v tomto případě samo 
užítí podle čL 277 obc~,a~~t~~:;;I~~Llr~i~ je~t ~a ~ento případ po-
~ebylo třeba písemné lorm k .,: . oe,' zak;, podle něhož 
Jínak předpisuje § 1346 obl ,:a~~e;1 IUkojemskeho zavazku, jak to 
soudu na př. čís. 2629 a 53Ó5zab' o) m smyslu rozhodnutí nejvyššího s . n. s .. 

čís. 8960 

Dávka z majetku a p"rů tk 1920, čfs. 309 sb. z. a n.). s u na majetku (zákon ze dne 8. dubna 

Nemovitost která b la ř d ' 1. března 1919 do 8 ~ P eve en!l na noveho vlastníka v době od 
práya za dávku z m~jet:~n: ~;~~ht:~::'~ p~~sta ~~nného, zástavn!ho 
vzmknouti tím, že nemovitost bl' zas avn~ pravo, aru dI?dntecné 
8. květnu 1920. y a novym vlastl11kem dale ZClZena po 

Nenastalo-li dosud '.' • , jetku, nenastala ohledn~e~~e rucem p:odané nemovitosti za dávku z ma-
smluvníkem v kupní smlo~::Y'~ maJ~tkt: :~SUd ani povinnost převzatá 
prodávané nemovitosti vázno~c~ s.:es ere ;h

uhy
, břemena a závady na "m ze sve o vypořádá. . 

(Rozh, ze dne 15, května 1929, Rv I 684/'29.) 

Trhovou smlouvou ze dne 13 d b 192 ' pitelům nemovitostí, že veškeré ;,a II n~ : 1 zavazal se' proda~el ku-
dluhy, břemena a závazky sá ~~o anych nemovItostech vaznoucí 
vymazati. žalobou on" m ze sve, o ~ypořádá a dá na svůj náklad 

?Ytkl uznán ~?~inný~l sp~~s;~tiJ~~~J:n~~h~~e~?os~"~~1:I~í ~~ ~r.odkateli, by 
Je u a z pnrustku na majetk t to. I av u z ma
dluhovanou dávku z majetkuU

, o IZ 3;ap a~iti za žalobce bernímu úřadu 
s o udp r v é s t o I i c a z pnr~st u na majetku. Pro c e sní 
lobu zamítL O ů vod ~ ~~tl podle z,alo?y, o ~ vol a c í s o u d ža
odůvodňuje odvolatel ~fede~š~~ ~:spr~vne~o pr~vníh,o posouzení věcí 
dávka vázne na nemovitostech I lm, ze o P?ruje. za~?ny tvrzení, že 
movitost za dávku z majetku a' by'~ ~~~yla kl11hovne zj1stena, ježto ne
a žalovaný, i když se zavázal t~h~~~uS Ul na majetku ručí jen podpůrně, 
k odbřemenění rodané . u ~m ouvou ze dne 13. dubna 1921 
z majetku a z p}írůstku ~~e~~t:;k~,ere~zal. po~in,nost .zaplatiti dávku 
deném rozsudku podle ustanovení §' 6gra~~e uvadl prvy soud v napa
čís. 309 sb z a n" . za ona ze dne 8. dubna 1920 
tu jde, požívá na ~'e~eo~~~:t~cZh l~aJetku. ~ z přírůs!ku. na majetku, o niŽ 
nejvý~e 30% zjištěné čisté hOdn~Son~~~~;;!~!"er~: na ,~I vYP,adající, 
stavl11ho, Jemuž příslušířednost' •. I, za onne oprava za
cími právy a ohledávka P, prede v~e~1 na nemovitosti váznou-
Jest však otá~kou jaký ~;s~~ j~~krO}~~p~a~11lCh nebo zákonných titulů, 
že dávka z majetku a z řírůstk pn a, a I onon!~ ?sta?ovení zákona, 
na dotyčných nemovitost~ch P u ,na ~aJetku poz!va prava zástavního 
z přírůstku na majetku vázn~ n~v~1 tSOču , ~suzuje, ~e dávka z majetku a o y nyc nemovItostech i tehdy, když 
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nebyla knihovně zjištěna, a že jsou žalobci oprávněni na žalovaném, an 
převzal trhovou smlouvou povinnost veškeré na prodaných nemovíto
stech váznoucí dluhy zaplatiti, požadovati zaplacení dávky, Avšak usta
novení §§ 61 a 62 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís, 309 sb. z, a n. 
zřejmě rozeznávají dlužníka původního, jenž jest osobně zavázán platiti 
dávku z majetku a z přírůstku na majetku, a pouhého ručitele (§ 1346 
obč, zák.) buď osobního nebo věcného (nemovitostí), Prováděcí naří
zení ze dne 27. července 1920, čís. 463 sb, z, a n. k § 61 cit. zák. k odst. 1 
aJ. 1 a k § 62 k odst. 1-5 ustanovuje výslovně, že ručení i osobní i věcné 
jsoU pouhým podpůrným ručením, že nastává teprve, když poplatník 
(původní dlužník) platební povinnosti nedostál. A podle téhož prová
děcího nařízení děje se uplatňování osobního i věcného ručení tím způ
sobem, že berní správy (finanční ředitelství) vedou případy ručení v pa
trnosti, ve zvláštních seznamech, které se zašlou po uplynutí určíté lhůty 
berním úřadům ke zjištění, zda je nutno podle účtů poplatníků ručení 
uplatniti. Ručení stanoví se ve správním řízení zvláštním upozorněním 
a uplatní se zvláštní výzvou (v případě věcného ručení) držitelů ručí
cích majetků. Přísluší tedy státu uplatňovati právo ručertí a nepřechází 
právo toto na jiné osoby (viz rozh. čís, 3776 a 7459 sb. n. s.). žalobci 
uplatňují zažalovaný nárok proti žalovanému z důvodu závazku jím pře
vzatého trhovou smlouvou ze dne 13. dubna 1921, podle něhož se žalo
vaný zavázal veškeré na prodaných nemovitostech váznoucí dluhy, 
břemena a závazky sám ze svého vypořádati a na svůj náklad kníhovně 
dáti vymazati, a odst. V., podle něhož přešla povinnost k placení daní 
a veřejných dávek na žalobce. od .15, dubna 1921, tak že prodávající -
žalovaný _ až do tohoto dne. jest povinen veškeré platy a dávky sám 
ze svého hraditi. Vzhledem však k tomu, že žalovaný ohledně dávky 
z majetku a z přírůstku na majetku není osobně povinným k placení, 
může tu přijíti v úvahu jen jeho odbřemeňovací závazek podle trhové 
smlouvy. Podle výše vyložené povahy zákonného zástavního práva, 
jehož podle cit. §§ 61 a 62 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb, 
z. a n, požívá dávka z majetku a z přírůstku na majetku na nemovito
stech, mohla by z důvodu odbřemeňovacího závazku žalovanému hýti 
uložena povinnost zaplatiti dávku z majetku a z přírůstku na majetku 
teprve, kdyby ručení nemovitostí žalovaným žalobcům trhovou smlou
vou prodaných bylo uplatněno státem způsobem výše vylíčeným a tak 
nastala skutečně povinnost úhrady dávky z věcně ručících nemovitostí. 
Že v souzeném případě došlo k uplatnění ručení nemovitostí za dávku 
z majetku a z přírůstku na majetku, nejen ani se netvrdí, nýbrž jest vy
vráceno výpovědí svědka Josefa R-a, nynějšího spoluvlastníka nemo
vitostí, O které jde, jenž potvrdil, že asi po žních 1927, koncem srpna, 
přišel od berního úřadu šek na dávku z majetku na 2470 Kč, adresovaný 
Karlu a Marií K-ovým, předchůdcům žalovaného, jimž byl také ode
vzdán, upomínku od berního úřadu na svědka adresovanou pro tuto 
dávku z majetku svědek neobdržel a nebyla dávka vymáhána. Za to
hoto stavu věci není nárok žalobní odůvodněn, 

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

" 

rl 
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Důvody: 

Odvolací soud posoudil věc po právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) 
správně a odůvodnil své rozhodnutí v podstatě správně a v souladu 
s ustáleným rozhodováním dovolacího soudu, k němuž výslovně odka~ 
zuje. Nenastalo-lí podle toho dosud věcné ručení nemovitostí žalobci 
koupených, nenastala dosud ani povinnost žalovaným v kupní smlouvě 
převzatá, že veškeré dluhy, břemena a závady na prodávané nemovi
tosti váznoucí sám ze svého vypořádá. Ručení na prodané nemovitosti 
dosud nevázne ani podle zákona - třebas i bez knihovního zápisu -
ani podle knihovního stavu. Nemá tudíž žalovaný, co by podle smlouvy 
měl vypořádati. Zda by žalobci, hledíc k právní možnosti, že věcné ru
čení jejich nemovitostí za dluh žalovaného neb jeho právních předchůdců 
z důvodu dávky z majetku kdysi snad přece jen skutečně nastane, mohli 
na žalovaném žádati, by je proti újmě z tohoto ručení z a j i s t i I, ne
třeba rozebírati, protože žalobce žádá, by žalovaný dávku manželi 
K-ovými dluhovanou bernímu úřadu zaplatil. K tomu žalovaný podle 
toho, co dosud uvedeno, není zavázán. Není však k tomu zavázán také 
ještě z jiného důvodu. Že dávka z majetku požívá na nemovitostech co 
do částky poměrně na ně připadající přednostního zákonného práva 
zástavního, bylo stanoveno teprve zákonem ze dne 8. dubna 1920, 
čís. 309 sb. z. a n., jenž napyl působnosti dnem 8. května 1920. Proto 
praví také prováděcí nařízení k § 62 zákona, že. věcné ručení v mezích 
§ 62 (1) nabylo platnosti teprve dnem, kdy zákon nabyl účinnosti. 
Důsledek z toho vyvozuje prováděcí nařízení v následujícím odstavci 
ve vývodech, že nelze ručení toto proti nabyvateli uplatňovati, byla-li 
nemovitost převedena v době od 1. března 1919 do dne, kdy zákon na
byl účinnosti, neboť, byla-li převedena v mezidobí do dne, kdy zákon 
začal působiti, nevzniklo na ní zákonné zástavní právo za dávku. Právě 
proto bylo k ochraně státu při převodech v době po 1. březnu do účin
nosti zákona učiněno opatření tím způsobem, že jako náhrada za ručení 
nemovitosti bylo stanoveno ručení nedoplatků kupních cen, pokud ještě 
vázly dnem, kdy zákon nabyl účinnosti (Zpráva rozpočtového výboru 
k § 62 a prov. nař. k témuž' §). Nemovitost, která byla převedena na 
jiného vlastníka v době od 1. března 1919 do 8. května 1920, zůstala 
tudíž vůbec prosta zákonného práva zástavního za dávku a proto ne
mohlo toto právo zástavní ani dodatečně již vzniknouti, když nemovi
tost novým vlastníkem byla pak zase zcizena po 8. květnu 1920. Prová
děcí' nařízení praví sice také ještě, že převody nemovitosti po dni, kdy 
zákon nabyl účinnosti, spadají pod všeobecné pravidlo § 62 (1), avšak 
převody, které jsou tu míněny, jsou jen převody od vlastníka dávkou 
povinného na nového nabyvatele, nikoliv však převody od tohoto na 
nabyvatele další. ]eliko.ž nemovitosti, o jejiChž ručení tu jde, podle ža
lobního přednesu byly dne 1. března 1919 vlastnictvím Karla a Marie 
K-ových a tito je již svatební, kupní a postupní smlouvou ze dne 17. pro
since 1919 postoupili žalovanému (pokud se tkne i jeho manželce, po 
níž je žalovaný r. 1921 zdědil), tedy v době mezi 1. březnem 1919 a I 

1 
j 
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8 květnem 1920, přešly na tehdejší nahyva}ele be~ r~ič~n~lš~l~' ~;~~~ 
z' majetku zcizit~lů a zůs,taly prosty t~hO.to ~yre~~n~ter~mu by se mohlo 
vání takže tu vubec Dem bremene ne zava , .. ". nárok 
vztahovati smluvní ustanovení, o něž žalobce oplra svuJ . 

čís. 8961. 

, ' hodováni rozhodčím soudům 
Je-li věc přikázána k ~yhmdnem?es~o~im vůbec odňata pftsobnosti 

zřízeným pod~e u.stano~: z?kon~!p!dě na místě obrana nepřípustnosti 
řá~ných s~udu a jest.v va:v:~o~~odování povolání vftlí stran rozsudí 
poradu prava:)sou-ll vs d ď § 599 c ř s jest podklad pro obranu 
anebo rozhodCi soudy uve ene v . . ., 
nepříslušnosti ř?rtných SO?dt, . ocenské pokladně na odměnu za 

léČ!~o~:~~k j~~~~:~~;;ukt~~ďr;~;:;l~~:cg'Ů~~~t p;~~~~!ý~e:~:!: 
opensíjním pO]lsten; 80 romyc z , 
práva. 

(Rozh. ze dne 15. května 1929, R II 131/29.) 

L
'k v MUDr B byl pověřen okresní nemocenskou pokladnou ~Ilé
e ar .' . VI říslušníky rodm a ceny 

tech 1923-1926, by léčii její nemocne seny, p u okladnou do lé-
a rodinné příslušníky cizích P?kladen pn:dan~c~ ~zn~mů Dr. B-a zu
čení. žalující zálo.žna, tvrdlc, ze podl~ proe:I%~a zdlužna 2355 Kč, kte
stala mu žalo~ana okreslll nemo{ensk n/ 1926 postoupil žalující straně, 
roužto pohledav~u Dr. B. dne.l : Slp lacení 2.355 Kč. žalovaná vznesla 
domahala se na. zalo,vane RokI3'dn~.zap du ježto předmětem žaloby jest 
námitku nezhO]ltelne nepnslusnos I S?U .:v, dříve okladny z oba
pohledávka léka!e okres~í nemocensk~ pOJ~~\~~~j~h lékafu s pokladnami 
polného smluv.11lho pomeru a pro spo. y P . a) zák. O nem. poj. 

Jč'~st 4v5Ý7Iučn;ok~ís\~ši:fl";, St~~~ :;~~~ ~,e~ř~sl~~S~~t platí i při ~ostUtPU 
lS. z , 'k. ť t muto S o u cl p rve s 0-

žalobní pohledávky na postup~~ a v
pro 

I od' D II vod y: podle ná-
1 i c e odmí:l žalobu pr? nep.rlS~U}~O~~~~t~u u;,epříslušnosti podle § 42 
zoru soudu Jde v souzenem pn pa e d řádny' ch soudů jsou-li 

, , nespadá vubec po pravomoc ' 

L npo~em~~~;n~i~fe zákona ? nem~c~~sk~~~rJ°li~t:l~v:n~u 6st;~~~~ ~~i 
Mezi stranaml.]e nesporno, ze me;l ) ~ák o nem. pojištění. Podle § 6 
poměr smluvlll ve smyslu § ~. ods . 'i~těni j~OU povolány rozhodčí soudy, 
písm. g) zákon.a o nem~c~ns .e,? PO~porných nárocích ze smluvního po
tam. jmenovane, k roz o oval11 o I'kařem V odstavci d) a e) téhož 
měm mezi nem~censkou p~kia~nou fuv~ího p~měru, podle' odstavce f) 
paragrafu mluv I se o po s a e sm d ou a okladničními lékaři o pro-
m,aj~ spory mez~k~emoce~~~t~ř~~~~~í~ dohdctovacími komis~mi. Z toho 
vadelll smluv o lzeny y o ředmět sporu nikolI na strany 
jest patrno, že zákon klahde d~ra~ na PJ'est proto přikázáno rozhodčím 
rozepře. RozhodUje pova a naro u a 
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-soudům rozhodování o sporných nárocích ze smluvního poměru mezi 
nemocenskou pokladnou a lékařem a nejsou jim přikázány spory jen 
mezi těmito stranami. O takový nárok jde v tomto sporu, což jest pa
trno ze žaloby, kterou žalován jest peníz dluhovaný žalovanou poklad
nou lékaři za lékařské ošetřování jejich členů postoupený tímto lékařem 
žalobkyni. Postupem tím nezměnila se podstata nároku, jeho základem 
zůstal smluvní poměr mezi nemocenskou pokladnou a pokladničním 
lékařem a zůstává proto k rozhodnutí sporu i nadále příslušným roz
hodčí soud podle § 6 písm. g) zák. o nem. pojištění. Rek u r sní s o u d 
zamítl námitku nepříslušnosti soudu. O ů vod y: Správně vytýká stě
žovatelka napadenému usnesení nesprávné právní posouzení. Svědek Dr. 
B. dokázal, že na účet Okresní nemocenské pokladny léčil učně, tova
ryše, služky, čeledíny, dělníky v cukrovarech a továrnách a příslušníky 
rodin těchto pojištěnců. To jsou vesměs osoby podléhající· nemoceu
Bkému pojištění dnes podle § 2 zákona 221/1924 sb. z. a n., pokud se 
týče v té době, v níž žalobci nárok vznikl, podléhající nemocenskému 
pojištění podle zákona ze dne 30. března 1888, čís. 33 ř. zák. a novely 
ze dne 4. dubna 1889, čís. 39 ř. zák. a 8. února 1909, čís. 29 ř. zák., ze 
dne 20. listopadu 1917, čís. 457 ř. zák., ze dne 15. května 1919, čís. 268 
sb. z. a 11., 22. prosince 1920, čís. 689 sb. z. a n. a 22. prosince 1921, 
čís. 489 sb. z. a n., což jest podotknoutí proto, že zažalovaná pohle
dávka pochází z léčení žalobcem do 25. června 1926, vesměs z doby, 
než zákon 221/1924 nabyl účinností (§ 148 odst. 3 zákona 148/11925). 
Jest tudíž názor vyslovený v napadeném usnesení, že v případě osob 
Dr. B-em léčených jde vesměs o osoby uvedené v § 1 zákona 117/1926 
mylný. Poněvadž tedy v tomto případě jde o nárok lékaře za léčení 
DSob podléhajících nemocenskému pojíštění, jenž byl vznesen až po dni· 
1. července 1926, kdy nabyla účinnosti ustanovení zákona 221/1924, 
tu podle § 282 zákona 221/11924 nelze již použíti při rozhodování o tomto 
nároku zrušeného zákona ze dne 30. března 1888, čís. 33 ř. zák. a shora: 
uvedených jej pozměňujících zákonÍ!, zejména nelze tedy na souzený 
případ použíti ani § 6 písm. g) zákona ze dne 20. listopadu 1917, čís. 
457 ř. zák., podle něhož o sporných nárocích mezi lékařem a nemocen
skou pokladnou rozhoduje, nebyl-Ii ve smlouvě s lékařem smluven jiný 
rozhodčí soud, rozhodčí soud úrazových pojišťoven dělnických, zřízený 
podle § 38 zákona ze dne 28. prosince 1877, čís. 1 ř. zák. z roku 1888, 
po případě podle § 15 cís. Dař. ze dne 7. dubna 1914, čís. 80 ř. zák., 
jde-li o bratrské nemocenské pokladny, nýbrž jest použíti při rozhodo
vání o tomto žalobcově nároku § 1 j. n. v tom smyslu, že jest uznati 
řádný soud za příslušný k rozhodnutí o tomto nároku, poněvadž zákon 
221/,1924 nemá ustanovení obdobného, jako bylo ustanovení § 6 písm. g) 
zákona ze dne 20. listopadu 1917, čís. 457 ř. zák. a poněvadž toto posléz 
uvedené ustanovení již pro souzený případ neplatí. Že se toto ustano
vení na souzený případ nevztahuje, plyne jednak z § 282 zákona 221/ 
1924, podle něhož spory zahájené u dosavadních shora uvedených roz
hodčích soudů, ale do 1. července 1926 ještě nevyřízené, rozhodnou 
nově zřízené rozhodčí soudy nemocenských pojišťoven. Platí tedy pro 
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. ' d . de o nárok, o nějž spor byl zahájen a,~ 
případy, pko Jest te~to, ~ e J č . totiž že o těchto nárocích rozhod~1 
po 1. červenCI 1 926 usu~.,: opa ny, , rozhodovati, jak plyne i z vy
soudy nemocenských po)'sťoven r;e~udou 196 a 220 zákona 221/1924 
počtu příslušnosÍl soudu, uvedenyc v ~rném nároku jest rozhodnouti 
a vychází tedy z to~o n: Jev~,:e ? Sřípady jako jest případ žalobcův, 
soudu řádnému"p~nevadz p:.~. a. o:ji~ému úřadu neb orgánu (§ 1 j. n.). 
soudní ';l0c ~e;", zakonem pn a~aněl dovolacímu rekursu a potvrdil pa-

Ne J v y s S I S o u d nev!, ov. 'tka rekurs ním soudem zamítnuta Je 
adené usnesení s opravou, ze nam!." ' 

ee skutečnosti obranou nepřípustnosh poradu prava. 

Důvody: 
. ' . dí že v tomto mezí-

Strana žalovaná v dovo~acim re~':,rs~s~~~~~~~ u~~udu, nýbrž o n~
tímním sporu nejde o ,namltku, ~ámitka byla učiněna z toho du
mitku nepřípustnosÍl P?radu prav:. hledávka lékaře okresní nemo
vodu, že předmětem zaloby, Jes po, a že pro takové spory jest 
censké pokladny ze smluvmho p~meru 6 zákona čís. 457/1917 
výlučně příslušným 80U~ uve~e~y ~ji~ťove~) dělnických podle § 38 
ř. zák., rozhodčí soud. urazovy~ ,P I ř zák z roku 1888. Toto pÍ!
zákona ze dne 28. p~osmce 188 , ~I~aná 'v do~olacím rekursu opouští, 
vodně zaujaté stanovl~ko str~.na ~;í/;24 sb. z. a n. nastoupily na místo 
dovozujíc, že pod}e ~akona, IS. o'išťoven dělnických rozhodčí soudy 
rozhodčích soudu urazovyc~ P J, ouzeném případě má rozho
podle §§ 196 a násl. tohoto zakona a ze ? s "'ťovn v U To však na 
dovati rozhodči soud okr,:sl;í n~~ofenř~~l~!n~~~ roztIodčích soudů podle 

Podstatě námItky mc nemem, Je 'IP,. e aldádá se na předpisech 
"21/24bz nJestvyucnaanz ') zákona ClS. 2 _ s .' . a ,: . h dčím (§§ 577 a násl. c. r. s. , 

civilního řádu soudl1lho, o nz:n; ;~~ °Rozdí! mezi rozsudími, pokud se 
nýbrž na předpIsech prava vereJne '1' 'ho řádu soudniho (§§ 577 a 5(9) 
týče rozhodčími soudy ve smysl~ C~!,l1l. zřízenými vůlí zákonodárcovou 
a mezi obligatorní,:,! soudy roz, o clm~odnutí čís. 5286 sb. n. s. Rozdíl 

. (zákonem) ,byl vyh,cen zevru~~~e~í r~:anice mezi obranoU neplíslušnos,h 
ten jest smerodatnym pro vy Y ,. ustnosti pořadu práva. Je-h vec 
řádných soudů a mezI obranou nep~IP. soudům rozhodčím, zřízeným 
přikázána k výhradnému. ro,zho~~Ve~n~dňata působnosti řádných soudů 
podle ustanove~~ zákona: Je lIm ~~_ obrana nepřípustnosti pořadu práva 
a v takových pnpadech Je I;a ~I~ e

t 
c c ř s) Jsou-Ii však k rozho

(§§ 42 a 104 j. n., § 240 treÍl o. s ave .: s')' anebo rozhodčí soudy 
dování povoláni vlIJí .'ltran .roozs:g~l~~ ~:~ ~b~an'u 'i,epříslušnosti řádných 
uvedene v § 599 c. r. s., ]e P d h' c ř s. a rozh. čís. 2145, 2811, 
soudů (§ 240 odstavec ~IVy a, ;~v~ná' st~ana pravdu, projevujíc v do-
3510 a 6734 sb. n .. s.). ~a tedYu~~ném ří adě jde o námitku nepřípuSt
volacím rekursu nazor, ze v so d ,PI· P "1 doll'čl'tl' že rekursní soud , 'L ,.. k nepo art o se J ' 
nosti poradu prava. ec ]lna I od' na dne 22. srpna 1926, tedy 
věc ne~p.rávně PO,SOUdll:, žal~~/2?' s~pz. : n., který počal působiti ~nem 
již za učmnosÍl zak~na CIS. 2 b I platnosti zákon ze dne 30. brezna 
1. července 1926. Tlmto dnem poz Y . 
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1888, CIS. 33 ř. zák., jakož í zákony jej pozměňující a doplňující, jme
novítě i předpis § 6 g), který zákonem čís. 221/124 sb. z. a n. nebyl 
v platnosti zachován ani převzat (§ 282 prvý odstavec tohoto zákona). 
Podle § 1 zákona ze dne 1. července 1926, čís. 117 sb. z. a n. zůstala 
sice v platnosti mimo jiná také ustanovení §§ 1 až 10 zákona čís. 33/88 
ř. zák., to však jen ve prospěch zaměstnanců v § 1 zákona čís. 117/26 
označených. V souzeném případě však o takové zaměstnance nejde, jme
novitě nejde tu o zaměstnance podrobené pojíštění podle právních před
pisů o pensijnim pojištěni soukromých zaměstnanců, neboť podle zjiš
tění soudu rekursního jest předmětem žaloby odměna MUDr B-a za 
léčení učňů, tovaryšů, služek, čeledínů, dělníků v cukrovarech a továr
nách, jakož i příslušníků rodín těchto zaměstnanců, tedy vesměs' osob, 
které pojištěni podle právních předpisů o pensijním pojištění soukro
mých 'zaměstnanců podrobeny nebyly (§ 1 zákona ze dne 5. února 1920, 
čís. 89 sb. z. a n.). Tato skutečnost jest pro posouzení věci rozhodnou 
(srv. rozhodnutí čís. 7954 sb. n. s.). K tomu budíž pod otče no, že strana 
žalovaná ve sporu ani netvrdila, že osoby, jež MUDr. B. léčil, byly 
u pensijních ústavů skutečně pojištěny. V rozhodnutí čís. 7314 sb. n. s. 
byla řešena otázka jiná, a poukazujic na ně, činí tak žalovaná na mistě 
nevhodném. žalovaná doznala, že předmětem žaloby je pohledávka lé
kaře ze smluvního poměru, tedy z poměru soukromoprávniho, a po
něvadž, jak dolíčeno, předpisu § 6 g) zákona čís. 33/88 ř. zák., pokud 
se týče novely čís. 457/117 ř. zák. v souzeném případě použiti nelze, jest 
oprávněn úsudek, že tato právní věc není působnosti řádných soudů 
odňata. 

. čís. 8962. 

Odklad exekuce vyklizením (zákon ze dne 28. března 1928, čís. 45 
sb. z. a n.). 

§ 1 zákona vztahuje se i na exekuci vyklizenfrn bezplatného bytu 
zaměstnancova, II to i tehdy, byl-li naturální byt propůjčen 2laměstnanci 
po 31. březnu 1928. 

(Rozh. ze dne 15. května 1929, F.!l 158/~9.) 

žádosti dlužníka, by mu byl povolen další tříměsíční odklad exe
kuce vyklizením, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d 
žádost zamítl. 

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

D ů vod y: 

V první stolici bránil se vymáhající věřitel protí tomu, by byl povolen 
odklad exekuce vyklizením, uváděje, že tu nejde o poměr nájemní, nýbrž 
o služební byt, a že strana povinná nekoná práce uložené jí služební 
smlouvou. V tomto přednesu lze spatřovatí uplatnění důvodtr uvedených 
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. d . 28 března 1928, čís. 45 sb. z. a n. 
v§ 3 čís. 3 d) a čis. 6 zakona ze ne . neseni rvé stolice uplatňoval 
Avšak vymáhajicí věřitel v re~ursu dOdUS 'hal st toho by žádost byla 

o § 3"' 6 uved zak a ne oma , o, d 
jen duvod o C1S. ,." d uved. zákona. Proto nemuze se sou 
zamítnuta z duvodu § 3 CIS. 3 ) , dkladu odle § 3 čis. 3 d) uved. 
dovolací z~bývati dů.vodem vyl01e;lčfs. 6 cit. Pzák. Názor, že vzhledem 
zák., nýbrz jen namlt~?u 15o/~1~28 sb z a n. nelze použíti předpiSU § 1 
k § 3 čís. 6 zákona C1S. ." mestnancův tudíž o objekt, na 
téhož zákona, jd~~li ~ bezplatn1 by~ znaá'emníků, n~obstojí. Kdyby byl 
nějž se nevztahuje zakon o ?C ran I b zákon sám s sebou v roz
správným takovýto výklad zak~na, by o y bezplatny'm bytem zásadně 

. k t I by zamestnancum s , č' poru. V § 1 pos y ova "' 6 b 'im'i zase bezpodmme ne 
výhodu odkladu exekuce, ale v §. 3 ~s'kt ~l něi se nevztahuje zákon 
odpíral, zařa.zuje j,ej!ch byty ~ezl o j~stI~ovení § 1 cít. zák. vůbec ne-
o ochraně najemmkU a pro nez tedy slitelný a proto zákonu odpo
platí. Toť ovš':.I? dtrslede~ nap;osto ~~Tlati ani v ten způsob, ž,e od~lad 
rující. Ale § 3 CIS. 6 CIt. zak. ne ze vy , tom případě vyloucen, je-II 
exekuce jest při naturálni,m bytu aspo~ :chraně nájemníků, byl-Ii totiž 
tu obdobný případ § 31 čls',4 zako.na 31 březnu 1928 jakž tomu jest 
naturální byt propůjČ~r:zamestn,ancl. po 3' čís. 6 zák. Čí~. 45 sb. z. a n. 
v souzeném případě. UC1I1no~~ P~,dP1SU ~ti jen na nájemní (podnájemní) 
z roku 1928 jest 1 v tomto pn~a e omez'ed isem § 31 zák. o ochr. naj. 
poměr, ježto jest v úzké ~ouvlSIO:Í1 s p~ ! ježto tento § (31) jest zase 
ze dne 28. března 1928, ČIS. 44 s " z. a 'k~na o ochraně nájemníků. Jak 
vykládati jen jako součástku celeho za t no jest poskytnuta ochrana 
z § 1 a 8 zák .. čís. 4.4/19?~ sb .. z. ~n~:e~n~ků:n a to v té formě: že ome
tohoto zákona jen najemn;kum a p? ! t vypověděti nájeml11 smlouvu 
zena jest na straně ?ron~y~at;lov~:~n§o~.1 jsou jen stanoveny výjímky 
a možnost libovolne ~VySlt: naj~m dk 'mořádnýchpoměrů světovoU 
ze všeobecného pravIdla, ze na~l~ 't:m n::ynější době každému nájem
válkou vyvolanych jest zá~~?n.e jes e ~ v uvedených směrech. Jde tedy 
níku (podnájemníku) propujc,IÍ1, o~hr~~rany nájemníků (podnáje~ni~~) 
v § 31 o postupne odbouravam o ,'" mník!l a tedy am vYJ1-

, d' 'kona o ochrane na]e .. a o nic více. Pre plSy za t" oměry domovníků nebo J1na-
mečný předpis § 31, nelze vzt~ho~a : na ~eboť při zaměstnancích není 
ky' ch zaměstnanců s bezplatnY,m Y em

l
, l'ho poměru nýbrž jest úzce 

o 'I č' předmetem sm uvn " ' . 
užívání bytu vy u nym kt" t hlavní podstatou celeho pomeru 
spjato se služební smlouvOU, le~a ]~~ ochrany nájemníků lze bez před
a kterou bylo po celou d?bu p ,a nos ~věděti (srov. na př. § 10 zákona 
chozího soudního svolem, volne ~yp a § 1158 a násl. obč. zák.), 
ze dne 30. ledna 1920, Č1S. ~2 Sl' Z',a nm'ezeno Pro tuto základní růz-

, , v dm srn uvne o· . 
ač nebylo-Ii pravo vypove , I' bn'lho nelze j' ak činí rekursDI 

, '" ího a pomeru s uze " b' . 
nost pO,mer~ najemn,. h ná·. který jest ostatně sam ~,so e. jen 
soud, predpls § 3,1 zak. o. oc, r. .lladem neb obdobou rozslrovaÍ1 na 
povahy výjimeč~e. ext~nslvmm Vf b že b se zákon o odkladu exe
užívání naturálnlch bytu v ten zp~so t- kte;é majitel bytů poskytl po 
kuce nevztahoval na ,byty, a Im!S bn~~ 1, poměru svému novému zaměst-
31. březnu 1928 na zaklade s uze DI o 

i, 
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nanci .. Naopak jest účelem § 3 čís. 6 zákona čís. 45 sb. z. a n. z roku 
192~ Je~ to, by uve~eny byly předpísy o odkladu exekuce v soulad 
s pr,edplsr. o ~db?~r~vání ochrany nájemníků, nikoli by se na roveň 
stavelo ?aJemm uZlva,ní bytu a užívání tak zvaného naturálního bytu. 
Rek~rsm sou~ vyhovel ~roto neprávem rekursu vymáhajícího věřitele 
protI usnesem soudu prve stolice a slušelo je tudíž obnoviti. 

čís. 8963. 

Příslušnost podle § 99 j. n. 
P?hledávka ~~~ovaného nepřestala býti jeho )}jměnún« ve smyslu 

§ 99 J. n., třebas JI zal obce odpočetl od své vyšší zažalované pohledávky .. 

(Rozh. ze dne 15. května 1929, R II 165/129.) 

, žalobu o zaplacení peněžité pohledávky proti italské firmě zadal 
zalobce na s?udě, v jehož obvodu bydlel, a odůvodnil místní přísluš
~ost dovolaneho .soudu podle § 99 j. n. tím, že žalovanému přísluší za 
zalo,~ce~ pohleda,vka. S o udp r v é s t o I i c e vyhověl námitce místní 
nepn~lusno,~b ~ zal?bu ,odmítl. Rek u r sní s o' u d zamítl námitku 
mlstm n;prIslusnost~. p u vod r N~lze souhlasiti s právním názorem 
nap~dene~o usnesem, z;, pohledavka zalované strany ve výši 2157·30 Lir, 
kte~e se :alo~ce dovolaval, k odůvodnění příslušností podle § 99 j. n., 
zamkla ,pred zalobou zapoctením, K takovému započtení podle názoru 
:ekursmho soudu ne?ošlo, protože žalobcův nárok, který v žalobě uplat
nUJe, ].e pk C? ?O duvodu tak co do výše sporný, takže se k započtení, 
kt~r~ Jak?~ kazda smlouva k účinností předpokládá souhlasnou vůli stran 
I ]e]1 ,~zale?,ny projev, vůbec nehodí. Nestačilo k tomu jednostranné 
prohl~~em za:obco,:o ': žalobě, že sí svůj dluh, který uznává, započítává 
na ~vuJ, uplatnovany narok na náhradu škody, ana žalovaná strana jaký
k?hv na:ok z tohoto důvodu popírá. Pohledávka žalované za žalobcem 
zus~ala zalobou ~edot~;na, ne::anikla a tvoří podklad příslušnosti podle 
§ 99 J, n., Je~oz dalsl podmmky stranou žalovanou nebyly popřeny. 
Bylo prot? StI~noslI vyho,:'ěti a námitku nepříslušností, založenou jen 
na ~vrzenem zamk~ zapoctením zamítnouti. Bylo jíž řečeno, že žalo
vana pouka.:u]e v zalobní odpovědi jen na jednostranné prohlášení ža-
10bcovS' amz sama jak~koli nárok žalobcův, třeba jen ve výši své vlastní 
pohled~vky, uznala. Nez, I kdyby tomu tak skutečně bylo, nastal by zánik 
pohled~vky teprve, tí;nto prohlá,šením, takže, i v tom případě byla by její 
pohl~davka v dobe zaloby za zalobcem zpusobilým podkladem přísluš
nostI podle § 99 j. n, 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

Oí'tvody: 

Rek,ur~ní so~d ~epoc~!bi~ zm~niv usnesení soudu prvé stolice, jímž: 
bylo namltce mlstm nepnslusnostr dovolávaného soudu vyhověno a ža-
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lob a odmítnuta v ten smysl, že se námitce místní nepřís:ušnosti, nevy
hovuje. K založení sudiště podle § 99 j. n. stačIlo, :e zalovana flf~'~ 
měla v den podání žaloby v tuzemsku pohledá;ku za za,l?bc,em. S.?dlst~ 
to nebylo zrušeno tím, že žalobce jednostrannym prohlasen~m v zalob~ 
odpočetl od své vyšší pohledávky, příslušející. mU podle )e~o t~rzenI 
proti žalované, zmíněnou pohledávku žalovane fIrmy. a ze za~u]e ]~n 
zbytek, neboť tím nepřestala ona pohledávka žalovane fIrmy bylI JeJ1m 
majetkem v obvodu procesního soudu podle § 99 J. n. 

čís. 8964. 

Soudní smír, jimž se dlužník zavázal, že zapjati věřiteli do určitého 
dne ujednanou jistinu s úroky a »útraty, jak budou soudem,stanov:ny«, 
jest po dIli, do něhož bylo plniti, vykonat~lný i,,~O do utr:a!" }řeb~s 
soudní usneseni, upravující před oním dnem ]Ich vySl, nebyl() leste dluz
níku do dne exekučního návrhu doručeno. 

(Rozh. ze dne 15. května 1929, R II 175/29..) 

Soudním smírem ze dne 7. listopadu 1928 zavázal se dlužník zaplatiti 
vymáhajícímu věřiteli do 8, prosince 19282.390 Kč a útraty, jak budou 
soudem stanoveny. útraty byly usnesením ze dne 14. lIstopadu 1928 
stanoveny 600 Kč. Toto usnesení bylo dlužníku ?or~č~no"dne 29. pro-: 
since 1928. Dne 15. prosince 1928 navrhl vymah~J1cI ver~tel povolen~ 
exekuce ku vydobytí útrat 600 Kč. S o udp rve st? II ce exekucI 
povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. O u vod y: Usne
sení ze dne 14. listopadu 1928 bylo povinnému doručeno dne 29. pro
since 1928, tedy teprve po podání exekučního návrh~ ,ze dne 15" pro
since 1928, Ježto povinný svému závazku k zaplacenI utra! v dobe po-: 
dání exekučního návrhu dostáti nemohl, ježto mu usnesem o stanoven~ 
útrat ještě doručeno nebylo, je zřejmo, že, navržená exekuce k vydobyt! 
útratové pohledávky byla povolena nepravem. 

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

O Ů vod y: 

Exekučním titulem jest soudní smír ze dne 7. listopadu 1928, podle 
něhož se dlužník zavázal, že zaplatí věřiteli do 8. prosince 1928 ujed
nanou jistinu s úroky a »útr~ty, jak ?u,doU s~ud~n: sta~ove~y« .. Ve 
smíru byl přesně určen čas dluzného pinem, ale mkoli Jeho up lny objem, 
který co do útrat měl býti určen soudem, takže, soudní ~ýrok měl v ton: 
směru doplniti smluvní vůli stran. Podle SpIS,U upravIl ~oud skutečne 
útraty již dne 14. listopadu 1928, ale nedorucII usnesenI o tom prave 
advokátovi dlužníkovu, jemuž bylo dotyčné usnesení doručeno az .dne 
29. prosince 1928, t. j. teprve po povolené exekuci ze. dne 18, ,prosInce' 
1928. Z jakého důvodu se tak opozděně stalo, nenI ze SpISU Vidno; 
V tomto případě nelze použíti procesního předpisu § 426 odstavec druhy 

,I' 
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a třetí e. ř s podle 'h' . v • OJ ne oz usnesem se t· , ,"", . 
strane teprve doručením neboť tak b t s avab uel11nym protI nepřítomné 
ur~ena lhůta k plnění p~dle toho kd y b o~u ylo je~, te~dy, kdyby byla 
rueeno. Nelze tu použíti an° 'ď' y§ u e usn~se:u o upravě útrat do
něhož ;núže býtí při usne~e~~~ ť~~mž 53 druht odsta.vee e .. ř. s., podle 
nakladu, vyměření nákladů v hra jes.t vyr~en zavazek k náhradě 
v souzeném případě nev řklo !oud z;no plse~nn;mu vyhotovení, neboť . 
nýbrž upravilo jen jejich . ,. kd n; usnesenI zavazek k náhradě útrat 
smlouvě. Měla se ted vě?~;k ,ezto z,ávazek sám byl založen n~ 
plnění ~ na němž y . ,ze, ~dyz se blížil přesně určený den 
neznal dlužník ještěSo~:~Ir:tr~~ne~lnIm ~lcb ~emohlo býti měněno -
II soudu přesvědčil. Úprava útrai s e pa y o na něm, by se o tom 
14. listopadu 1928 a tím d e b Itala se soudem, jak již řečeno, dne . 
do výše útrat doplněna a ti: d~e: a smlo.uv~ str,an výrokem soudu co 
dlužníkova. V tomto případě neueb

byl
, t~ke pr~sne určen objem závazku 

kdyby soud byl ani do dne Ině' a. :esly otazku, co by bylo právem, 
~yloženo, byly v době podán) ex~~ ~y~l utr~t neupravil. Podle toho, co 
Jednak ze smíru, jednak z usnese ~C?I?O nav!h~ dne 15. prosince 1928 
závazku, tak i čas plnění kter' TnI j~j doplnuyciho zřejmy jak objem 
poklady § 7 prvý odstav~ y 1 z up ynul, ta~ze tu byly všechny před
nezaplatil do ujednané IhůCt ex. r.Č~rotkPovole~1 exekuce. Vždyť povinný 

y anI as y, ktere dobře znal. 

čís. 8965. 

~ Zá~azek obce přispívati m4stnlml.l učiteli k 'eho ...., .. ~ zpuBobem, že přenechala učiteli k v" Jo' platu, JeJz obec plmla 
vazovati za závazek smluvní nýbr' 'd pOZ1~an, sve pozemKy, nelze po
renčn1ho příspěvku kotvicí' . ,z J e ,o .z~vazek k poskytování 1roIIku-

Obec se 
• ! v pravu vereJnem,. 

nemuze spr titi 'h vazku jednostra' os" .sv~ o dosavadn1ho veřejnoprávnmo zá-
, .. one a o sve uJme prostě tím v od v , 

(!aISI požíváni pozemků K tom . ,ze epre spravci školy 
správních úřadU. . u bylo by třeba ~ozhodnutí příslušných 

Právn, otázku, zda se m ',V ob .' ... pro ávnmo závazku muz' Ve o.ouuzde .. ~t: sproskbh Jednostranně tohoto svého , ,Q reSI" Jen dyb'ov 

, 

spravní řízení, mohl by podle § 190' v vy J~ .0 nt bylo zahájeno 
K žalobě obce proti dočasnému c. r; s,. ~reruslti sporné řízení. 

ného vlastnictví k pozemk' , . v spra~C1 sko,ly o uznáni neobmeze
jest oprávněna přistoupiti umJ'akO l~~Y!y' ~~tenech~ny k ,:!žívání učitelům, eJsl 10 ervementka skolní obec. 

(Rozh. ze dne 15. května 19'29, Rv II 86/28.) 

Obec M. na Moravě do . hl' by bylo uznáno právem že~:l~v~ s; na pro:;atll~,ním správci školy v M., 
připsaných obci M a ž~ 'estžal ne~u nepnslusl právo užívati pozemků 
pozemků všech úkonů Jte" b ovany p~lVmen zdržeti se ohledně těchtG 
práva nebo služebnosti k t:!t/p~z:o~~ za~r~o~,a~y výkon jakéhokoliv 
zemky byly dány do uží ' , d č :n um; z~ UjlCI obec tvrdila, že po-

vam o asnym mlstmm učitelům jen za službu 
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kostelní a za písařské práce pro obec, že však žalovaný těchto služeb 
nekoná a užívá pozemkú bez právního důvodu. K žalovanému přistou-
pila jako vedlejší intervenientka školní obec M. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d žalobu pro 
tentokráte zamítl. D ů vody: Nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. pro
since 1774 bylo nařízeno zřizování t. zv. triviálních škol ve všech mí
stech, kde jsOU farní kostely neb od nich vzdálené filiální kostely, po
vinnost vydržovati tyto školy, i učitele, byla uložena obcím a dominiím 
.a Nejvyšším rozhodnutím ze dne ll. února 1787 i patronu; dekretem 
ze dne 30. září 1827, čís. 5883 nařízeno, by bylo působeno k tomu, by 
platy učitelů při nově zřízené škole byly kryty z místních pramenů a 
nemusely býti doplňovány ze školského londu. Řečení tři činitelé, obec, 
dominium a patron, tvořili tedy konkurenci, jíž zákon ukládal povin
nost nésti náklad na školu po stránce věcné i osobní. Co ten neb onen 
činitel dal, ať na penězích, ať na dávkách naturálních, k účelu shora 
zmíněnému, dal z důvodU závazku veřejnoprávního, aspoň potud, pokud 
toho bylo zapotřebí, by bylo dosaženo stanovených příjmů učitelových, 
a nešlo jen o akt liberality. Naturální dávky učiteli z dřívějších dob 
datující, byly zachovány jako část platu učitelova i v § 37 zákona ze 
dne 24. ledna 1870, čís. 17 ř. zák., pokud se týče § 27 zák. čís. 18/1870 
z. zák. ("iz i §§ 38, 47 zák. čís. 77/1883) a zmiňuje' se o nich nový 
platový .zákon. čís. 103;'11926 v § 26. Dekrety z osmdesátých let osmná
dého století bylo také stanoveno, že s funkcí učitele na školách 
podle těchto dekretú zřizovaných má býti, kde jen je to možno, spojo
vána služba ředitele kůru a kostelníka; tehdejší právní stav, právní po
stavení církve ve státě aškolstv! ~ místní duchovní byl dokonce nej
bližším př.edstaveným učitele' a tento podroben jeho dozoru ~ přinášel 
fo s seboU,že i na ony zmíněné dvě funkce učitele bylo hleděno jako 
na funkce veřejnoprávní, jinými slovy, úhrnné důchody, které konku
rence poskytovala učiteli, byly mu dávány za všechny jeho funkce z dů
vodu závazku veřejnoprávního. Bylo zjištěno, že učitel na škole v M. 
pobíral užiték z pozemků obecních za službu školní i kostelní, aniž bylo 
rozlišováll0, a že tamní učitelé, až na poslední léta, vykonávali obojí 
službu a pobírali tuto jednotnou naturální dávku za vše, aniž byli Z:I 

varhanictví zvláště placeni; je-li v této úhrnné dávce jako její součástka 
zahrnuta i úplata za službu školní, nelze tuto částku učiteli upírati. Soud 
prvé stolice má ov'šem za to, že obec, je-li po zákonu povinna nésti 
na školy náklad věcný i osobní ~to jest ovšem pravda, neboť § 35 
zákona čís. 292/1920 nevstoupil dosud v platnost, byť i byl fakticky 
prováděn ~ a chce-li učiteli dávati hotově plat zákonem mU zaručeny, 
má právo odebrati učiteli pozemky, z nichž užitek byl dos.ud z části ná
hražkou dl'tc.hodu učitelova; leč o tom, zda mají naturální dávky na účet 
platu služebního přestati, nenáleží rozhodovati soudům. Zákonem ze 
.dne 24. ledna 1870, čís. 17 bylo v § 43 učitelům zakázáno zastávati 
kostelnictví; služba ředitele kůru a varhaníka prohlášena za dovolené 
vedlejší zaměstnání. ! pak konali, jak zjištěno, učitelé službu kostelní 
{nikoli kostelnickou)až do posledních let, nemajíce za to zvláštní 
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úplatu, nýbrž užívali pozemků jednak 'ak "j I" . 
níci. Původně jednotná služba »učitele~< ~o~~~t~~~J·!~.dnakfPkko varha
a kos!elní a placená úhrnkem, rozštěoila se ve I! ve ~.n CI školní 
vlastmm slova smyslu (službu škol') 1 f k' sluzbu uCltelskou ve 
souvisí funkce rvá' e' " . 1;1 a un Cl varhamckou a co s tím 

pak te;t roZ!iŠo~ati ~ezr~f~, v~~e~n~,~~~r~r~r~áí~~~nerI? ~o~krhom'ýn~. Tu 
z vereJIlOpravního závazku k '.' . ,pre ra nyml lety 
jest úplatou za školní služtuOsntl~~:~ ~Ů~h~~dale )tedl notně pobír.a.

né
, 

z hotového plat) .' . U UCl e ova (na sraz ku 
úkon; jenom on~ p~v~oč~s~11~s~?I~tou za onen druhý, nyní soukromý 

prká~a ~eřejného. Zjištění a rozhoa;:u{;o~~~~yna;~:tiníp~tuvdkYseZ tdl;vOddu 
Ja e mlry pozemky ··t I' •... " yce o 

d 
• I UCl e I v UZlvam dané pokud se ty' c·e du' chod . h 

po rze y původ' . d' k . z UlC úřadům správn~~;rj~n ~~í:a~~/~~a~k~ veřejn~~r~v~ího, přísluší však 
slušelo posuzovati podle norem rávr e Jest ~zlvamm, kt.eré by nyní 

~~~~~~~~~t~~~~d{~ ~o~~~ci z:~1fv~~~~O~~o~~~r~~~t~. ~h~r~t~r~Tně~ ~~:~~ 
kráte zamítnuta. Dodává y. . Cl a byl~ pIOtO zaloba pro tento-

ll<;boť, bXť• i. bylo vzhledel~,e, k z~á~~l~~mo s~re,;;7~!:~~!~l~ř~dU kPrt
á
:

a
, 

vemu zJlstem zapotřebí b ne' rve r h'. ., e s n 0-
rozs.ahu naturální dávky' p~zůstrvaJ'ící ~z U~í~l. u.rad sprka~m ? ny~ějším 
dených o t ci' k"" am pozem u v zalobe uve-
jaký p.1vod~~n~ě~a J:ů~e~l;;;e~:v~:IO~! ~~~~ rJ'!z v dy;v7 v.eřejnoprá~ní, 
soukromém a pro ' v' v' II ovana na pravu. 
• I b posouzem pnslusnostI soudu J'sou I'ozhodn' . 'd . za o y.' yml u aJe 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobkyně. 

-- čís. 8965 - 675 

SKvml zákony ze dne 24. ledna 1870. čís. 17 a 18 z. zák. - ve shodě 
s důvody ro~hodnutí nejvyššího soud~ čís. 3399 sb. n. s. V napadeném 
rozsudku se praví, že soudům nenáleží rozhodovati o tom. zda mají na
turální dávky obce na účet služebního platu učitelova přestati. Ale není 
potřebí jíti tak daleko, neboť jádro sporu jest již v tom, zda se může 
žalující obec jednostranně, o své újmě, sprostiti svého dosavadního ve
řejnoprávního závazku prostč tím, že odepře žalovanému správci školy 
další požívání sporných pozemkll. Tuto právní otázku může soud řešiti, 
neboť jde o žalobu Zápllrčí a, náleží-Ii tento spor na pořad práva, pří
sluší soudu podle všeobecných zásad také právo, utvořití si samostatný 
úsudek i o otázce, zda se může žalující obec jednostranně a o své újmě 
sprostiti svého dosavadního veřejnoprávního závazku prostě tím, že 
odepře žalovanému správci školy další požívání sporných pozemků. Jen, 
kdyby o ní bylo řízení správní již zahájeno, mohl by soud podle § 190 
c. ř. s. přerušiti sporné řízení, ale tomu tak není. K této otázce nelze 
však přísvědčíti, uváží-Ii se, že jde o závazek, který vznikl z důvodu 
veřejnoprávního v době dávno minulé, potrval stále po mnoho let, nabyl 
ve smyslu tehdy platných předpisů §§ 167 a násl. 1. zv. politíckého zří
zení škol obecních (politische Schulverfassung) právní povahy konku
renčního příspěvku k požitkům učitelovým a trval i byl skutečně plněn 
až do poslední doby, zejména i po změnách nastalých novějším zákono
dárstvím v oboru národního školství, jak bylo v napádeném rozsudku 
případně vyloženo. Takového dosud trvajícího závazku veřejnoprávního 
nemtIŽe se žalující obec zbaviti sama o své újmě, nýbrž bylo by k tomu 
potřebí rozhodnutí příslušných správních úřadů. (Viz též rozhodnutí býv. 
říšského soudu ze dne 19. ledna 1888, čís. 7, Hye Vlil. čís. 425.) Má-li 
se věc tak, stačí to již ci sobě k zamítnutí zápůrčí žaloby, která se do
máhá uznání neomezenosti vlastnictví žalující obce ke všem pozemkům, 
jíchž žalovaný učitel požívá, _ neboť, bylo-Ii vyvráceno tvrzení, že po
žívání obecních pozemků bylo učiteli poskytnuto výhradně za služby 
kostelní (o písařských pracích nebylo nic zjištěno), bylo-li naopak pro
kázáno, že' šlo o naturální dávku poskytovanou jednotně též za dosud 
konanou službu školní a, přiznává-Ii konečně i žalující obec v dovolání, 
že schází vůbec bezpečný podklad pro řešení otázky, které pozemky 
jest považovati jako odměnu za služby učitelské (školní) a které za 
služby kostelní, nelze vyhověti žalobní žádosti, i když se uzná, že žalo
vaný nemá na požívání obecních pozemků nároku potud, pokud by bylo 
úplatou za kostelní služby, jichž nekoná. Byla-lí napadeným rozsudkem 
žaloba zamítnuta pro tentokráte, nelze v tom spatřovati nesprávné právní 
posouzení věci, žalující obci nestala se křivda a její dovolání není opráv": 

něno. Pokud dovolatelka napadá připuštění vedlejší interveníentky, jde 
vlastně o vyhrazený rekurs podle § 18 čtvrtý odslwec, 515 c. ř. s., ten 
pak je bezdůvodný. Vedlejší intervence školní. obce M. byla podle § 17 
c. ř. s. právem připuštěna. Třebas je žalován je.n dočasný správce školy, 
nelze přece neuznati, že také školní obec má právní zájem na výsledku 
,sporu, zvláště když žalovaný správce školy požíval sporných pozemků 
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níkoliv z vlastní vůle, nýbrž jménem správy školy a k poukazu předsta_ 
veného úřadu školního. 

čís. 8966. 

. K hotovosti kupní smlouvy o nemovitosti se nevyhleditvá, by bylo 
Ujednáno, kterým dnem mají na kupitele přejíti daně a veřejná břemena 
jakož i užívání, a o tom, kdo má hraditi převodní poplatky a dávk~ 
z příru.stku hodooty. 

(Rozh. ze dne 15. května 19>29, Rv II 760/28.) 

žalobci domáhali se proti žalované určení, že kupni smlouva o ne
movitosti jest platná. že žalovaná jest povinna ji dodržeti a vydati ža
lobcům listínu způsobilou ke vkladu vlastnického práva. Pro c es n í 
s o udp r v é s t o I i ce žalobu zamitl, o d vola c í s o u d uznal 
podle žaloby, vypustiv určovací žádání. 

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

Důvody: 

Mylným jest právni názor dovolatelky, že k platnosti kupní smlouvy 
o domku bylo třeba dohody i o tom, kterým dnem mají na kupující pře
jíti daně a veřejná břemena, jakož i užívání, a o tom, kdo má hraditi 
převodní poplatky a dávku z přírůstku hodnoty, ježto prý jsou to pod
statné náležitosti každé kupní smlouvy. Podle §§ 1053, 1054, 1062 obč. 
zák. se vyžaduje k hotovosti trhové smlouvy shoda stran o předmětu 
a o ceně. Jinak platí, nebylO-li mezi stranami nic ujednáno, doplňovací 
předpisy zákona. Nedostatek jednání stran o době odevzdání, o pře
chodu nebezpečí, břemen a užitků, jakož i o tom, kdo má platiti poplatek 
převodní a dávku z přírůstku hodnoty, nemá tedy o sobě význam pro 
hotovost trhové smlouvy, ježto pro ten případ jsou tyto otázky upra
veny zákonem, a když o nich nebylo jednáno, jest předpokládati, že 
strany mlčky tomu chtěly, by nastala jejich úprava podle zákona, totiž 
podle ustanovení §§ 1061, 1062, 1064, 904, 443 obč. zák., podle zákona 
poplatkového ze dne 9. února 1850, čís. 50 ř. zák. a podle vlád. nař. 
ze dne 23. září 1920, čís. 545 sb. z. a n. (srv. Ehrenzweig, Das Recht 
der Schuldverhaltnisse, vyd. z r. 1928, str. 408,128, a v příčině dávky 
z přírůstku hodnoty též rozh. čís. 3977 sb. n. s.). 

č;s. 8967. 

Odkazovníci,nejsouce účastmky pozůstalostnibo řízení, nemají práva 
domáhati se rozhodnutí o tom, podle kterého důvodu dědíckého p,ráva 
má býti pozůstalost projednána. Neuznal-li dMicplatnost poslední vůle, 
z níž odkazovní'ci vyvoz<wali své nároky, jest na nich, by své nároky 
uplatňovali žalobou. . 

-' čís. 8968 -'--
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Do rozhodnutí (rekursního) soudu, jímž bylo stanove~o, ~e za pod: 
klad pozůstalostního řízení jest níti dědickou smlouvu, n"koltv poslednt 
pořízení, nejsou oprávněni stěžovati sí odkazovn/ci. 

(Rozh. ze dne 16. května 1929, R I 255/129.) 

P o z ů s t a los t n í s o u d uloží! soudnímu komisaři, by projedna~ 
pozůstalost podle zákona (podle posledního pořízení) .. Rek u r s n I 
s o u d k rekursu pozůstalé vdovy změní! napadené .usnese111 v ten rozum, 
že za podklad pozůstalostního řízení jest VZltI dedlckou ,s,:,louvu. 

Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs odkazov111ku. 

Důvody.: 

Rekursní soud, zme111V usnesení prvého soudu, rozhodl, že za ,Pod
klad pozůstalostního řízení jest vzíti dědickou sml.ouvu z~ d,~e 16. unora 
1924. To napadají odkazovníci dovolací stížnostI, .d01~1aha]1ce s,e toho, 
by bylo obnoveno usnesení prvého soudu, podle ne~oz jest pozust~lost 
projednati jen na základě poslední vůle ze dne 23. brezn~ 1926. Ota~ka, 
na základě kterého důvodu práva dědického má ~ýtI.pozusta!?st projed
nána, resl se, jsou-li tu odporující si dědické pnhlas~y: v nze111 upr~-. 
veném v §§ 125 a 126 nesp. říz., to vša~ je~ mezI dedlcl, Odkazov111c~ 
né'soU účastníky takového řízení a nema]1 prava domahatI se rozhodl;utI 
o lom podle kterého dědického důvodu má hýti pozůstalost projednana; 
V so~zeném případě vdova. po zůstaviteli n,:~znala plat~ost posledm 
vůle ze dne 23. března 1926, z níž vyvozují stezovatele ~v; odkazy; S~
trvá-li vdova při svém prohlášení, bude věcí odkazov111ku: by sve ~a
roky uplatňovali žalobou, a byl v té příčině jl~ usnes~ll1~ okresn;ho 
soudu příslušný spor mezi vdovou s odkazovmky odkazan na p.ora~ 
práva. Odkazovníkům jest také volno, pokud se t~k nesta?: .z uredn! 

. t' (§ 160 nesp říz) domáhati se zákonneho za]1stem odkazu povlllnos I . ., •• .. v t vY t I' 
(§ 161 nesp. říz.). Důsledkem toho nelze duvodne tvrdItI, ~e sezova e e 
byli rozhodnlitím rekursního soudu na svých právech zkrace111, a proto 
nejsou ani oprávněni rozhodnutí tOIllU stížností odporovatI (§ 9 nesp. 

říz.) . 

čís. 8968. 

Nejde o zřejmou nezákonnost podle §~6 nesp. ří~.,. pow::ázaly-li 
nižší soudiy na pořad práva dědice ze závěti,. p.mtepsane len zustavlte-

lovou šiirou. 

(Rozh. 7.: <lne 16. května 1929, Rl 284/,29.) 

S o udp r v é s t o I i c e poukázal dědičku, přihlásivší se :e závěti, 
na pořad práva, ježto vlastnoruční závěť byla podepsana jen SlfrOU, 111-
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koliv jménem zůstavitelovým Rek . 
potvrdil. . u r s n I s o u d napadené usnesení 

Ne j vy Š š i s o ud h 'I nevy ove dovolacímu rekursu. 

o ů vod y: 

říZ.~y:tl~:n~~a~řO~~~iol~c:~~re~~lf~~,:;řejmOU nezák?nnost (§ 16 nesp. 
rentku s její dědickou přihláŠk IZ~1 s.o~dy pou.k,:z,ah dovolací reklt
protože závěť 'est od . ?U, ?plraJlclse .o zavel, na pořad práva, 
V § 578 obč J' k P , epsana Jen SIlrOU, mkoh Jménem zůstavitelovým 
b b . z~ . vyz~duJe se u vlastnoručně psaných posledních 01"' tt yly po~epsany )menel~' p~řizovatelovým. Shledaly-li nižší SOUd/U}, 
k':'u poza a~ku'pnpoJe!1lm SIIry zůstavitelovy není vyhověno a' ze 

~e:;aly', '?~hazeJ1c~ z toho, že závěť nemá formálních náležitosti (§ f~6 
na p~:~~ pr~;~la~~l~:k;;:;~~;~u pro}i přihlási~ším se dědicům ze zákona 
kursu . en 'o I o Zfe]me nezakonnostI a dovolacímu re 
říz) ZJd IZ }Of hot o duv~du p.odanému nebylo lze vyhověti. (§ 16 nesp-' 

" a I Sl ra na závetI přIpo' ., k "f . 
místo podpisu užívaná ve sPoJ·enJ.en~ Ja

d 
o. Sl. ra obvykle prý zůstavitelem 

1an N« nahrazu'e . ' . I S uvo mml slovy závěti: »Já podepsaný 
obč "k d.l '. Jak dovolacl rekurentka tvrdila požadovaný v § 578 
o to'mz~ fífeOnt~~sb~;~~~' v~a~o~el~~~hodne soud 'procesní, rozhodnouti 

čís. 8969. 

Pou~~~ení~ek~ce p'~d~~ § 39 čís. 1 ex. ř. může se státi i na základiě 
o • usne~em, zrusu licího exekuční titul. 

Uzavrely-h strany po povolen" k . pohled!' dl'" t eJre uce mimosoudní smír o vymáhané 
předruě~~~~ lýti? .e n:ho~ mel? soudCovS~é zástavní právo na zabavených 

, . " , ~c ovano do zapl'wem částky určené smlre ' b la tím 

~~~~:r~~~: s:~~~, I! za~ádá hr~vní ~VOd k nabytí~áslavního 
podminky § 39 č' 1 • u, y ne y a zrusena exekuce, jsou-li tu 

lS. ex. r. 

(Rozh. ze dne 16. května 1929, R I 298/29.) 

Návrh dlužníka by byla podle § 39" 1 • 
zabavením a prodejem movitostí s o u d c~s. ,ex./, ~~stavena exekuce 
k u r sní s o u d návrhu vyho~ěl O ů v or dV e s o I:: ~ z~mítl, r e -

~~so ľ~ZeS~der' kpžoivdnleos§ten3ského ,soudd~. Jde tedy~' ex~~~~~~~:t~a~~~IZP§írf 
. , prvll! o stavec e -' k 

podle exekučních titulů' uvedených v §§ r r. pou ,povole~í exekuct; 
soudy. Podle § 54 čís 2 ex ř ' b T a ex. r. povolany CIVIlU! 
nár.o~, pro který se na~rhuje' e~e~uu;~, I ~x~~~~~~čním ~ávrhu uveden 
~UrCL Jím jest tu rozsudek živnostenského soudu. ~~~~I~~~o~ !~n vyka
vla~ ,§a:f;de,~o, usnes;ní povo.lující exekuci stalo se právoPla~ný~ce( s~~-

za ona ze ne 27. hstopadu 1896, čís. 218 ř. zák.). Základen; 
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soudcovského zástavního práva zůstává tudíž řečený exekuční tituL 
Dlužník navrhuje zastavení exekuce na movitosti s poukazem k tomu. že 
tu exekučního titulu již není, a má zřejmě na mysli § 39 čís. 1 ex. ř. Po
dle názoru rekursního soudu měl exekuční soud jediné zkoumati, zda 
jsou splněny předpoklady § 39 čís. 1 ex. ř., zda byl exekuční titul uznán 
neplatným, zrušen nebo jinak prohlášen neúčinným a neměl se pouštěti 
do zkoumání právního významu mimosoudního smíru ze dne 9. října 
1928, poněvadž nemůže býti exekučním titulem a jest bez významu 
ohledně soudcovského zástavního práva. Ježto jest zjištěno, že rozsudek 
živnostenského soudu, tvořící exekuční titul, byl usnesením rekursního 
soudu zrušen, jsou splněny předpoklady § 39 čís. 1 ex. ř"an exekuční 
titul přestal právně trvati (§§ 32, 30 zák. o živn. soudech, § 153 c. ř. s. 
a čís. sb. 1356). Na tOm nemění nic okolnost, že po usnesení rekursního 
soudu v dále vedéném sporu u živnostenského soudu omezil žalobce ža
lobní žádání na 36.000 Kč, což souvisí s otázkou právního významu smíru 
jako novace,· Zda jest použiti ustanovení §§ 1378, 1380, 1390 obč. zák., 
nutno zkoumati ve sporu, nikoliv však v exekučním řízenÍ. Vzhledem 
k názoru rekursního soudu, že při posuzování oprávněnosti dlužníkova 
návrhu na zastavení exekuce jest podle § 39 čís. 1 ex. ř. výlučně použiti 
předpisů exekučního řádu a že vše ostatní náleží na pořad práva, bylo 
rekursu vyhověti. Budiž ještě podotknuto, že doslov § 39 čís. 1 ex. ř. 
(právoplatným r o z s u d k e m) zdá se sice odporovati názoru rekurs
ního soudu, ježto exekuční titul byl zrušen u sne sen í m rekursního 
soudu. Bylo však jistě úmyslem zákonodárcovým, klásti hlavní váhu na 
z ruš e n í exekučního titulu, 

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

Důvody: 

Dovolací rekurs vymáhajícího věfitele jest neoprávněný, a to již po
dle správných důvodů soudu rekursního, k nimž vzhledem k vývodům 
dovolacího rekursu stačí podotknouti toto: Řízeni exekuční jest řízenim 
oliciosním, při němž jest podle § 1 ex. ř, nepostradatelným předpokla
dem jsoucnost exekučního titulu. Zájemným popsáním předmětů, v zá
jemním protokolu uvedených, bylo založeno soudcovské právo zástavní, 
které zásadně má pominouti, jakmile zanikne exekuční titul, na jehož 
podkladě vzniklo. Exekuční titul zanikl v tomto případě tím, že rozsudek 
pro zmeškání, který jej tvoří, byl zrušen navrácením v předešlý stav. 
Právem byla proto, hledíc k ustanovení § 39 čís. 1 a k druhému odstavci 
tohoto § ex, ř., exekuce k dlužníkovu návrhu zrušena. Uzavřely-li strany 
po povolení exekuce mimosoudni smír ze dne 9. října 1928, jímž se 
dlužník zavázal, že zaplatí vymáhanou pohledávku sniženou na 36.000 Kč 
v určitých splátkách, že však zástavní právo nabyté na přejmětech v zá
jemném protDkolu popsaných zůstane do zapravení narovnané částky 
zachováno, byla tím ujednána smlouva zástavní (§ 1368 obč, zák.), 
která zakládá podle § 449 obč. zák. právní důvpd k nabytí zástavního 
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práva: Jak se na základě takovéhoto právního důvodu nabývá práva zá
s:~vm~o jest u.vedeno v §§ 451 a násl. obč. zák. I kdyby bylo došlo ke 
znzem smluvmho ~ráva zástavního, nebylo by toto, jak rekursní soucl 
poukazem na § 1 ČIS. 5 ex. ř. správně dovodil, způsobilé, by bylo pod
kladem exekuce, .kter~ byla zahájena na základě jiného exekučního ti
tull! k. reahsacI ]Inakeho, soudcovského, zástavního práva. Tím by se 
vlastne rea.hsovalo smluvní právo zástavní, aniž by tu bylo exekučního 
IIt~lu, ktery teprve umožňuje zahájení exekuce a tím realisaci smluvního 
pr~va z~stavn;ho. ?~U~ prvé stolice hledí sám dovoditi, že je tu smluvní 
pravo zas!avm; bramcI tomu, by exekuce nebyla zrušena; tím osobuje si 
v podstate pravo, rozhodovati o platnosti smíru a o platnosti zástavní 
sr;'louvy a o. vzmku a platnosti smluvního práva zástavního. To vše se 
vsak vymyka z ~ůsobno~ti exe~učního soudce (srovnej §§ 17 druhý od
stavec a 36 a nasl. ex. r.). Pravem proto rekursní soud zrušil exekuci. 

čís. 8970. 

,Pr?ce~ní ,soud, u něhož byla podána jen žaloba o rozluku ~nžel
stv~ ~,koliv zaloba ? pla~ení výživného ani, na 'odvolání daru, nenl pří
~!u,snym r~hodo~~t!? n.avrhu na povolem prozatlmního opatření ma
jlclho za ucel zajlstem naroku na výživné nebo na vrácení daru. 

(Rozh. ze dne 16. května 1929, R I 332/29.) 

i\1anže!ka, podavši na manžela žalobu o rozLuku pro hluboký rozvrat 
manzel~t~l, navrhla u procesního soudu, by prozatímním opatřením bylo 
poddluzl1l~u,. bance ,A., zapovězeno vydati vklad, tvrdíc, že odvolala man
zeh daroval1I vkladu. S o u ~ p r v é .s t o I! c e prozatímní opatření po
vol:l, ! e k u r s n I s o u d navrh zamltl. D u vod y: žalobkyně domáhá 
se z~lobou rozlukJ:: manž;lství,V níž tvrdí, že notářským spisem darovala 
manzel!. 50.000, K.c, ~tere vl?Zlla na. vkladní knížku u banky A., filiálky 
v H. Dale tvrdl, ze zalovany pokUSIl se peníze, jichž darování výslovně 
od~olal,a, v b~nce. vyzvednouti, ?odávajíc, že vybráním vkladu byl by 
JeJ! T~~Zl~OV~CI n~rok ne-II zmaren) alespoň v nejvyšší míře ohrožen~ 
O vyz;vne vsak vubec žalováno není ani na odvolání daru. Hledíc k usta
novem § 387 P'.vý. odstavec ex. ř. (»vor welchem der Prozess in der 
I-!au~tsache ~nh~nglg .rst«) zřejmo, že nemohl býti návrh na povolení za
IIml11ho opatre!ll po?an. u procesního soudu, u něhož podána jen žaloba 
o rozluku manzelstvl, nybrz u soudu okresního, uvedeného v druhém od
stavc! CIt. §. Nehledíc k tomu nebylo osvědčeno, že dar byl odvolán z dů
vodu uznaneho ~a přípustný v obecném zákonníku občanském ani že 
jest :~ obleklIvm věcná P?tře.~a z~jištění nároku na vrácení dar~ pokud 
s~ tyc,: naroku na placem vyzlvneho. Nelze ani tvrditi, že jest žalobní 
n~rok zalobkyně ~a povolení rozluky ohrožen tím, že by si žalovaný pe
mze mu darovane vyzvedl z peněžního ústavu. 

Ne j vy Š š í s o u 9 nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění, nebot' jest přisvědčiti 
právnímu názoru rekursního soudu, že procesní soud pr~é- sto1i~e l1,ení 
příslušným rozhodovati o návrhu stěžovatelky na povolem prozatmmeho 
opatření, poněvadž stěžovatelka se domáhá žalobou u kr~jské,ho ~oudu 
jen rozluky manželství, nedomáhá se však posud pl~cem vY,z;vneho a 
nepodala ani žalobu na odvolání daru. Nerozhoduje, ze se stezovatelk~ 
zmiňuje v žalobě o rozluku manželství i o tom, že odvolala dar pro hrubl' 
nevděk a že si vyhražuje nárok na výživné. Poněvadž sama tvrdí, že na
vržené prozatímné opatření má za účel zajistiti její nárok na vrácení daru 
nebo na výživné, avšak POSU? byla podána žaloba jen . .o rozluku. m~n
želství nelze tvrditi že rozepre ve vecI hlavm jest zahajena u krajskeho 
soudu 'v H., a práv~m dospěl rekursní soud k úsudku, ,že soud prvé ~to
lice není podle § 387 ex. ř. příslušným rozhodovati o navrhu. DovolaC1mu 
rekursu nebylo proto vyhověti, aniž bylo třeba zabývalI se otazkou, zda 
jsou tu zákonné předpoklady prozatímného opatření. 

čís. 8971. 

Námitka proti výpovědi z nájmu, že vypov1dan~ strana j,:st chrán~na 
zákonem o ochraně nájemců, není námitkou .Ionnalnl" k mz by ~~uselo 
výpověď nebo žalobu na vyklizení odmitl1;0uti ~ll'eSenll1!, p~o nepnpust
nost poi'adu práva, nýbrž námitkou hmotneho prava, k nlZ nutno rozsud
k!em zrušiti výpověď nebo zamítnouti žalobU na vykliz~~í. 

Zákon o ochraně nájemců ze dne 28. března 1928, CIS. 44 sb. z. a n. 
»Náhradním bytem« podle § 32 zák. jest jen takový byt, jenž podle 

ustanovení §§ 1 (2) čís. 9, 12, 13 a 16 zák., na základě soudnl~~ roz: 
hodnutí po provedení řízeni pi'edepsaného v zákoně na oc~ranu, naJe~cu 
musí býti opatřen, by mohla býti pmti nájemci pOV1olena ~oveď z l~hO 
dosavadního bytu, není jím však byt, jenž mímosoudne bez soudmlto 
povolení výpovědi jen lakticky byl opatřen jak?~ ná,,:ad~i byt. Doh?d~~, 
že nájemce má mlti v takovém novém bytě taz prava Jako v bytě drt
vějším, nestal se náhrad~, byt by~ern, ~~?Iéllaj~cim ~ák?~u n~ ocl11'~nu 
nájemníků, byl ji však přtv~en p!avm .ucl~ek, ze,~mt byt. z nahra~~I,ho 
bytu dána výpověď jen z duvodu, z mchz lze pn bytech podléhajlclch 
ochraně nájemcii uděliti svolení k výpovědi. 

(Rozh. ze dne 16. května 1929, Rv I 773/'29.) 

Soudní výpověd' z bytu pro c e sní s o·u d p r v é s.t o I i c e k ná
mitkám žalováného zrušiL O cl vol a c í s o u d napadeny rozsudek po
tvrdil. D ů vod y: Rozhodným jest, jak první soud zcela správně ,uve~l: 
zodpovědění otázky, zda sporný byt jest ,ros,uzovat! pko by~ podleha]!c! 
ochraně nájemníků, čili nic. První soud pnsv~~čuje k .teto otazc~,a, odv?
lává se na ustanovení § 32 zák. na ochr. naJ., vychazeje ze :j!ste~l, ze 
byt byl žalovanému opatřen jako náhradní byt za dosud pouz!vany byt 

i, 
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v přízemí, podle kteréhožto ustanovení osobám, jimž náhradní byty byly 
pronapty, ~.ýpověď, n;ůže býti dána jen podle ustanovení §§ 1-3 zák. 
na ock. naJ. ,I kdyz Jde? i1:lstnost!: na něž jinak ustanovení zák, na 
·ochr. naJ, o vypovedl nema byli pOUZltO, Odvolací soud nemůže se k to
muto právl;ímu,náz.oru,připojítL Jako náhradní byty ve smyslu § 32 zák. 
na oCh;. !:aJ, pnchazeJl v uvahu podle stálé judikatury nejv, soudu (roz
?odn~t! CIS, ~b; 4285, 5430, 6892, viz i Dr. Josef Zelinka »ochrana ná
]eml1lku ~'ydal1l 28 str. 226«), jen takové byty, jež podle ustanovení 
§ 1 (2) CIS, 9, 12, 13 a 17 zák. na ochr. náj, na základě soudního roz
h?dnuli P,o provedení říz~ní př~depsaného v zákoně na ochr. náj. musí 
byli opat;eny, by proli naJeml1lku mohla býti povolena výpověd' z jeho 
dosa~ad~Iho ,bytu, nikoli však i byty, jež mimosoudně, bez soudního po-o 
v?lel1l ~ypovedI, Jen faktrcky byly opatřeny jako náhradní byty, Ochrana 
najeml1l~u pro ná~radní byty ,zůstává rovněž podle t.. Č, platného zák. na 
.ochr:; n~J, zac,hovan~ j~n vr,:mcí § 32 zák. na ochr. náj. V tomto pří
p~d". vsak ma se ~ec Jinak. Zalovanému žalobcem vyprázdněný byt na 
vymenu v podkroVI domu Č. 256 požívá podle názoru odvolacího soudu 
:ochra~y nájemníků ne z toho důvodu, že jest ho posuzovati jako ná
h!a?11I b~t ve smyslu § 32 z~k. na ochr. náj" nýbrž proto, že podle zjiš
te!1i,prv111ho soudu bylo meZI stranami výslovně sjednáno před mistěho
~al1lm St;, d?,}ohoto bytu, že, žalovaný v novém bytě má míti táž práva 
"jako v dnVejSI!ll' t. j; ze novy byt rovněž má býti pod ochr. náj, Taková 
do~oda stran, Jest vsak za platnosti zák. na ochr. náj. přípustnou a pro 

·obe str~ny zav~z?o~ a odp~ro,~alo by přímo zásadám poctivosti a víry, 
kdyby zalovany, jenz se v duvere na tuto žalobcovu přípověď nastěhoval 
.do bytu vyměněného, mohl býti od žalobce vypověděn. Byl by tím 
za svo~ ochotn?~t a pro s,vé vyjití vstříc žalobci přímo potrestán, Z to
hoto dU,vo?u ma I,odvolacI soud za to, že se na projednávaný případ ne
"Vzta~uJl d~vody ';Itovaného rozhodnutí nejvyššího soudu, poněvadž právě 
:zde Je~t vysl?vn~ d?hoda stran, že byt, o nětž jde, rovněž jako dřívější 
byt ma podlehali zakonu na ochranu nájemcu, • 

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

D ů vod y: 

Zma,tečnost podle ,§ 503 čís. 1 a 477 čís, 9 c. ř. s. spatřují dovolatelé 
V t,:r;" ze se odv,olacI sO,ud neobíral tím, že výpověď byla zrušena pro 
nepnpustnost poradu prava. Soud prvé stolice na koncí rozsudkových 
d~vodů praví, že výpověď bylo zrušiti pro nepřípustnost pořadu práva, 
lezto podle § 32 zákona o ochraně nájemníků ze dne 28. března 1928 
čís, 44 sb, z. a n" může býti výpověď dána jen z důvodů uvedených 
v §§ 1-3 cit. zákona, Jak již v rozhodnutích čís. 3741, 5465, 6076, 6465, 
.6?96 ~ 6838 sb, n, s, dovozeno, není námitka proti výpovědi, že vypo
vldana strana jest chráněna zákonem o ochraně nájemníků, námitkou 
formální, k níž by slušelo výpověď nebo žalobu na vyklizení odmítnoutí 
usnesením pro nepřípustnost pořadu práva, nýbrž námitkou hmotného 
práva, k níž nutno rozsudkem zrušiti výpověď nebo zamítnouti žalobu 
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na vyklizenÍ. Soud prvé stolice neodmítl výpověd' usnesenín:. (§ 261 
prvý odstavec c. ř., s), ~ýbrž zrušil ji rozsudkem, což se ,deJt; pouze 
k námitkám hmotnepravmm, Soud prve stolice se, Jen ne~resne a ne
správně vyjádřil, že tak činí pro nepřípustnost poradu ,prava. !,<emusll 
se tudíž odvolací soud obírati otázkou přípustnosli poradu prava, na
opak správně jednal, obíraje se jen tím, zd~ jest nárok ža!o?ců, opod
statněn po stránce hmotněprávní. Rozsuc:ek Jeho lze ,?ezpecn:, prezkou
mati a není tu zmatečnosti podle § 477 ČIS, 9 a 503 CIS, 1 c . .t' s, 

Jde ještě o právní posouzení věcí. Odvolací soud ve shode s rozhod
nutími čís. 4285, 5430 a 6892 sb, n, s, dovodil, že ~ypovídaný byt nen~ 
náhradním bytem po rozumu § 32 cit. záko~a ČIS, 44/,1928,. a staČl 
v tomto směru poukázati na důvody napade~eh? ,r?zsudk~; :?dl"., § 1. 
j. n. a § 1 nesp. říz, jsou předpisy o tom, ktere ve Cl Jest vyndltr v nzem 
sporném a které v řízení ne,s~orném, pov~hy rozkazov~cI, ,~ ne!ze do
hodou stran přesunouti hramcI mezI spornym a nespo:ny~ n~~mm, T,u
díž dohodou, soudy nižších stolic zjištěnou, že žalo~any ma mlli v no~em 
bytě táž práva jako v bytě dřívějším, nestal s~ no vy ?yt bytem pod!eha
jícím zákonům o ochraně nájemníků. A:~ .one dO,hode ne!ze:, Ja~ ~~le, a 
to správně, usuzuje odvolací soud, upnli pnake ?m~tn~plavm uC1l1ky, 
Podle §§ 863,914 a 915 obč, zák. jest této do~?de pn~:adali ten smysl, 
že strany zamýšlely určitým způsobem omeZIli prona]1matelov? pravo 
výpovědní, že pronajímatel neměl býti oprá~něn ?eze ,všeho da!š:ho kdy-

. koliv ukončiti nájemní poměr prostým dámm vyp~vedI ve lhute ,stano
vené výpovědním a stěhovacím řádem ze dne 2~" cer~n~ 192~c ČIS, 172 
sb. z. a n" nýbrž že po dobu platnosti ochrany naJemmku, t~~IZ po dob;, 
určitelnou, smí dátí výpověď jen z dů~odů, ze který~h m~ze s.o~d p~1 
bytech podléhajících ochraně nájemníku udelI~ svolem k vypovedl; Za
konem o ochraně nájemníků není v tomto smeru omezena smlu~m vo~
nost stran, stanovená v předpisech §§ 859" 1090, 10~4, :: 13 ~ ~,asl. o~c: 
zák, a § 560 c, ř. s. pro byty nepodléha]1cI ochrane nat~n;m~ul' K vulI 
úplnosti se podotýká, že vázanost pronajíma:elova na u~clte duvo,dy ~y
povědní není v platném právu ~jever::. vzácnym. podobna omezem prava 
výpovědního vyskytují se na pr. 1 pn bytech v domech ,p~~tavenych se 
státní podporou (srovnej § 59 nař. čís. 191/1921 § 52 nar; CIS. 1601,1?23, 
§ 41 nař. čís. 57/1927 a § 41 nař. čís. 121/192~, s mm!z ve shode JSou 
stanovy obecně prospěšných stavebních a bytovych druzstev, Jak patrno 
z rozhodnutí čís. 4167,7208,7422 a 7570 sb, n, s;). J~žto v tomto ~~or~ 
nebylo prokázáno, že výpověd' žalovanemu ,da~~, oprena Je;;t ~, neJ~ky 
důvod, na základě kterého by při bytu podlehapclm ochrane naJe~mk~ 
mohl dáti soud svolení k výpovědi, nemůže vzhlede!TI k ?bsahu naJ~m~I 
smlouvy výpověď, tak jak byla od žalobců dá~,a! ~nvodlli, uko?čem, na
jemního poměru a byla právem vzhledem k zm1l1ene dohode zrusena Jako 
po hmotněprávní stránce nenrlůvodněná. 

čís. 8972. 

I kd~ž postup pohledávky byl darováním, nebylo k jeho ~lat?"osti 
třeba formy notářskéh() spisu, byl-Ii postup sám obchodem. Pravm do-

I 
II 

i i 

:"i 
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mněnka čl. 274 obch. zák. jest vyloučena 'en tehd ' , 
právního jednání nebo podle okol l' .I. y, je-h podle povahy 
smlouva nemá s provozem živnosti :OSc lspPOrllP,?dPh nepochybně zřejmo, že 

Shld'k§ '. ecneo. . e lS a 47 vyr ř stačí ' bl' 
rovnání přislíbena; nev~hiedává ~: 6 a 'ThoddaběPředpr~~OPlatností vy
skytnuta. ' y v e O byla tez skutečně po-

Věřitel, jenž přijal nedovolenou zvláštní v 'hod ' 
obmyslným držitelem ve smyslu § 335 ob' ákY u (~ 47 ~r: r.), jest 
dne přijetí. c. z . a mUSl hradlÍ! uroky ode 

(Rozh, ze dne 16. května 1929, Rv II 747/28.) 

Ve vyrovnání žalující akciové I' . 
bance, vyrovnací věřitelce 'd' k spob ecnostl byla zaplacena žalované 
Zal obou o niž t· ' ~I ens ou ankou U. superkvota 606.000 Kč 
vídeňské banky ~ j~~ t~~:a~a~av s~ akclOv,á společnost jako postupnic~ 

. ode ~n~ přijeti j~dnotlivýCh spll:~:mo~nefh 6~6,000 Kč s: 6% úroky 
vyr. r. Zalovaná namítla mimo" " vo avaj c se, na predpls § 47 
lující společnosti O ba' , )!ne nedostatek akítvnlho oprávnění ža-

, . n I z s I S o u d y uznaly dl 'I b 
v o ~ ,a c I s o u d mimo jiné z těchto d ů dO. Ž po e ~a o f,. o d
devslm, že procesní soud z' , v. o ?', alovana vytyka pře
aktivní legítimace ke s oru a.uJal ne~pravn,e pravnl stanovisko v otázce 
mace k žalobě teprve tří p Z~I~v~na ,nan~ltala ned~statek aktivní legiti
směru důkaz svědky ktere' sos de mm ,us~mm jednam a nabízela v tomto 

" ' ou u oznaml do 14 dnu P 'd'" na zaklade výpovědí těchto sv' dko , . rocesnt sou zjlsítl 
ústně před podáním žaloby oJ IU' ~e se postup sporné pohledávky stal 
povědí těchto svědků ply~e ,vo,a~lť~ud osvoJuje SI toto zjištění. Z vý
žalobkyni spornou pohledávk:e,~f ~ke (J' jmén~m banky U. postoupil 
dávku na své risiko že v .. ' z. ~ r~e, se zavazala zažalovati pohle
lobkyni, že úvěrní ústav B r:~pade. uspe~neho sporu přísluší výtěžek ža-' 
žalobkyně má na výsledku s o prav~1 nastupc: banky U. a velkoakcionář 
že nešlo o postup na oko (§ tlO;u bZ!jer;" Z techt.o zjištění, jasně plyne, 
by arci ničí a třetí osoba byl b o c. ~ak), kterezto pravnl jednání bylo 
nešlo podle těchto zjištění a Yt opravnena t~to námitku činiti. Rovněž 
povědí svědků postup v kni~á~~s .u) ~~ela, bezu platný, i když podle vý- . 
psána žádná protihodnota za za o yne prove~en nebyl a nebyla za
řešiti otázku, zda pro PlatnottOstoupenou pohl~davku, Proto není třeba 
ného odevzdání ve srn slil § 42.f°st~pu, pohledavky darem bez skuteč
ského spisu (§ 1 d) čí; 76/1871 ?b\Zak. byl~ by nutnou forma notář
strany jsou nepopřeně 'obchodníkr. za5')' hl~?IC k tomu, že obě smluvní 
zaob~hod (čl. 273, 274 a 317 ob~ a/: tUdl,z I postup jest považovati 
z jakych pohnutek došlo k postu . ah)' I,'n tom l,e ~cela nerozhodno, 
tak proto, že vídeňské bance Phu po \edavky, zeJmena, zda stalo se 
proti jiné bance. Okolnost že nevY

t 
ovovahf uplatňovati tuto pohledávku 

veden, nenasvědču'e 'eštl o po~ up po edavky nebyl v knihách pro
předstírání. Ostatn~ s~ědek D~o~ an~. bez,uplatn?sÍl postupu ani jeho 
vaje, že pokládal zápis do knih' z b o )!s/,Ii, proc se tak nestalo, udá-
dek sporu, na spornost jsoucnost~ i :zy,~~e pnKh~:~l:~eym Mnaln~jistý vÝ,sle-

. y nym Je nazor 
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odvolatelky, že 606.300 Kč nelze považovati za nepřípustnou superkvotu, 
ježto před pravoplatností usnesení potvrzujícího vyrovnání, před 12, říj
nem 1924 nebyla zapravena, V § 47 vyr. ř,. není stanoveno, že zvláštní 
výhoda musí býti věřiteli před pravomocí potv rzovacího usnesení též 
skutečně již splněna. Podle doslovu zákona stačí úmluva, kterou se věři
teli poskytují zvláštní výhody, Není tedy třeba, by před pravoplatností 
vyrovnání nasfalo též skutečné splnění, stačí, když v této době byla 
zvláštní výhoda závazně přislíbena (srovnej Bartsch-Pollak II. sv. str. 
270), Je arci správným, že zvláštní výhoda, která nebyla dobrovolně 
splněna, je za podmínek §§ 46 a 47 vyr. ř, nežalovatelnou a že tedy dluž
ník nemůže býti právně nucen smlouvu o zvláštních výhodách dodržeti. 
Než tato okolnost o sobě nestačí k výkladu zákona ve smyslu stanoviska 
odvolatelky. Nárok žalobkyně na vrácení superkvoty není nijak dotčen 
tím, že banka U., vědouc o neplatnosti a nežalovatelnosti závazku, jej 
přes to splnila po skončení vyrovnacího řízení. Podle § 47 vyr. ř. lze 
požadovati zpět, co bylo plněno na základě neplatné smlouvy o zvlášt
ních výhodách, bez ohledu na to, zda si byl splnitel vědom neplatnosti 
úmluvy či nikoliv, Tím vyloučeny jsou proti nároku na vrácení námitky 
podle § 1114 obč, zák., příp. § 1432 obč, zák" na kterýžto posléz uve
dený předpis zákona se žalovaná odvolává, Tím méně může se pak ža- . 
lovaná dovolávati předpisu § 1271 obč', zák., ježto ustanovení o hře a 
sázce nelze na tento případ vůbec použíti. 

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

D ů vod y: 

Odvolací soud posoudil věc po právní stránce správně. Při tom nutno 
vycházeti ze skutkového zjištění odvolacího soudu, že se úmluva o po
skytování zvláštní výhody stala již 10, října 1924 a že se postup zaža
lované pohledávky na žalobkyni nestal na oko, nýbrž, že postup 
byl skutečný. Netřeba se obírati otázkou, zda postup byl úplatný či 
bezúplatný, neboť, i kdyby šlo o darování, nebylo by zapotřebí plat
nosti postupu notářského spisu podle čl. 317 obch. zák., jak již odvolací 
soud správně vystihl. Neprávem vytýká žalovaná, že nebylo zjištěno, 
že postup byl obchodem, neboť již odvolací soud poukazuje k ustano
vení čl. 274 obch. zák. Právní domněnka tam vyslovená platí, jakmile 
jest alespoň pochybno, zda smlouva uzavřená kupcem patří k provozu 
jeho živnosti, a jest vyloučena jen tehdy, když podle povahy právního 
jednání nebo podle okolností případu jest nepochybně zřejmo, že smlouva 
nemá s provozem živnosti nic společného, což v souzeném případě nelze 
tvrditi. Předpis čl. 273 prvý odstavec obch, zák. zahrnuje v sobě též 
liberality a mŮže proto i darování býti obchodem (srovnej rozh, nejv. 
s, sb. čis, 7197). Rozhodnutí nejvyššího soudu sb. čís, 7557 zde nedo
padá, poněvadž v případě tam souzeném nešlo o obchod, Pokud se týč'e 
výtky žalované, že nestačilo pouhé přislíbení superkvoty, nýbrž že roz
hodným jest, kdy byla skutečně dána, stačí ji poukázatí na příslušné 
správné odůvodnění napadeného rozsudku, Pokud se týká výroku na· 
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p~d~néhvo roz~udkL1 o úrocích, 1ll,1 odvolací soucl za zjištěno, že žalovaná 
vedela, ze ,tu .Jde? nedovolenou zvláštní výhodu, a dospěl proto právem 
k usudku'.ze J.est :alovan~u považovati za obmyslného držitele ve smyslu 
§,335 o?c. zak. ~alovana ne~znesla v řízení prvé stolice námitky proti 
naroku z.alob,kyne na pl~cen:, 6% ú;oku z jednotlivých splátek. Jako 
obmy~lny. dfZ1tel m~sl vsak zalovana hradIti žalobkyni také úroky od" 
dne pnJeh Jednothvych splátek superkvoty (§ 1437 obč. zák.). Že super
k~?t~ byla poskytnu~a za výslovné~o souhlasu všech věřitelů, nebylo 
zjlsteno a proto se zal ovana mame dovolává ustanovení § 46 čís. 3-
vyf. ř. 

čís. 8973. 

. i.'- úč;nno~ti Sri,tl{)u~y ve Pf()~pěCh třetí osoby se vyžaduje, by byla 
mezI smluvníky sJednooa hlavn, smlouva a by k této hlavní smlouvě 
byla. p!ipojena j3l'<? vedlejší ujednání smlouva ve prospěch třetí osohy. 
:'Ie,:' třeba, b~ tr~Ť1 ~soba ~yla již ve smlouvě individue\ně určena, stači, 
Je-II P?d!e ?bJ.ekhvn,eh znamek určiteloá, aniž se vyžaduje, by ploěni ve 
prospech třeŤl osoby bylo výslovně umluveno, plyne-Ii tento závazek 
z, P?vahy smlouvy, avšak vždo/ musí býti zřejmo, že bylo vůH stran, by 
tretl osoba dostala nmluvené plnění. 

(Rozh. ze dne 17. května 1929, Rv I 475/28.) 

~udo!f W. a .Anto~~n ,Sch. byli roku 1920 zmocněni ke koupi 128: 
k~su hnedouheln~ho tez~rstva B0111fac pro zakládanou belgickou spo
lecno.st. Belglcka spolecnost vstoupila pak v život a převzala vlast-
111CtVI horního majetku. V létě 1922 stali se W. a Sch. řediteli hnědo
uhelného t~žařst,va Bonifác, jen~už náležel jen důl Pankrác. Dne 12. října 
1922 uzavreII zastupCI belglcke společnosti s W -em é\ Sch-em smlouvu 
o komisionářském prodeji uhlí z dolu Pankrác. Hnědouhelné těžařstvo 
Bon:,f,ác, zastou~ené ,svými fediteli W-em a Sch-em uzavřelo potom dne 
13 .. r!Jna 1922 uplne stejl1e znějící smlouvu o komisionářském prodeji 
s fmnou Hermann M., jejímž jediným majitelem jest Rudolf W. a tato 
smlouva byla shromážděním těžařů schválena. Proti těžařstvu Bonifác 
byl~ vedena úvěrním ústavem e~ekuce vnucenou správou a vnuceným 
spra.vcem o byl ust~noven Jos"f H. Zalob?u, o níž tu jde, zažaloval Josef H .. 
prot! pOZllstalostr po Antonlnu SCh-OVl saldo za dodané uhlí. Žalovaná 
pozustalost ,~amítIa, že není pasivně legitimována, poněvadž smlouva 
ze dne 13. nJna 1922 byla uzavřena jen mezi Bonifácem a firmou Her
~nann M. a že Antonín Sch. od této firmy" dostával provisní podíl za to 
ze sl.nl?u,"u mezi těžařstvem a firmou Hermann M. po předchozím v/ 
Jednavam s belgickou společností sprostředkoval. Pro c e sní s o u d 
p r.v é. s t o I i c :,ž~lobu zamítl. D ů vo d y: Jest míti především na mysli 
pra~m p~vahu tezarstva a, skutečnost, že jako žalobce vystupuje vnu
ceny spravce. ,!, onor;r smeru Jest nepochybné, že těžařstvo jest práv-o 
mckau osobu, .lez trva I pak, když byly všechny kuxy spojeny v jedné 
r.uc~. Jako pravmcká ,~soba může jednati jen lysickými zástupci a je 
jlste, ze bylI JImI u tezařstva Bonifác Rudolf W. a Antonín Sch. Toto, 
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těžařstvo mohlo tedy jen jejich prostřednictvím smlouvy uzavírati, ni
koliv však belgická společnost pro těžařstvo, ačkoliv jí náležejí vlast
nicky všechny kuxy. Co se týče vnuceného správce, byla vnucená správa 
povolena proti těžařstvu Bonifác, ale nikoliv proti belgické společnosti, 
takže vnucený správce múže uplatňovati jen práva, příslušející řečenému 
těžařstvu. Z uvedeného vyplývá, že na smlouvu sjednanou mezi belgickou 
společností s jedné a Rudolfem W-em a Antonínem Sch-em s druhé 
strany dne 12. října 1922 v tomto případě nesmí býti vzat zřetel, a že 
musí býti právní stav posuzován jen podle smlouvy ze dne 13. října 1922. 
Neboť jen tato smlouva byla těžařstvem Bonifác uzavřena a bylo zjiš
těno jako nesporné, že byla jeho spolusmluvníkem výhradně jen firma 
Hermann M. Jen z této smlouvy, tedy jen pr?ti firmě Herma~n M~je~t 
vnucený správce oprávněn vymáhati polIledavky exekvovaneho tezar
stva. Zda Antonín Sch. a jakým způsobem byl súčastněn na tomto ob
chodu firmy Hermann M., sem nepatří, je to vnitřní věcí ?bou a těžařstvu 
nemohla z právního poměru firmy Hermann M. a Antonma Sch-a vzmk
nouti práva. Rovněž jest bezvýznamným, že W. a Sch. podle smlouvy 
ze dne 12. října 1922 byli spolusmluvníky belgické společnosti, neboť, 
i kdyby tato smlouva neměla povahu plné moci k uz~~ře~í smlouvy, z~ 
dne 13. října 1922 - jak tvrdí žalovaná - mohlo by JIh Jen o porusem 
důvěry, tedy o věc, dotýkající se toliko jmenovaných a belgické spo
lečnosti samé. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. D ů
vod y: Odvolatel jako vnucený správce dolu Pankrác mohl by poža
dovati na odpůrkyni zaplacení uhlí jen tehdy, kdyby Antonín Sch., jehož 
pozůstalost je žalována, byl od těžařstva Bonifác uhlí objednal a uhlí 
mu bylo dodáno. O tom však důkaz podán nebyl a vzhledem k tomu, 
co strany přednesly, ani podán býti nemůže. Praví-li procesní soud ve 
svém rozsudku, že právní poměr mezi stranami této r?zepř~ jest posu
zovati podle smlouvy ze dne 13. října 1922, nelze s hm ovsem souhla
siti, neboť, ježto z této smlouvy není žalováno, nelze podle ni pos~.zo
vati ani právní poměr stran. Žalováno je ze smlouvy ze dne 12. ;!Jna 
1922. Tuto smlouvu neuzavřelo však s Rudolfem W-em a Antol11nem 
Sch-em těžařstvo Bonifác, jemuž je důl Pankrác připsán, nýbrž belgická 
společnost. Každá smlouva zakládá práva a povinnosti jen pro smluv-· 
níky a byl proto smlouvou ze ~ne 12. říj~a .192~ založen právní poměr 
jen mezi belgickou společnostI na strane ledne a ~udolfem W-en; a~ 
Antonínem Sch-em na straně druhé. Proto vzešla z teto smlouvy prava 
jen begické, společ~osti,. nikoli v~a~ těža~stvu E,onifác, jež. s~louvu tut? 
ani neuzavrelo anI k 111 dodatecne nepnstouprlo. Nevadl, ze belglcka 
společnost má snad ve sVÝ,ch rukou vš;chny podíly těžařstva. Bonif~c, 
neboť těžařstvo jest podle tl 138 hor. zak. spolkem, samostatnym p;av
ním podmětem, jenž je zastoupen řiditelstvím (§§ 144 a 145 hor. zak.! 
a jenž této právní samostatn?st~ nepozbývá zr:'ěnou tj osob~ .. majltelu. 
důlních podílů. Nevystupuje-II vsak voe, smlo~':.e ze dne 12'"f1tna 1 92~ 
těžařstvo Bonifác jako smluvník, nemuze z nI zalo~atr am ,t~zarst~o ~m 
odvolatel jenž jako vnucený správce dolu Pankrac nemuze mlh VIce. 
práv než' těžařstvo, jemuž je uvedený díl připsán. Kdyby se však I 00-
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vola tel chtěl opříti O smlouvu ze dne 13. řijna 1922, nemohl by se tim 
dodělati rovněž úspěchu, poněvadž v této smlouvě tčžařstvo Bonitác 
jako smluvní strana sice vystupuje, nikoli však i Antonin Sch. 

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

Důvody: 

Po právni stránce jest předeslati, že dovolatel v prvé stolici sám 
netvrdil, že smlouva ze dne 12. řijna 1922 je smlouvou ve prospěch 
třetí osoby. Toto opomenutí ovšem nevadí tomuto právnímu stanovisku, 
neboť soudy posuzují sporný právní poměr samostatně bez ohledu na 
názory stran. Avšak po skutkové stránce je pro právní posouzení věci 
směrodatným jen přednes stran v prvé stolici. Dovolací soud má za to, 
že žalobcův přednes v prvé stolici není dostatečným podkladem pro 
právni úsudek, že smlouva ze dne 12. řijna 1922 byla ujednána ve pro
spěch těžařstva »Bonifác«. Především je tu závažný obsah smlouvy. 
Smlouva ve prospěch třetí osoby je dohodou mezi smluvníky, že nemá 
býti plněno jednomu ze smluvníků, leč osobě třetí (§ 881 obč. zák.). 
K její platnosti se vyžaduje, by mezi smluvniky byla uzavřena hlavní 
smlouva (slova § 881 obč. zák.: »dal-li si někdo slíbiti ... «) a k této 
blavní smlouvě přidružuje se jako vedlejší ujednání smlouva ve prospěch 
třetí osoby (slova § 881 obč. zák.: »že bude plněno třetí osobě«). Jsou 
tedy při smlouvě ve prospěch třetího dva věřitelé: stipulant s nárokem, 
by bylo plněno třetímu, a tento, by jemu bylo plněno. Třetí osoba ne
musí ovšem býti již ve smlouvě individuální určena, stač i, je-li podle 
objektivních známek určitelná. Ani není potřebí, že plněni ve prospěch 
třetí osoby bylo výslovně umluveno, plyne-li tento závazek z povahy 
smlouvy, ujedná-li na př. prodatel domu s kupitelem, by převzalná
jemni smlouvy. Tim je uzavřena smlouva ve prospěch nájemníků. Avšak 
vždy musí býti zřejmo, že bylo vůli stran, by třetí osoba dostala umlu
vené plněni. Není-Ii tomu tak, nezbývá než závěr, že smlouva má po
.skytnouti právo jen smluvníkovi, nikoliv třetí osobě. Proto ustanovuje 
§ 69 (2) zákona o pojišťovací smlouvě, že se v pochybnosti má za to, 
že pojistník uzavřel pojištění na vlastní účet (viz Dr. Josef Unger, Die 
Vertrage Zll Gunsten Dritler, 1869 str. 63, Dr. Mayr-Harting, Lehrbuch 
11. sv. 3 kniha str. 67, Dr. Jaromír Sedláček, Obligační právo, str. 125 
a násl. a Dr. Ehrenzweig, System des osterr. alIgem. Privatrechtes II. 
sv. I. část 1928, § 319). Podle obsahu smlouvy ze dne 12. října 1922 
jsou smluvnímí stranami belgická 'akcíová společnost s jedné a Antonín 
Sch. a Rudolf W. s druhé strany. Že belgická společnost touto smlouvou 
chtěla nabýti práv, lze seznati z toho, že zdůrazňuje, že vystupuje jako 
výhradná majitelka těžařstva »Bonifác«. Že těžařstvo »Bonifác« vedle 
ní anebo výlučně má býti oprávněno ze smlouvy, o tom není ve smlouvě 
zmínky. Jen na jednom místě mluví se o právu, ovšem o omezeném právu, 
těžařstva, a to v § 4 smlouvy, který ustanovuje, že těžařstvo může 
'v určitém případě »d u r c h Bez i e h II n g der bel g i s ch en O e
s e II s cha f t« uhlí prodávati také přímo. Slova: »durch Beziehung 
Der belgischen Gesellschaft« poukazují jasně na belgickou společnost 
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, ávněnou Patřilo-Ii uhlí, které je před-
jako na stranu z teto. sl11louv~ 0pr, bel ické společnosti, nikoli těžařstvu 
mětem smlouv~, t~ktIcky a ,vylucn~mlo!v . bylo by lze podle vykládací 
»Bonifác«, jakz zrepno z uvOd~. vů/~mluvních stran, že nárok, aby 
zásady § 914 obč. ~ák. usuzova.I na Sch-em a Rudolfem W-em, měl pří
toto uhlí bylo prodav~no An~n~~~~ém případě jsou tu pochybnos~i a ani 
slušetI belglcke spolecno~tl., h nelze bezpečně dovozovati, ze v 111 

. z obsahu smlouvy am zjel' pova {terá jak dolíčeno, jest nezbytným 
jest obsažena ona dvop umluva, 'h třetí osoby. Právem má proto 
předpokladem pro sm:ouvu ve pro~petc isko žalobcovo, že jde o ta- . 

I ' d za to ze pro pravm s anov , . d ' odvo aCI sou , ,,' belgickou společnostI s Je ne a 
kovou smlouvu, není v ujednam ':;;~Zl s druhé strany skutkového zá
Antonínem Sch-em a Rudolf;m. em lším řednesu žalobcově. Jeho 
kladu. Tohoto základu nem ~n~ vt d~'itele:' všech akcií belgické spo
tvrzení, že vládní rada W., ~tery Jes 01 'h správce těžařstva »Bonifác«, 
lečnosti, žádal od žalobce pkO

I 
~n~~e~\~ma M byla s placením v pro

aby spornou smlouvu st~rnova : Je,~ 0\ ovisk~ žalobcova. Totéž platí 
dléfií, nemluví v; pros~ech ,p~avm o sě~~ mezi smlouvami ze dne 12 a 
o tom, co v prve St?IICI u,vadel .0 :~~nínem Sch-em a Rudolfem W-em. 
13. října 1922 a o, umlu~e m~zI ,n .' uvedeném směru nestačí. To, 
Ani další přednes zalobcuv v prve stolICI v u'myslu smtuvníků UJ'ednati 

. d' d I cím SpISU o " , co žalobce uva 1 v ovo a 'f' ze' lne' na 'ze prodavatelé uhll , h t" 't ,Bom aC« J ' 
smlouvu. ve prospe,c. :~a!s va >~ikoli bel'gické společnosti, že 12. října 
měli peníze odv~det: tez~rstvu, " , tva »Bonifác« ve smyslu §§ 149 a 
1922 se konal mlmorá~ny SJezd, te~a~s Rudolf W. měli úmysl smlouvu 
násl. horního zákona, ze ~~ton~n ~. a dnalí smlouvu ze dne 13. října 
ze dne 12. října 1922 zrusltI }I';" ~e ~1~ smlouva, která byla prý ujed~ 
1922, a že map tel fIrmy M. v;del;:r~vům, měl přednésti v prvé stolIcI. 
nána na oko, odporUje do~r~n: d volací stolíci (§ 504 c. ř. s.). Za 
Toto opomenutI nelze dohanetI v ,o odvolacího soudu že žalobce 

v •• s .. -souhlaSItI s nazorem '. ľ 
tohoto stavu veCI Je, ", B 'fác« není k žalobě oprávněn, Je 1-

jako vnucený spravce tezar~:va >~ 9~~I těžařstva právně nedotýká, Marně 
kož se smlouva ze dne 12. rlJna dne 13. ří"na 1922, která nebyla uJed~ 
poukazuje dovolatel na smlou~u ze t' J 01 Sch-em nýbrž jen meZI 
nána mezi těžařstvem »Bomfac« a, An onl111e byl po~lle protokolu ze 

j.. M Obsah teto sm ouvy , ' 
těžař,tvem a Irmou ..' . h ' záJ'my žalobce chral1l. 

, ,,' 1922 hválen těžařstvem, Je oz ť 
dne 25. r!Jna , se kť '. legitimaci' žalobcovu dovozova I. 
Ani z této smlouvy nelze tedy a, Ivmt'kati že smlouva ze dne 13. října 
Není proto oprávněn v tomto~poru ? 1 a ž~ stanovisko žalované pozů-
1922 je podle § 879 o~č. zá . ?ICO ~~volatel přehlíží, že tvrzením, ,že 
stalosti .odporUlJe dobrym m;avum. dkladem žaloby, je nicotná, sam 

. smlouva která podle Jeho nazoru Je po 
podkop':vá půdu žalobní žádostI. 

čís. 8974. 

, ' " ' 'ke sporu o uznání nemanželského 
Zřízeni poru~~~ka ~ leh~A~m.ol d~~Pouštějíclm opatřením ve smyslU 

otcovství a o vyZIVU Jest uun a, -t'0.. 4' 

CivHni rozhodnuti Xl. 
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čl. 23 úmluvy s Rumunskem ze dne 7. května 1(}25, čís. 171 sb. z. a n, 
na rok 1926. 

O určení nemanželského otcovství, náro.ku nemanželského. dítěte na 
výživu a náro.ku nemanželské matky pro.ti otci dítěte, platí právní řád 
státu, jehož příslušníkem jest matka v době naro.zení dítěte. Maji-li otec 
i matka v do.bě narozeni ditěte bydliště v tuzemsku, platí zákony tuzem
ské, pokud jsou matce nebo dítěti příznivější, 

(Rozh. ze dne 17. května 1929, Rv I 1003/28.) 

žalobě o uznání nemanželského otcovství a o placení výživného bylo 
vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne j v y Š š í m S o ude m 
z těchto 

důvodů: 

~ 
Vzhledem k tomu, že žalobce jest, jsa nemanželským synem rumunské 

.státní příslušnice, sám také rumunským státním občanem, vzhledem 
k mezinárodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím 
Rumunským ze dne 7. května 1925, čís. 171/1926 sb" z. a 11. a vzhledem 
k ustanovení § 6 c. s. ř., že k nedostatku procesní způsobilosti, zákon
ného zastoupení a zvláštního zmocnění ke sporu jest přihlížeti v každém 
období sporu z úřadu, bylo dovolacímu soudu předem zkoumati, zda ža
lující poručník byl platně zřízen a zda zmocnění k vedení sporu bylo 
zdejším okresním soudem platně uděleno. Článek 23. řečené úmluvy usta
novuje, že, nastane-li potřeba zahájiti poručenství nad příslušníkem jed
noho smluvního státu, který se zdržuje na území druhé strany, učiní 
o tom úřad této strany neprodleně oznámení příslušnému úřadu poru
čencovu a omezí se jen na bezodkladná opatření na ochranu osoby a 
jmění. Předpisu tohoto nebylo sice podle poručenských spisů dbáno, 
oznámení příslušnému poručenskému soudu rumunskému nebylo uči
něno, kteréž opomenutí nutno napraviti, avšak ve zřízení poručníka a jeho 
zmocnění k vedení sporu o uznání otcovství a o výživu nutno spatřovati 
odklad nepřipouštějící opatření k zabezpečení nedostávající se výživy 
dítěte, k němuž byl zdejší soud úmluvou zavázán. Není tu tedy ani ne
dostatku zákonného zastoupení, ani nedostatku potřebného zvláštního 
zmocnění k žalobě, které by vyžadovaly opatření podle §§ 6 a 7 c. ř. s. 
Další otázkou, kterou si nejvyšší soud musil sám od sebe položiti, jest, 
podle kterého práva má býti o žalobě rozhodnuto. Jak bylo dolíčeno ve· 
zdejším rozhodnutí ze dne 9. prosince 1927, Rv I 1850/27, čís. 7601 sb .. 
n. s., jest právní poměr mezi nemanželským dítětem a nemanželským 
otcem, jsou-li příslušníky různých států, podle své přirozené povahy ta
kovým, že lze najíti důvody pro použití práva toho i onoho státu, a že 
vyžaduje zvláštního právního pravidla, t. zv. normy kolisní, která by 
rozhraničila obor práva domácího a práva cizího, a stanovila, kteTého 
práva sluší užíti. Československý právní řád nemá dosud takového před-o 
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; Ve s!)ory· ch ustanoveních všeobecného občanského zákkOnn}ka (§§ 4, 
p.su. k '·h "du (§§ 79-86) a J1I1ych za onu o mezl-
34--38 300) exe ucm o ra .,' b 

. : . .' krOlném nelze najíti pravidlo, Jehoz by as~~n o, ~ 
naro~nIm plav~ sou ,.t" .. řešení této otázky. To ovšem nemUze byh 
dobne mohlo bYÍl pOUZI OdPl rll b I' Podle § 7 obč. zák. jest povinen 
j' ooel1l by soud rozho I ovo ne. , . ... k 

~í~l~ti se·~ takových p.řípadec: Při,~zen!á~~í~~s~~:~~dg~t~t J~:~fv~_ 
jest dnes rozumeÍl p;lkazy o, ec~; ~ ,~u v souhlasu s ním za dnešních 
hlo pod vlivem domaclho pravm o ra

h 
a" na 'zoru' Není třeba te-

.. 'h . 'I 'h právníc pomeru a . 
hospodarskyc : SOCI~ !11~. ~m případě zabývati se podrobně těmito zá
prve v souzenem Je. no lve. 'ešení s orné otázky. To se již stalo 
sadami a hledaÍl v I1Ich pravld~opr.o r I ou Pob·ektivnost a spolehlivost. 
všeobecně a způsobem, zarucu]lclm P, n kJ , I t 1912 a 1913 , . , d ím pravu sou romem ze, 
V osnovách zakona o me,:maro n... 'účelem odborně sestavené 
jež byly opětovně předn;etem zv~a~tm~ z:a~~statnou kolisní normou, ta 
komise, byla sporna otazk~ rozr~sen(§ 36) do návrhu subkomitétu pro 
pak byla převz.ata b~ze zl~eny l~ ~eskoslovenskou republiku. Navržená 
revisi obč~nskeho zakonl1lka pr, I k'l tce. (1.) O určení nemanžel
norma zm: »?ovmnostI nemanze S .el0 o, y 'v' a nároku ne
ského otcovství, nároku nema.nželskéh~ chtete, ~~ vyz!~: ·ehož řísluš
manželské matky proti ,otci dítět;d~:~Í1 f~a)~:j~~i S~:ec'i lmatkaPv době 
níkem jest matka v dobe nalOzenI I e ~. t' ~ákony tuzemské pokud jsou 
narození dítět; ,byd~i,šk v,,~~zel~s~u, ~a~:dlo jest pokládati toho času za 
matce nebo dlteÍ! p~lzI1lVels~.~ O? P'h přesvědčení a říditi se jím po

. objektivní doklad vseobecne Od pravl1l, o t. zka nebude upravena positiv-
. § b' "k dotud poku sporna ° a " . ,. (lle 7 o c. za. .. ' . ří adě měli žalovaný, Jenz lest 

ním právním předpIsem. V souze~elmk p nfatka při narození dítěte a mají 
zdejším stát~ím obč,a~em, I nema~ze s latí tedy druhý odstavec uvedené 
dosud řádne bydlIste v, tuz~n;s u, pa." ráva dovolává, a bylo 
normy, ,arm ~e ~tran~ zlalu]lCI Sp~~l~ ~~~~~~e~ ~šeobecného občanského 
o žalobo spravne roz ?covano '. a ·est dosud v Bukovině, kam 
zákonníka, aniž bylo !:eb~. zko,umah'd z~oJskY'!11 platným zákonem. 
nemanželská matka pnslusl pravem o , 

čís. 8(}75. 

. d "d ." soudem· na základě usnesení 
Byli-li svědci vyslechnuti, oza :J;:~soudce prohlášeny zmatečnými! 

samosoudce, a napot?m. byli, fony atečností postiženy výslechy s.vedku 
ježto šlo o. spor senatut, ~e 'r. yzm éru jednáni průvo.dni usneseni samo
dožádaným soudem, pak-! prd1 ?o.v nes.ením senátu tého.Ž obsllhu. 
soudce bylo nahrazeno pruvo nffi! us 

(Rozh. ze dne 17. května 1929, Rv I 563/29.) 

, h tří sto-
Žalobě o vydání dítěte bylo vyhověno. s o u t~ Y

hi 
v sec 

I i c, N e j v y Š š í m s o ude m mImo ]lné z eC o ... 
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důvodú: 

žalova,ný napadá roz~?dn~tí odvolacího soudu podle § 503 čís. 2 
a,4 c. s~ ,r. 1;ro va?nost nzenl a, pro ,nesp,rávné právní posouzení, není 
vsak ~e za~l:ym ,z techto dovolaclch duvodu v právu. Vadnosti řízení jest 
~u pre~~vsll':, ze rozsudek s~~číyá, na výpovědích svědků, vyslechnu
tych dozadanyml soudy na dozadam samosoudce jehož procesní úkony 
byly usnese?ím odvolacího soudu ze dne 28. list~padu 1927 prohlášenv 
za !,ma:ečne, Zmatečností byly postiženy procesní úkony samosoudcě, 
Jen~ mlsto s;natu, nepráven: spor projednával a rozhodl, zvláště tedy 
take Je~o pruvodm usnesem o výslechu svědků dožádanýmí soudy ni
koll,v vsak tyto výslechy. Ana při novém jednání byla průvodní u'sne
sem samosoudce nahražena průvodními usneseními senátu stejného ob
sahu, n~měla oko~no,st, že svědci nebyli dožádanými soudy znova vy
sl~chnuÍl, na konecne ,rozhodnutí rozepře vůbec vlivu, proto ji nelze po
kladat,l za vadu, ktera byla způsobilá zameziti úplné vysvětlení a dů
kla,dne poso,:~ení, rozepře, j~k vyžaduje dovolací důvod čís, 2 § 503 
c, r. s. Vadu nzem nelze spatrovati ani v tom, že svědci byli vyslechnuti 
~ou~em dožáda~ým ,nikol,i přímo sou?em, procesním, neboť útraty, spo
Je?e s bezpro~tre~mm v~slechem svedku u procesního soudu, byly by 
by~aly n'P.0merne vysoke, a v takovém případě jest podle § 328 čís. 3 
c. r. s. pnp~stno, by byli svědci vyslechnuti soudem dožádaným. Po
stup procesmho soudu byl tímto zákonným předpisem odůvodněn a od
volaclm soudem právem schválen. Tvrzení, že ani odvolací soud nenašel 
p;O něj o,důvodnění, jest v rozporu s obsahem jeho rozsudku, Žalovaný 
sam,nemel pr?Íl výslechu svědků dožádanými soudy námitek, dokud ro
z~pn proJednaval samosoudce a dokud mu nebylo uděleno právo chu
dr.ch" z)eho dovolacích vývodů pak nelze poznati, v čem by spočíval ne
pnzmvy vltv výslechu svědků dožádanými soudy na úplné vysvětlení a 
důkladné posouzení' sporu, 

čís. 8976. 

Pozemková reforma. ! I 

.. Po~~na-Ii ,!fa s~d stížmst do rozhodnutí Státního p01Jemll!ového 
ura~u, JImž ~delen zasadni souhlas k dohodě mezi vlastníkem zabraného 
m.~Je~u a,mestskou obcí ohledně odškodného za znehodnoceGí pozemkt1 
pn ~ze~1I ,::odov~du s podmínkiou, že poměmá část odškodného bude 
v pl'!pade p~evzetl znehodnocených pozemků sražena z příslušné přejí
macI ceny, v tom případě, kdyby čsl. stát tyto p01Jemky při provádění 
pozemkove reiormypřevzal, jest stížnost pro předčasnost nepřípustná 
potud" ~okud se v rozhodnuti Státm1ho pozemkového úřadu rozhoduje 
vtomne 1 '~ ~dou.cí přejímací ceně za nemovitosti, jinak jest nepřípustná 
pro vyloucem poradu práva. 

(Rozh. ze dne 23. května 1929, R I 324}29,) 
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s o u cl p r v é s t o i i c e odmítl jako nepřípustnou a předčasnou 
stížnost vlastníka zabraného majetku do ;ozhodnutí Státníh.o pozeT?ko
vého úřadu ve věci odškodného ujednaneho dohodou ,mezI ~Ias,~mk~m 
velkostatku a obci M. na 457.680 Kč za znehodnoc;m pol~~1 znzemm 
vodovodu pokud byla v rozhodnutí vyslowna podmmka ,~raz~y !ohot~ 
odškodného zcela nebo z části z příští přeJímacI ceny v pnpa~e prev~etI 
těchto polesí pro stát československý. D u vod y: § 46. n~hrado':.:I'lO 
zákona mluví jen o rozhodnutí o přejímací ceně, do něho~ SI I~e ~tez?
vali. Napadené rozhodnutí není však takovýmto rozhodn,:tIm, nybrz ~de
luje jen zásadní souhlas k dohodě mezi vlast?íkem a mest,skou O?CI M. 
ohledně zřízení vodovodu a tento souhlas udeluJe s podml~k~u, ze po~ 
měrná část odškodného ve výši 457.680 Kč mezi jmenov~nyn;1 strana~1 
umluvené bude v případě převzetí znehodnocených polesl sraz~na -' pn
slušné přejímací ceny v tom případě, ~dy?y stát če~~oslov~nsky pn pro
vádění pozemkové reformy tato polesl prevzal. Stezovatele SIce, pouk~
zují k tomu, že v napadeném rozho~~utí ~e j!Ž pře~e:n ustanovuje pe~l1z, 
který má býti z přejímací ceny vY ,PElpa.de PE~,v;et; ~;cht~ pol:Sl sra~en, 
čímž se nepřímo rozhoduje v Uf cIte castI o p;lst~ pre]lma,cI ~:ne, kter~ hy 
tím hyla ve svém celku dotčena, a že nespravne bylo pnhltzeno ,k p;~d
pisum zákona náhradového, pročež se brání stíž~ostí ~rotI urč,em, srazky 
vůbec a zejména srážky ve výši 457.680 Kč. Avsak nahradovy zak0t; ze 
dne 8. duhna 1920 čís. 329 sb. z. a n, v doslovu zakona ze dne 13. cer-

o vence 1922, čís. 220 sb. z. a n, přesně vymezuje v § o~6 (2) '. kdy vla~:
níku přísluší právo stížnosti, ustanovuje, že se tak, muz; staÍl Jen v pn
padl' určení a vypočítávání přejímací ceny a Jen z duvod~ tam u~edeny:h. 
Stěžovatelé uplatňují, že řečená polesí nebyla dosud vub~~ sta~e,? pre
vzata a tudíž ani přejímací 'cena za ně sta!lOVena,. poukazu]lce J"',ste k to
mu že není dosud jisto, zda k převzeti vubec dOJde, co bude, pr,evzato a 
kdy. Řešení otázky, zda v nynějším období věci neměl se Statm pozem-; 
kový úřad zahývati příští přejímací cen?u a ~da vzhled~m k ust~nov~11l 
§ 44 náhradového zákona mohl podle pre~pl~u toh,ot.? z~~ona určIÍl p;-e
jímací cenu ohledně nemovitostí teprve, pn ]lch yre!,~an~, lze se stez?,
vatelům domáhati jen opravnýmI prostredky urce?yml zakone~. pro n
zení správní, nikoliv cestou soudní. Rek u r s nI, s.o u d zr,ustl ~,apa
dené usnesení i s předchozím řízením pko zmatecne a odmltl sÍlzn?st 
vlastníka zabraného majetku proti rozhodnutí Státního pozemkoveho 
úřadu, D ů vod y: Vyřízení Státního pozemkového úřadu vydáno byl~ 
ve smyslu záborov~~o zákona § 7; o. př,evzetí velkostat~u a st~nove~1 
přejímací ceny za neJ podle §§ 41 a zeJme na 46 a ,násl. n~hradoveho za: 
kona, jak je patrno z údajů stěžovatele, se nejedna, a nem pro~o z~m~ky 
civilní soud povolán podle zákona, by rozhodovalo opatrem Statmho 
pozemkového úřadu. Takové přezkoumání není přjkáz~no vúhec soudum 
a není proto pořad soudní přípustný. Prvníso~d nepraven; da!, podanou 
stížnost k vyjádření Státnímu pozemkovému úradu, a. kdyz SÍl~~ost pak 
zamítl jako předčasnou (a také t;e?Hpustno~), poovazoval s,e Jlz za pO-; 
volána o stížnosti rozhodovatI ac JInak z duvodu napadeneho usnesem 
jest patrno, že zaujímá správ~é stanovisko. Pak ale měla býti stížnos: 

I 
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?cl!:lítnuta pro nepřípustnost soudního o'" v 

C1l11 tak rekursní soud ke klere' , p radu a, kdyz se lak nestalo 
t ' d k ' mu se vec dostal d' ", 

s re e ve smyslu § 42 j. n., kter' ž řed' a ~a po a~y opravný pro-
Jak jest patrno z jeho souvíslosti s ~ l . pIS p.latl,: plO flzenl nesporné, 
verfahren str. 215 čís 3) P" t 1 j. n. (VIZ tez Ott: Rechtshirsorae_ 

d '. '. fl om usnesení prvn'h . " b 
prove ene se jako zmatečné zrušuje (§ 4?' I o SoU(~~ I nzení u něho 
. Nejvyšší soud nev hověl - j: n., § 477 CIS. 6 C. ř. s.). 

vll však rozhodnutí nížších s~Udů dO~Oltclmu rekursu, upravil a opra
do napadeného usnesení Stát 'h ve vyro u v ten rozum, že se stížnost 
předčasnost nepřípustná jen ;~t~d poz~m~ového úřadu odmítá jako pro 
vtomně i o budoucí cene' p'" " po u se V usnesení tom rozhodUJ' e 

v reJlmacl za nerno't t· Vv • 

cene. rozhodnouti bude te rve v" "Vl .oS}, o nez jde, o kteréž 
movItosti ty převezme P%kUd s p;~~ade, ze Stat111 pozemkový úřad ne
doucí rozhodnutí o ce~ě př" e, bY e po~ud l!snesení to na takové bu-
Pr" ejI111acI ude mlh vlIv kd 't .. 

o nepnpustnost pořadu soudníh ' ez o jmak se odmítá o. 

Důvodv' -. 
Obě nižší stolice odvrhu'í sF 

úřadu: jenže každá z jinýcd fO:~:~I~)C~O uosnes:ní Státního pozemkového 
a 11em tu podmínek § 16 nesp říz č ?uvodu. Odvrhnutí jest správné 
úsP~ch. Jde jen o to, která sioli~~ pro, ez do~olací ~tížnost nemohla mld 
vadz podle §. 46 náhr za'k t" n

t
la
d 

se ,svymI duvody pravdu. Pon~-
ť' '. S Iznos o príp d 'h ' 

n~ I o, prejímací ceně přísluší skutečně ,a ?,e o, budoucího rozhod-
preclmet, o němž usnesenI' Sta'tnI'h pred radne soudy, j'inak však 
t· t· o pozemkovél .. d . 
. J. o . .azka schválení disposíčních akt6 vl ,10 u,r~ u l~st vyneseno _ 

vym u;~.dem podle § 7 nov. znění 'b . astmko~ycn ,Statním pozemko
rok nlzslch stolic, z nichž tedyk ,~a, . z.ak., - pred ne nepaiří bylo vý
a opraviti tak, jak se stalo. az a ma pravdu, ale jen 2 části, upraviti 
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r . N:dostaví_li se žalovaný v řízení na okresním ' 
fze.pre, nelze při vynesení rozsudku hleď' ti k ~?udek prvému líčení 

s BnelllU jim na soud. Lhoste 'no ž '. e " ,pn~ravnému spisu za
sah přípravného spisu a o .J II' e. zalobce pn l~ceflI rozepře popřel ob-

Konal-Ii se v Vo -, Je () opaku nabtdl dukaz. 
• • nzel1t na okresním soud' dd'\e' se c.Jostavily obé str " . '" e o e ne prvý rok k němuž 

cesuá1ního vÝZIIamu. any, nelila poprem zalobnlho děje žaIOv~1l;ým pro-

(Rozh. ze dne 23. května 1929, R I 345/29.) 

O žalobě, zadané na okresním d' b 
prvý rok. Po něm žalovaná stran soud ei yl koná~.dne 8. května 1928 
dne ,16., června 1928 doručil Přípr:v;'? a~, sou~ P!II:l a ža!ujicí straně 
10bnI narok v celém rOzsahu o řela y sp~~: v nemz zalovana strana ža
a navrhla zamítnuti žaloby pp. ,vyl;cIla,s~utkový děj podle svého 

s pOvll1nosÍl zalullcI strany k náhradě útrat 
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SpOrtl. Na to žalovaná strana zmeškala rok nařízenÝ' na den 19. června 
1928 k ústnímu jednání a žalující strana navrhla vydání rozsudku pro 
zmeškáni. Když byla před tím přednesla žalobu, popřela obsah příprav
ného spisu a o jeho opaku nabídla důkaz výslechem stran. Návrh ža
lobce, by byl vydán rozsudek pro zmeškání podle žaloby, s o udp r v é 
s t o I i c e pro tentokráte zamítl. D ů vod y: Návrh žalující strany, bv 
byl již nyní vydán odsuzující rozsudek pro zmeškání podle žalob ní 
prosby, jest předčasný, neboť: 1. podle § 431 c. ř. s, prvý odstavec, na 
řízení před okresními soudy, pokud není jinak ustanoveno, vztahují se 
předpisy o řízení před sborovými soudy prvé stolice, 2. žalovanou stra
nou podaný a žalující straně včasně doručený přípravný spis musí proto 
svými účinky býti postaven na roveň žalobní odpovědi včasně podané a 
vzhledem k tomu, co poveděno ad 1. nutno, 3. nedostavení se žalované 
strany k ústnímu jednání dne 19. června 19-28 posuzovati podle usta
novení § 399 c. ř. s., takže jest nutno soudu při vynesení rozsudku při
hlížeti i k prohlášením a udáním o skutkových okolnostech nyní obmeš
kalé strany žalované, pokud jsou dotvrzena obsahem jejího přípravného 
podáni. Nelze prolo soudu nyní vydati rozsudek pro zmeškání opřený 
jen o skutková tvrzení žaloby, ježto neplatí v projednávaném případě 
§§ 396 a 398 c. ř. s., nýbrž ješt nutno předem provésti důkazy uvedené 
žalující stranou v žalobě, nikoli i důkazy strany žalované a na jich zá
kladě teprve o důvodnosti žaloby rozhodnouti. (Srovnej Olt JI str. 241). 
Rek u r sní s o u d zrušil usnesení prvého soudu a uložil mu, by, ne
'hledě k zamítavému důvodu, znovu rozhodlo návrhu žalobce na vynesení 
rozsudku pro zmeškánÍ. D ů vod y: Před soudem rozhodujícím po 
rozumu předpisu § 176 c. ř. s. jednají strany ústně a podle § 414 prvý 
odstavec c, ř. s. jest i rozsudek vynésti na základě ústního jednán!. Dále 
stanoví § 210 prvý odstavec c. ř. s., že jest podle možnosti při udání ob
sahu skutkového přednesu jakož i při nabídnutí důkazů vzíti zřetel na 
přípravné spisy. Z těchto všech ustanovení plyne, že přípravné spisy, 
jak již i jméno jejich tomu nasvědčuje, mají jen za účel, by ústní jednání 
připravily, že následkem toho může býti na ně vzat zřetel při rozhodo
vání jen, když se jejich obsah stal součástkou ústního jednání a že mo
hou tedy přijítí v úvahu jen jako náhražka protokolu. Ovšem stanoví 
§ 399 c. ř. s., že v případě, když strana zmešká ať prvý ať pozdější rok 
k ústnímu jednání, jest přihlížeti nejen k tomu, co bylo již skutečně před
neseno, nýbrž i k údajům obmeškalé strany, pokud již jsou v příprav
ných spisech. Avšak tu jest uvážiti, že předpokladem tohoto předpisu 
podle úvodních slov § 399' c. ř. s. jest, že ústní rok byl ustanoven po 
včasně podan'é žalobní odpovědi. Žalobní odpověď jest podaná včasně, 
když se podání stalo ve lhůtě určené soudem podle § 243 c. ř. s. V ří
zení před soudy okresními však podle § 440 druhý odstavec c. ř. s. před
pis o povinnosti žalovaného žalobu zodpověděti neplati a nemůže proto 
ani soud ulOžiti žalovanému lhůtu ve smyslu § 243 c. ř. s. Neplatí tudíž 
v řízení před okresními soudy předpis § 399 c. ř. s. ve svém celku; dů
sledkem toho poukaz § 442 c. ř. s. na § 399 c. ř. s. netýká se případu, 
kde žalovaný před prvým rokem, určeným k ústnímu jednání, podal ža-
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~obní .odpověd', rok však zmeškal Pl " ' 
rečene pravidlo o přípravných '. ah naopak pro tento případ shora 
k us~a,novení § 442 prvý odstave~P~s§c397 PO~léze jest poukázati ještě 
rovnez vysvítá, že na pří ravn' s . prvy odstavec c. ř. s., z nichž 
brovolně před prvým roke~ II plS, kt~ry podala žalovaná strana do
neb o prvý rok k ústnímu 'ed:' ~ o ~ prvy.rok,v technickém slova smyslu 
~ávrh na vynesení rozsudku p:~I~~:,Z:. v;ltb~retel, učiní-li žalující strana 
Jest následkem podstatně různé sku~k~m; dobné použití § 399 c. ř. s. 
a?1 k ton:u, .že samo ustanovení § 399 eve, pod~taty vylouče~o, nehledíc 
nym, takze Je nelze rozšiřovat' " .. r.. s. Jest ustanoVenllTI v),jimeč-

Ne' , , . I na J1ne přlpady , 
J v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu' rekursu. 

D ů vod y: 
Sp' . . 

.. r~vnym Jest náZOr rekursního soudu ' . . 
v nzem na okresním soudě v r' .. ' ~e, nedostavil_h Se žalovaný 
r~~~u~ku hleděti k Přípravné!u v:~u bc.em rozepře, nelze při vynesení 
pncme lze odkázati na u'pln' . p ~u 11m na soud zaslanému V této 
( . e spravne odůvod ' . . 
,s:ovnel k tomu i rozhodnutí b' . '" nem napadeného usnesení 
reJněné v úř. sb. pod čís. 1293 ~vN nelvysslho soudu vídeňského, uve
zessgesetzen. Vídeň 1928 druh' eu~ann, Komentar Zll den Zivilpro_ 
okolnost, že žalUjící s!rada při ~í~:a~e , str; 1218). Na tom nemění nic 
popřela a o jeho opaku nabídla d ~~ roze~r~ obsah přípravného spisu 
zsela zbytečným procesním úk u az vys echem stran, neboť tímto 
prednesení jeho obsahu žalob one~1 nebylo a nemohlo býti nahraženo 
rekursnímu soudu že p'rehl'" c,:m. e dovolací rekurs ne právem vyty'ka' 

'k ' IZI, ze ve sporu b I k . nezmes al a pří němž z'alob'n' t . y onan rok, jeJ'ž žalovany' 
tl' I vrzem a žalob . á k ' 

s a a pry nutnost je prokázati neboť t t . t;1 n ro poprel, čímž na-
SpIsy potud, že žalovaný ři' r . a o vy a Jest nejen v rozporu se 
pokud se týče žalob ní nár~ky Pn:;~mř~ok~ podle pr?tokolu žalobní děj, 
konal-II se v řízení na okre' P,' a e dovolacl rekurs přezírá že 
dostavily obě strany jak to~~mb soude ?~děleně prvý rok; k němuŽ s~ 
pření žalobního děl'e 'z'alo . yl0 prave v tomto případě nemá po 
'o vanym procesu'l'h' , -
ceno v duvodech zdejšího pIe "h a m o vyznamu, jak blíže doli 
pres. 1267/23, uveřejněného v~arnbl o usnesení, ze dne 24. června 1924-

s . n. s. pod cís. 4001. ' 
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Ručení za škodu z pro o '1 
čís. 162 ř. zák.)., ' v Zll slostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908 

Dodáním automobilu do správkárn bl" ' 
dokud nebyl automobil jako ' . ~ Y majitel správkárny po dobu 
vozovatelem jízdy. To platí n:PJ.~~eonr Jd~O majiteli zpět odevzd:án pro: 

J12 e na zkoušku. ' 
.(Rozh. ze dne 23. května 1929, Rv 11881/28.) 

Automobil firmy S. dán 1:> I do " 
srazil se automobil, řízený m:nt. o~ravy flfme M. Při zkušební jízdě 
lobce domáhal se náhrady škod erem -en;, s povozem žalobcovým. Ža

y na monteru S-OVl, a na firmě M. P r 0-
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c e sní s o II d P r v é s tol i c e uznal žalobní nárok po právu proti 
montéru S-ovi, nikoliv i proti firmě M. K odvolání žalobce a žalovaného 
S-a uznal o d vol a c í s o u d i firmu M. povinnou zaplatiti solidárně 
s S-em žalobci zažalovanou škodu. D ů vod y: Ze zjištění prvého 
soudu, jež stala se bezvadně a jež proto přijal po rozumu § 498 c. ř. s. 
též soud odvolací za základ rozhodnutí, vyplývá, že šofér H. firmy S 
dal na poukaz své zaměstnavatelky automobil, který měl poruchu, spolu
žalované firmě Bratří M. do opravy, že vůz postavil do dílny, kde byl 
tři dny, že vůz ten tam viděl spolumajitel firmy Robert M., který mu řekl. 
že oprava ta nepůjde na garancii, nýbrž na účet, že montér S. sdělíl 
pak šoféru H-ovi, že vůz je hotový, ale H. na to prohlásil, že musí vě
děti, zda VllZ chodí. Prvý soud zjístil dále, že byl S. od H-a, jako zaměst
nance firmy S. požádán, by se podíval na automobil, že nejde, že auto 
opět zřídil a ráno ve středu, když ho byl H. k tomu vybídl, vyjel s autem, 
by je vyzkoušel, že správu automobilu provedl materiálem firmy »Bratří 
M.« a použil jejího zařízení, že sám vykonané práce nezapisuje, protože 
k tomu jest ustanoven jiný, že hlásí, když vyjíždí s vozem, v projed
návaném případě však že tak neučínil a že také nezaměnil číslo vozu 
H-ova (firmy S.) za číslo firmy. M.· Soud procesní uznal, že S. nebyl 
v závodě žalované firmy osobou, oprávněnou vcházeti se stranami ve 
smlouvy s jinými, a že nemůže s nimí uzavírati právní jednání. I kdyby 
bylo lze názoru tomu při svědčiti, přehlíží procesní soud, že automobil do 
dílny závodu žalované firmy do správky dodaný byl Robertem M-em 
tam viděn, a že se tento vyjádřil o něm způsobem shora již uvedeným, 
že náklad na jeho opravu nepůjde na účet garancie, nýbrž na zvláštní 
účet vlastníka vozu. Proto tvrzení napadeného rozsudku, že automobil 
nebyl svěřen spolužalované firmě k opravě, spočívá na nesprávném oce
nění výsledků průvodního řízení a v důsledku toho i na nesprávném 
posouzení právním. K posouzení této otázky nestačí, zda byly u žalo
vané firmy splněny všechny formálnosti při přijímání oprav, jak je byl 
prvý soud zjistil a o kterých šofér H. nemohl přirozeně mítí vědomosti. 
Stačí, že automobil byl dOdán do dilny žalované firmy, že tam byl spolu
majitelem firmy Robertem M-em viděn, a že automobil byl tam opra
vován, jinak, kdyby byla firma nechtěla automobil přijati k opravě, byla 
by ho musila z dílny vykázati. Že se tak nestalo, je důkazem, že ho 
žalovaná firma k opravě přijala, a svědčí tomu i zmíněný již výrok Ro
berta M-a k H-ovi, že náklady opravy nepůjdou na garancii, nýbrž na 
účet. Oprava automobilu děla se v dílně firmy M. veřejně. Okolnost, 
že žalovaná firma provedení opravy automobilu neúčtovala, nemůže míti 
pro posouzení této věci významu. Správně uvádí prvý soud, že dodáním 
automobilu do správkárny jest majitel správkárny po dobu, pokud nebyl 
automobil jako spravený jeho majiteli zpět odevzdán, provozovatelem 
jízdy. Nerozhodným zůstává, zdali žalovaná firma dala montéru S-ovi 
poukaz ke zkušební jízdě, čili nic. Ana se nehoda stala při zkušební jízdě, 
tedy dříve, než jej vyzkoušený, opravený odevzdala žalovaná firma jeho 
vlastníku firmě S., ručí za všechny nehody solidárně se šoférem S-em. 

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

, Pokud jde o ~rávní stránku věci, lze dovolatelku odkázati na správné 
duvody odv~laclho soudu, jež nejsou vyvráceny vývody dovolacího 
SPISU, DOdava ~e jen toto:, Nerozhodným jest, zda Jaromír S, byl opráv
nen Jcd:lat! za zalo~ar:.0uvÍ1rmu, zda t~to schválila přijetí vozu do opravy 
~ z(~a -"uz byl formalne prevzat, zda firma dala S-ovi poukaz ke zkušební 
JI~de, clil l11C, a zda tento nesmčl vyjeti bez předchozího svolení odpo
v"dne os?by a m~l hlásiti jízdu, a zda bylo vúbec nutno vůz vyzkoušeti. 
Rozhodnym Jest, ze stroj byl, Jak ze skutkových zjištění správně usoudil 
odvolací ~oud, dán do podniku žalované fir'my do správky, Tím došlo 
k sll:111vl1lmuvp,ol11ě~u) jímž se silostroj, jak rovněž bylo zjištěno, s vě
dOlTI!m spoleclllka firmy Roberta M-a až do provedení opravy a vrácení 
opr~ve:,eho sllostroje do:tal do volné disposice žalované firmy, jež tedy 
take, vse, ~o v~. s~em zajmu bud' sama, bud' svými zřízenci podnikala 
se srlost:ojem, cmlla na vlastní účet a nebezpečí. Zejména plali to o jízdě 
na zkous~u, N;boť, I když bylo zjištěno, že Jan H. sám žádal, by stroj 
p? oprave na~r:d ?yl v~zkouš,en a by, montér S, s ním jel, stala se jízda 
~r,~ce v pr~nl rad," v za]1nu,}~lova:,e strany, by automobil po opravě 
bl I vyzkouse~, a hm bylo zj1steno, ze oprava byla bezvadně provedena 
(srov, rozh, CIS, 2246 sb, n, s,), Lichá jest i další námitka žalované 

st!'i:ny, že byl vůz, odňat jejímu nakládání bezprávným postupem S-ovým, 
Jenz p~dnrkl proh zákazu zkušební jízdu, Z předpisu § 1 (4) aut zák 
v~plyva, že z~~on vyžad,uje objektivní protiprávnost, porušení předpisu 
vseobeClleh? radu pravl1lho, Protrprávním jest jednání jen tehda a jen 
potud: kdyz a pokud jsou jím dotčeny jisté zájmy, chráněné určitou 
pravn:, normou (srov, lozh, čís, 5404 sb, n, s,), Bylo-Ii zjištěno,že S, 
Jest znzencem .tu my, ".ze ~p.ravu vo::u provedl a po opravě na vyzvání 
Ja~a H-a POd111kl zkusebm Jízdu, nejde tu o porušení zájmu chráněného 
~rclto~ n~rmou ?!-ávní, nýbrž snad o porušení povinnosti zřízence proti 
Jeho hrme, paklrze S, skutečně podnikl zkušební jízdu proti jejímu 
zakazil. 

čís. 8979. 

Ručení dráhy. 
. Tře~as dráha nebyla podle koncesní listiny povinna zříditi na pře
Jezdu zavory a nebylo jí ani později ministerstvem železnic nařízeno 
hYJe t~m zti,dila, n,esprošťuje to dráhu zodpovědnosti, ježto jest i ~ 
m:nzem dohledaeich úřadů povinna učiniti veškerá podle vědy a zku
šenosti pOtřebllá bezpečnostní opatřeni, pakliže tohlO mfutní poměry a 
bezpečnost lidi skutečně vyžadUjí. 

(Rozh, ze dne 23, května 1929, Rv I 1901}28.) 

žalo?ce, ~přejížděje za šera trať místní dráhy, byl zachycen vlakem 
a poranen, zalobní nárok proti dráze na náhradu škody neuznal p r 0-

-- čís, 8979 --
699 

c e sní s o Ll d P r v é s tol i c e dlrvodem po právu, O d vol a c í 
s o II d napadený rozsudek potvrdiL 

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

Důvody: 

Žalobce opřel a opll'a žalobní nárok výslo,vně o zákon ~e dne 5, 
března 1869 čís, 27 ř. zák, Podle § I tohoto zakona ma se vzdy za to, 
bylo-li příhddou v dopravě železnice způs?b,eno tělesné poškoze,ni,ne~ 
usmrcení člověka že příhoda nastala zavrnenlln podl11ku nebo hdl, ]1chz 
v provozu užívá.' Za zavinění t~chto osob, ručí podnik takj~ko z~ své 
vlastnI zavinění podle § 1325 az 1327 obe. =:alc P0c!~e toh~ Jest ~rede
vším vyloučiti žalobcovy nároky na náhr~du, s,kody, ,liz ~trpel na ~~cec!:, 
jelikož za tuto dráha podle zakana o rucel11 zelezmc vubec ner~cL Pn
hodou v dopravě jest událost, jež jest odchyl:<ou ,od pravld,;lneho, nor
málního způsobu provozu dopravy, Jest o sobe ZPUSObllou pnvodlÍ1 po
ranění nebo usmrcení člověka a nastala mimo osobu poraněnou, Bylo 
na žalobci, by dokázal příhodu v dopravě a její příčinnou, sou~islos5 
s úrazem, Mylně se domnívají nižší soudy, že jest v souzenem pnp~de 
shledávati příhodu v dopravě ve srážce, v železničním úrazu, Podle jas: 
ného doslDvu zákona, jenž v § I předpokládá, že p!ihodou v doprav:; 
byl způsoben úraz, jest přesně rozeznávati, me:;1 p:lh~dou v d?~rav: 
(příčinou) a úrazem (důsledkem), jak ostatne zdura:n~]11 ~auka I cetna 
rozhodnutí tohoto dovolacího soudu, Žalobce spatruje pnhodu v do
pravě v tom, že přejezd přes trať nebyl opatřen ochrannými ,záv~rami, 
že nebyl osvětlen, že stfQjvůdce nedával výstražné znamem a ze ]el 
přílišnou rychlostí. V tom, že vlak přejížděl přejezd závoramI nestre: 
iený a neosvětlený bez výstražného návěstí a nepřípustnou rychlo~tr, 
mohla by ovšem býti spatřována příhoda v doprav,e ve smY,slu § I zak. 
o ruč, železnic, Leč nižšímí soudy bylo zjištěno, ze stroJvudce po vy
jezdu ze Z, nejen u předepsaných pískacích kolíků, nýbrž i mimo ně 
vícekráte a intensivně pískal a že se toto pískání op~kovalo ví~ekrát:, . 
zejména ještě před tím, než se vlak u přejezdu zastavIL Bylo dale ZJIS
téno, že vlak, kterýž pro tllto trať měl povolenou rychlost 25 k,m z~ 
hodinu, jel za Z, směrem k přejezdu, kde jest spád, pouhou set,~acnostr 
a daleko pod výše uvedeným dovoleným normálell), V tomto smeru JSou 
tedv tvrzení žalobcova vyvrácena, Okolnost, že, jak prokázáno, dráha 
nebyla podle koncesní listiny povil11:a na přejezd~ zříditi závory a jí ani 
později nikdy ministerstvem ž,eleznlc nebylo ,na,rIz,eno, by tam z,avory 
zřídila, a že na přecestí místmch drah nemus,1 bytr ~avec!eno osv~~lenl; 
nesprostila by dráhu zodpovědnosti, neboť jest draha I be~, n~nzem 
dohlédacích úřadů, jež vlastně představují železniční správu a ]lchz opo
menutí tedy žalovaného nevyviňuje, povinna učiniti veškerá, podle vědy 
a zkušenosti potřebná bezpečnostní opatření, pokud je lze rozumně žá
dati, tedy po případě i bez zvláštního na~ízení úí,diti závory a, p!ejez_dy 
osvětliti jestliže místní poměry a bezpecnost hdl toho skutecne vyza
dujI. LeČ v tomto směru bylo zjištěno, že silnice, po které žalobce jel, 
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cl?, v:cláleno~ti 1177 kroků za Z'o tedy od Z. až k přejezdu, vede sou
bezne s tr.~Í1 ve, v,~d~lenosti nejvýše 100 kroků a nejméně 7 kroků od 
tratI, kteraz. z vetsl casÍ1 vede ve stejné úrovni jako silnice a v úseku 
hned za Z,. Jestyať, zvýšena proti silnici o 1 Vz m, takže ne'en že 'est 
hať se sllmce zreJm~ viditelná, nýbrž že byl též zejména osv~tlený Jlak 
~,a t~ah se pohybuJíC! a dobře svítící reflektorovou lampou na stroji opa
renYJ se sIln}c~ s:; strojem I vozy celý jasně viditelný a slyšitelný. Jelikož 

se lP:~dpo~lada, ze osoby, Jež přecházejí nebo přejíždějí přes trať vy
n~ OZl p~trebno:, pozom?st .(§ 12.97 obč. zák.), mohla dráha právem 
predpokladah, ze na knhckem mlstě vzhledem k zjištěnému volné n 
r~zhledu"není třeba závor ani osvětlení přejezdu. Je-li tomu tak n~n~ 
~uťec p;lhody v dopravě a není třeba obírati se ještě otázkou ;da se 
za ovaneI?u zdařil vyviňovací důkaz podle § 2 zákona o ruč 'žel Ža-
loba nem důvodná. . . 

čís. 8980. 

bř Tříletá pr~~lčecí lhůta § 1486 obč. zák. (§ 1 zákona ze dne 26. 
ezna 1925!. CIS. 47 sb. z. a n.) jest lhůtou práva, hmotnébo na kiterou 

se ne~z~Jt ~stan.?~n.í § 126~. ř. s. a § 89 zák. o org. so~dní. 
bře!asle4ky ~~meskanl pohledavky, dospělé podle zákona ze dne 26 

~ 1925, CIS. 47 sb. z. a n. do t. dubna 1925, nastal u ,I nu1i~ 
31. brezna 1928, nikoliv teprve uplynutim 1. dubna 1928. y P Y 

(Rozh. ze dne 23. května 1929, Rv I 1914/28.) 

192;alobu o zapl~cení peněžité pohledávky, dospělé dnem 30. června 
, pro c e s n I s o udp r v é s t o I i c e zamítl ma' e t ' , 

~,:bní n~~~k j~.st. promlčen vzhledem k ustanovení ~ákoJna z~e od:: ~~ 
1 ~~z;a O d 5, CIS. 47. sb. z. a n., ježto žaloba byla podána teprve 1. dubn~ 

'. . v ~ I a. c I s o u d napadený rozsudek potvrdil. D Ů vod . 
~~~pr~vnf pra~m P?s,ouZení ~ěci spatřuje odvolatel v tom, že prvý sord 

, vo m zamltnuÍ1 zaloby hm, že došla k soudu dne 1 dubna 1928 
a ze J:st te~y podle zákona ze dne 26. března 1925 čís '47 sb ' 
~~~~n~e?a, )~ž~O poslední den l~ůty promlčecí, 31. břez~n t. r. 'u~'ly~u~: 
d' Y a z~ o a u soudu podana, a lhostejno jest že byla toho dne 

ana na postu. Odvolatel miní, že. an 1. duben 1928 ři adl n dT 
mohlo na~ta~1 promlčení žaloby teprve dne 2. dubna ž~ tOdán' a ~el ~I, 
~e prom~ce~1 podle § 1497 obč. zák. přetrhuje, že ~ákon nikd: nZe~~l<; 
,0vuJe, ze zaloba v poslední den promlčecí lhůty musí již být', d-

~~U~~,~~~ J::~ž~~~~~~va~rd,á~í bžaloby podl~ předpisů CiviJ~í~;o~ád~ 
dána na 'poštu o, k yz ~a o a v posledm den promlčecí lhůty byla 
soudu jest otevřen: j~~Ud~Z~J~oOd~~o~~te~I~~jr::;é~\~ tom~, že podatelna 

~á~or~ ~~V~hO soudu nasta~o promlčeJ žaloby j~Ž z;nn 1 ~s~~~nua Pl09~~ 
; O!lle od~oledne. Nasledkem tohoto mylného právního n' 

prveho soudu zuslalo prý řízení kusé, ježto dúkazy stranami nabí~~~~~ 
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nebyly připuštěny a prováděny. S názorem odvolatelovým však nelze 
souhlasiti. Správným jest názor prvého soudu, že tříletá lhůta stanovená 
v § 1486 obč. zák., pokud se týče v § 1 zák. ze dne 26. března 1925, 
čís. 47 sb. z. a n. je lhůtou práva hmotného, na kterou se nevztahují 
ustanovení § 126 c. ř. s. a § 89 zák. o org. soudní. Podle ustanovení 
§ 902 druhý odstavec obč. zák. skončila proto promlčecí lhůta již dne 
31. března 1928; lhostejno jest, že podatelny soudů jsou otevřeny jen 
do 5. hodiny odpolední, neboť promlčení se přetrhuje jen žalobou sku
tečně u soudu podanou, a bylo proto na odvolateli, by žalobu včas, 
dokud ještě soudní podatelna byla otevřena, u soudu skutečně podal, 
neboť tím, že žaloba byla toho dne podána na poště, nebyla ještě po
dána u soudu. Ježto strana žalovaná vznesla námitku promlčení po 
rozumu § 150.1 obč. zák., posoudil soud prvý věc po stránce právní 

správně, zamítnuv žalobu, 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ú vod y: 

Dovolání nelze přiznati oprávnění. Odvolací soud správně dovodil, 
že zažalovaná pohledávka jest,ve smyslu § 1486 obč. zák. a § 1 zákona 
ze dne 26. března 1925, čís. 47 sb. z. a n. promlčena, a stačí v tom směru 
poukázati ke správným důvodům napadeného rozsudku, které nebyly 
dovoláním vyvráceny a k nimž vzhledem k vývodům dovolání dodati 
jest ještě toto: Tvrdí-li dovolatel, že pohledávky, které dospěly do 
1. dubna 1925, pro mlčí se dnem 1. dubna 1928, cituje sice správně § 1 
zákona čís. 47/1925, ale vykládá nesprávně toto zákonné ustanovení, 
maje za to, že promlčení mohlo nastati teprve uplynutím dne 1. dubna 
1'928 a nikoli jeho počátkem, poněvadž by prý jinak v zákoně místo 
1. dubna 1928 musilo býti uvedeno 3 i. března 1928, an y podle § 903 
obč. zák. právní následky nesplnění závazku nebo zmeškání nastanou 
teprve uplynutím posledního dne lhůty. poslední den tříleté lhůty § 1486 
obč. zák. připadl vzhledem k splatnosti zažalované pohledávky dnem 
30, června 1924, ve smyslu zákona čís. 47/,1925 na den 31. března 1928. 
To vychází zřejmě ze srovnání doslovu § I a 3 tohoto zákona (slova 
»do 1. dubna 1925<, proti slovům »dospějí dne m 1. dubna 1925 počí
najíc«). Toho dne mohl ještě žalobce s účinkem žádati zaplacení, aniž 
by mu bránilo promlčení, které po· zákonu nastalo teprve dnem 1. dubna 
1928 a to hned počátkem tohoto dne. Následky obmeškání ve vymáhání 
pohledávky (§ 1497 obč. zák.) nastaly podle zásady § 90.3 obč. zák. 
uplynutím posledního dne promlčecí lhůty, tedy uplynutím 31. března 
1928. Nebyl-li ještě toho dne žalovaný žalován, t. j. nebyla-li ještě 31. 
března 1928 žaloba podána u soudu, nemohlo nastati přetržení pro
mlčení. žaloba, která došla na soud teprve 1. dubna 1928, nemohla 
míti tento účinek, poněvadž byla podána již po uplynutípromlčecí lhůty. 
Správnosti názoru tu hájeného nasvědčuje též úvaha, že by jinak pro
mlčecí lhůta byla prodloužena o jeden den. že by takový výsledek odpo
vídal úmyslu zákona, nelze za to míti z podstatných důvodů; naopak je 
tento předpoklad zřejmě vyvrácen jasným doslovem zákona. 
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čís. 8981. 

Směnečný řád. 

Tříletá promlčecí lhůta platí i ohledně toho, kdo se zaručil za pří
jemce směnky. 

(Rozh, ze dne 23. května 1929, Rv I 650/29.) 

,Směnečný platební příkaz pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce 
zrustl, .o d v,o,la c í s ° u d jej ponechal v platnosti. 

Ne J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

," Pokud jde, o právni posouzení věci, nelze dovolatele považovati za 
pn!,emce,. ponevadž ,nebyl sm~nečnikem; z toho však nevyplývá, že 
s111?nka les! p:ott nemu prom1cena. Dovo1atel se zaručil za příiemce 
s~~nky, coz s~m připouští, a jest proto zavázán týmž způsoben] jako 
pnJemce a platI také pro něho tříletá promlčeCÍ lhůta podle čl. 77 směn. ř. 
(slovneJ Orunhut, Wechselrecht § 76 a Staub-Stranz, Kommentar zur 
VJ.e:hselord,nung cl. 81 pozn. 14). V době podání žaloby nebyla směnka 
Jeste promlcel1a pro!i příjemc~ a ,nebyla proto promlčena ani proti do
v?late:1. Za sp,om,vsak promlcel1l protI dovolateli nastati nemohlo, po
nevadz bylo preruseno doručením žaloby podle čl. 80 směn. ř, Odvolací 
soud nepo:hybll proto po právní stránce, zachovav v platnosti směnečný 
platebl1l pnkaz. 

Čís. 8982. 

Pozemková reiorma. 

~ouz,e Státní poo;emkový úřad jest oprávněn povoliti odklad exekuce 
vykh,:em~ ze zabraného maJclku, ať jest se odkladu domáháno z J'aké
hokohv duvodu. 

Shle~á-1i soud, že žalobní děj, na jehož základě žádáno o odklad 
exekuce, bez nejmenší p,rávní pochybností, zcela určitě nezaklMá ža
lobnl náro~" zam1!tte již proto návrh na odklad!. TýŽ ďkol případá pří 
vybavovac} zalobe v pozemkové reformě (§ 31 náhr. zák.) Státnímu 
p02lemKovemu úřadu. 

Zákon ze dne 12. ledi1a 1893, čís. 15 ř. zák. (o schválení knížecí 
Liechtensteinské rO~é smlouvy ze dne 1. srpna 1842) nenabyl v čes
koslovenské repubhce platnosti. Majetek liechtensteinský není vyjmut 
ze záboru. , 

(Rozh. ze dne 23. května 1929, R II 152/29.) 

Návrhu, majitele zabraného majetku, by byla odložena exekuce vee 
dena Statnlm pozemkovým úřadem vyklizením zabraných nemovitostí" 
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s o udp r v é s tol i c e vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítL 
[) Ů vod y: Souverainní knížectví Liechtensteinské, zastoupené knížetem 
Janem 11. a knížeCÍ vládou ve Vaduzu podalo 17. února 1929 u okres
"ího soudu v K. na čsl. erár, zastoupený Státním pozemkovým úřadem 
\' Praze, do rukou m. sl. finanční prokuratury v Brně, žalobu podle § 37 
ex, ř. o nepřípustnost exekuce převzetím a odevzdáním nemovitostí, ná
ležejících k velkostatku P. V žalobě se uvádí, že podle zákona ze dne 
12. ledna 1893, čís. 15 ř. zák., který prý jest součástí československého 
práva, ručí panovník knížectví Liechtensteinského celým svým jměnim 
za neporušenou a řádnou vládu tohoto knížectví. Záruka tato nemá po
vahu hypotekárního zajištění, poněvadž se zakládá na zvláštním zákoně 
a jest neobmezená. Státní pozemkový úřad návrhem na převzetí nemo
vitostí podle zákona o pozemkové reformě zasahuje prý do práv strany 
žalující, zamčených zákonem ze dne 12. února 1893, čís. 15 ř. zák. Za
ručená práva knížectví Liechtensteinského, tedy osoby třetí, jsou v pií
padě provedení exekuce ohrožena a porušena a proto navrhovaná exe
kuce je prý nepřípustná. Současně žalobce navrhl odklad exekuce z toho 
důvodu, že v souzeném případě jde o práva, vylučující výkon exekuce, 
práva to rázu výjimečného, opírající se o právoplatný zvláštní zákon ze 
dne 15. března 1893, čís. 15 ř. zák., jímž vyloučeno jest pro konkretní 
majetek používání zákonů o pozemkové reformě, tudíž i dosavadní praxe 
ve věcech pozemkové reformy. Okresní soud v K. povolil podle § 42 
čís. 5 ex. ř. odklad exekuce bez zvláštního odůvodnění. Soud prvé sto
lice povolil tedy odklad exekuce jen proto, že proti povolení exekuce 
byl podán odpor osobou třetí ve smyslu § 37 ex. ř., neobíraje se otáz
kou, zda jsou tu další zákDnné podmínky pro povoiení odkladu exe
kuce. Do tohoto usnesení právem si stěžuje Státní pozemkový úřad. 
Není sporu o tom, že exekuční titul jest právoplatný a vykonatelný, aniž 
o tom, že zabraná půda, jež má býti exekuci odevzdána Státnímu po
zemkovému úřadu v Praze, podnes odevzdána nebyla, Podle § 20 náhr. 
zák. čís. 329/;20 v doslovu zákona čís. 220/ I 922 po právní výpovědi 
a po uplynutí doby výpovědní okresní soud místně příslušný na návrh 
Státního pozemkového úřadu provede vyklizení a odevzdání vypově
děných nemovitostí a předání jich do držby Státního pozemkového 
úřadu neb osoby tímto úřadem označené podle předpisů exekučního. 

řádu. Jen Státní pozemkový úřad jest oprávněn, by v tom kterém pří
padě prodloužil lhůtu k vyklizení zabraných nemovitostí, pokud se týče 
by navrhl odklad exekuce. Jen na vlastním uvážení tohoto úřadu záleží, 
zda má býti exekuce odložena až do rozhodnutí o oposičních návrzích 
strany navrhující. Soud nemá k tomu práva (sb. n. s. čís, 6176). Vzhle
dem k tomu, že z usnesení soudu prvé stolice není patrno, uznáv á-li 
nutnost odkladu exekuce z důvodu žalobcem uplatňovaného, sluší ještě 
uvésti toto: Rakouský zákon ze dne 15. ledna 1893, čís. 1'5 ř. zák. nemá 
platnosti v čsl. republice i vzhledem k svému obsahu i vzhledem k ob
s"hu listiny ze dne 1. srpna I 842 jim uzákoněné. ČsL stát není právním 
nástupcem býv. Rakouska, jež zákon tento vydalo, nýbrž vznikl origi
nárně, utvořiv a ustaviv se z vlastní vůle a moci čsl. národa proti vůli 
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býv: R~kouska. Zákon ze dne 15. ledna 1893 čis 15' . k 
platiti Jen tehd kd b h ' . r. za . mohl by 
ze dne 1. srpn~' 18Xl v ~o;:;;lo Č~~k~~! přev;al,a, pokudse týče listiny 
sám vlastním zákonem o". ,e u,ve ene, kdyby Jl byl platnost 
žalobc9va práva, PřísIUť:j~~íU~~, ZC~~t~~ v::kd nestalo. Zřízenim čsl. ,státL~ 
statu ceskoslovenského pominula a ne~řísIUŠ~e 1. srpna ,1842, n,a uzem~ 
soukromé vlastnictví o e k ' ., . mu mc vIce, nez proste 
dárství tudíž i záko P \ m oV,e, jez Je podrobeno obecnému zákono
zamítn~t i z ' ~u za o!ovemu. Byl proto návrh na odklad exekuce 
zábor. zák n~s~~1 d~VOdU;t zhe povo~eným odkladem se zřetelem k § 20 

" y pru a ve vykonu exekuce kte" I . 
se zakonem čís. 220/11922. ' ly ne ze srovnalI 

N e j v yš š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu 
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provésti; újma mll z odepření odkladu exekuce nehrozÍ, neboť, budou-li 
jeho nároky uznány, stát je mu za ně vždy dostatečnou zárukou, takže 
nebezpečí ztráty nenastává a proto právě věc je tujíná, než když je 
odpůrcem jiný podmět, zejména osoba soukromá. K tomu jest doložiti, 
že od doručeni žaloby nakládá se i s bezelstným žalovaným (držitelem) 
jako s obmyslným (§ 338 obč. zák.), takže žalobci z odepření odkladu 
vůbec újma nemůže vzejíti. Tak se věc má, co se týče vybavovacích 
nároků (§ 37 ex. ř.), jež při nemovitostech jakožto věcech hmotných 
mohoU! záležeti jen v právech věcných, jak to § 31 náhr. zák. uznává, 
a pod něž by musily spadati i udánlivé záruční nároky žalujícího kní
žectví, měly-li by míti úspěch, jenž ovšem podmíněn jest nejen hmotnou 
jich existencí, nýbrž i formálně včasným uplatněním ve lhůtě v cito
vaném předpisu § 31 stanovené. Co se týče nároků oposičních, jest 
každý odklad exekuce bezpředmětným, protože, jak v rozh. čís. 6616 
sb. n. s. provedeno, byl by možným jen na základě jednoho ze čtyř 
druhů písemních rozhodnutí Státního pozemkového úřadu tam pozna
čených, která však opravňují přímo hned k zastavení exekuce, takže 
odklad jeví se zbytečným. Stěžovatel vytýká rekursnímu soudu, že prý 
jeho rozhodnutí jest podle svého obsahu »jaksi« vlastně rozhodnutím 
o věci, avšak i on sám se otázkou věci samé ve stížnosti zabývá, a to 
velmi vydatně. K tomu jest, ovšem jen pro obor pozemkové reformy, 
o niž tu jedině jde, všeobecně uvésti, že nejen není nepřípustné, nýbrž 
že je mnohdy dokonce nezbytné, takže se tomu vyhnouti nelze, by soud 
při rozhodování formální otázky zkoumal i věc samu, jak jíž v rozhod
nutí shora citovaném čís. 6176 sb. n. s. vyloženo a příklady doloženo. 
Pádným dokladem jest zejména uvedený tam čl. XXXlIl. uv. zák. k c. ř. s. 
a podobně se má věc právě také s odkladem exekuce podle § 44 prvý 
odstavec ex, ř., podle něhož odklad povolen býti nemá, nehrozí-Ii exe
kutovi z provedení exekuce újma, a to ovšem platí po výtce i tehdy, 
když se žádá odklad exekuce podle § 42 čís. 5 ex. ř. na základě žalob 
podle § 35 a 37 ex. ř., oposiční nebo vybavovací a jest zřejmo, že, 
i když se žalobní děj, který žalobce činí podkladem svého nároku, vezme 
za pravdu, přece tu nároku není, ježto zákon, tuzemské právo takový 
nárok naprosto neuznává; tak na př. když se žalobou vybavovací právě 
také v pozemkové reformě odpomje exekuci proto, že žalobci přísluší 
na věci předmět exekuce tvořící právo vlastnické, toto vlastnictví však 
jest v ní opřeno o titul neb nabývací způsob v tuzemském právu ne
známý a neuznaný, na př. o smlouvu uzavřenou s nezleti1cem bez po
ručenského schválení nebo o' vydržení pouze dvouleté a pod. Soudce vidí 
již ze žaloby, že excise jest naprosto neoprávněná a· že tudíž jest ne
oprávněným i odklad exekllce na jejím základě žádaný, ale má se nic
méně stavěti slepým a pod záminkou, že si nesmí všímati merita věci, 
tento zřejmě neoprávněný a docela bezdůvodně, protože na základě 
žaloby právně nemožné žádaný odklad povolovati? To by znamenalo 
formalismus stavící právo a spravedlnost úplně na hlavu, a protož už 
jednací řád v § 162, mluvě o odkladu exekuce, předpisuje, že při roz
hodování o návrzích na odklad bude nutno podle stavu věci také k tomu 

Cjvilni rozhodnuti Xl. 

~ 
I! 
t 

I 
I 

I 



- Čís. 8982 -
706 

přihlížeti, zda jsou tu takové »okolnosti, jež ospravedlňují podezření, že 
odklad exekuce žádá se jen nebo lllavně proto, by řízení exekuční a 
uspokojení vymállajícího věřitele bylo zdrženo »nebo, jak dodati sluší, 
docela zmařeno, tím ale předpis tento naráží právě na otázku merita, 
neboť právě jen tehdy, když tu zřejmě nároku není, lze říci, že se odklad 
exekuce žádá jen »proto, by uspokojení věřitele bylo zdrženo nebo 
zmařeno«, protože, je-li tu nárok anebo může býti, musí se naopak řícir 
že se odklad exekuce žádá k zajištění tohoto nároklX a nikoli v úmyslu 
poškoditi věřitele nebo dokonce »jen« v tomto úmyslu. Soud tedy vždy 
pečlivě uváží, múže-Ii tu aspoň nárok býti a, shledá-Ii možnost, pustí 
se do uvažování o potřebě odkladu podle směrnice § 44 ex. ř.; shledá-li 
však, že žalobní děj bez nejmenší právní pochybnosti zcela určitě ža
lobní nárok nezakládá, zamítne už proto návrh na odklad, protože, je-li 
žaloba určitě bezdůvodná, je i návrh na odklad bezdúvodný. To tedy 
platí o žalobě vybavovací aspoň v pozemkové reformě (§ 31 náhr. zák.), 
jenže úvaha o možnosti návrhu a tudíž rozhodnutí o přípustnosti od
kladu exekuce náleží tu Státnímu pozemkovému úřadu a ne soudu, jak 
už shora řečeno, kdežto, co se týče žaloby oposiční bylo již v rozh. čís. 
6616 sb. n. ukázáno, že nemúže existovati oposiční nárok proti exekuci 
Státního pozemkového úřadu na vyklizení vypověděných nemovitostí 
(§ 20 (3) náhr. zák.), by se nedal prokázati písemním rozhodnutím 
Státního pozemkového úřadu, protože jen takové rozhodnutí múže jej 
založiti, a že doloží-Ii se oposice takovým rozhodnutim, jest exekuci 
ihned zastaviti (ne pouze odložiti). Podle hořejšího stanoviska nejvyš
šího soudu, že jen Státní pozemkový úřad múže povoliti odklad exekuce, 
ať jde o nárok vybavovací neb oposiční nebo jiný, jakýkoli, netřeba ani 
v případě, o nějž jde, meritum věci rozbírati, ale, protože dovolací stíž
nost je rozbírá a právě na tento rozbor největší váhu klade a nejvyšší 
nadějí skládá, dovolávajíc se tu spisu prof. Sedláčka, jejž přikládá, stújž 
zde v odpověď aspoň toto: Jak nejvyšší soud vícekráte již, zejména však 
v obsáhlém rozhodnutí čís. 6976 sb. ll. s. zevrubně dolíčil, spočívá zábor 
na zřeteli čistě věcném, nepřihlížeje k nižádným momentltm osobním, 
t. j. podroben mu. jest každý velký majetek pozemkový, ať náleží komu
koli, tedy nejen občanu tuzemskému jakéhokoli stavu, nýbrž třeba i cizo
zemci jakékoli právní povahy a stavu"ať tedy cizozemskému státu nebo 
suverénu, a to platí i o právech na majetku tom váznoucích, takže žádná 
taková práva nemohou zábor a převzetí jeho překaziti, třeba že náležela 
cizozemskému' státu nebo dynastii, nýbrž mohou uplatňována býti jen 
na přejímací cenu, jež nastupuje na místo převzatého majetku. Tím jest 
vyřízena i otázka předloženého spisu prof. Sedláčka: tento dokonalý spis 
podrží sice vždy svou vědeckou hodnotu pro vnitřní poměry státu Liech
tensteinského a jeho dynastie, avšak poznatky jeho nemohou míti nej
menšího vlivu na obsah čsl. pozemnoreformního zákonodárství, jeho vý
klad a praxi, a to už proto ne, že jak spis sám praví, zakládají se na ob
sáhlém »archivním materiálu« Liechtensteínském, tedy na právních do
kumentech, .které nebyly na čsl. území (v býv. rak. říšském zákonníku a 
čsl. sbírce zákonů a nařízení) nikdy publikovány, takže tu žádné právní 
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- • k búv rak zákon _ "míti nemohou. ze vsa J' • v 

piatnosti nikdy nel11ely,}:ema]l~a 'k a řipojená k němu smlouva v,csI. 
ze dne 12. ledna 1893, CIS. 15· r. z~. oP k že provedením pozemkove re~ 
republice platn?sti nenabyly, ze]~~e,~~ vžstdl;ým způsobem na zá~adu býl! 
formv na statclch Uechtenstem Y 'eonou věcnou povahu zaboru ab-

) o b to pro shora zmlll ,. . t hdy nemohou (ostatne Y , o' lastníka nemohly mlÍl am e , 
strahujíciho ode všech osob!1lch po~eru) v provedeno podrobně v rozhod
kdyby zde jinak platnostl by}yona y y °Ší soud i na dále trvá. 

t'" 7751 sb n s na nemz ne]vys nu 1 ClS. . • 0' 

čís. 8983. 

.. . 577 c., ř. s.), měli-li podle smlouvy býti 
Nejde o rozhodCI soud (§.., ktd:kových okolnostech. 

dosazen; odbornf znalci o uf':!!i'ch s d v trhuje se promlčení zažalo-
Podáním žaloby lX rozhodciho sou u pre 

vaného nároku. o. adnou Pod opotřebeni zne-
Lhůta § 1111 obč. zák. Jest Ihut?U/.r; zv l~pefué hospodářství, 

užitím pachtovního pře.dme;U ~~~d~ o~~av'y ji~hž třeba k udrženi pach-
najmě neprováděny-lt vca~ne a ra 'ne , 
tovitího předmětu v dobrem sta:vu. 

(Rozh. ze dne 23. května 1929, R II 163/29.) 

.. o se domáhal po skončení pachtovního po~ 
žalobu propachtovatele, lIZ htovního poměru, pro c e s n ~ 

měru na pachtýři náhrady sk~~y b ~ac o I a c í s o u d zrušil napadeny 
s o u d' p r v é s t ~ II c e, zamlt 'd . b)~ vyčkaje pravomoci ji znovu pro
rozsudek a vrátil vec prvernu- sou ll, 

jednal a rozhodl. Ol kursu s tím že při jednání a ro~-
N e j vy Š š í s o ~ d nevyh?ve ~~udu uložil, 'budou: směrodatné nl-

hodnutí jež odvolacl soud prvem~ , 'bro směrnice v tomto rozhod-
koli směrnice odvolacím s...ou~em ane, ny z 
nutí nejvyššího soudu vytcene. 

D ů vod y: 

, 'r' 'est podle § 1111 obč. 
Prvý soudce zamítl žalobu z duvo~u, zedfn~ ~e lliůtě jednoho roku 

zák. prckludována (propadl~), n~brs~t~O a zahájením sporu před roZ
ode dne odevzdání p~chto~~lhOl~~~ ~~č. ~ák. promlčení a tudíž ani pre: 
hodčím soudem se pry pod ,§ ná účinku žaloby u řádného souduj , liZ 
kluse nepřetrhule, ~e?oť pry nel Ol tu ani o smlouvu o rozhodCI v~ 
Pry' cit. § předpoklada, ~ m. !mo to nh,:s o lce kteří měli zjistiti okolnost! 

577 o nybrz o' pou e zna , .. . .. enl' smyslu § c. r. s., . k' . kdyby se zahalemm flZ 
v § 41 pachtovní smlouvy uvedene,o t~ h~~a~a v souzené rozepři o tom 
před rozhodčím soudem prekluse h p~eol,r oud Odvolací soud tyto důvody 
řeči býti nemúže, ano nešl~čo r?~ o d~l OS pro'mlčení, nikoliv o preldus;, a 
nesdílel, ježto v § 1111 o ;, za ; 1 o 'en nároky čís. 9-11 žaloby, 
mimo to pod § tenl? spadaJ;opr;I~~t!~) § neplatí, dále, že tu skutečně 
takže ohledně ostatmch prom ceCI' 45' 

I 
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jde o rozhodčí soud, nikoli o pouhé znalce (arbitrátory) a že se zahá
jením řízení před rozhodčím soudem promlčení přerušuje a zde tedy 
přerušilo, byly-li před ním uplatňovány skutečně tytéž nároky, jako nyní 
před řádným soudem, což prvý soudce nezjistil, pročež odvolací soud 
rozsudek prvého soudce zrušil s tím, aby po pravomoci tohoto rozhod
nutí dále jednal a znova rozhodl. Správně má se věc takto: Podle § 41 
pachtovní smlouvy objeví-li se při vrácení pachtovního předmětu a vzá
jemném vyúčtování různost mínění mezi stranami ohledně jakostí nebo 
stavu pachtovní věci, ohledně hospodářské kultury neb ohledně množsřví 
nebo velikostí, ohledně hodnoty nebo přiměřené ceny nebo výpočtu a 
výše náhrady, mají sporné body pro obě strany nenaříkatelně rozhod
nouti odborní znalci (,Fachkundige), kteří se zvolí podle předpisu § 7. 
Z toho jde, že títo odborní znalci mají býti dosazeni toliko o určitých 
právě vyjmenovaných skutkových okolnostech a že tedy nemají míti 
právě jinou funkci než znaleckou, že však není na ně přenesena pravo
moc soudcovská, t. j. není jim věc svěřena k rozhodnutí, když se popírá 
právní důvod a jsoucnost nároku, jako zde, kde se navrhuje zamítnutí 
žaloby, nýbrž se v § 41 pachtovní smlouvy zcela zřejmě, ačkoli mlčky, 
předpokládá, že o právní stránce strany nebudou ve sporu a půjde jen 
o znalecké zjištění stavu věci. Nejde tedy skutečně o rozhodčí soud podle 
§ 577 c. ř. s., t. j. o případ, kde rozhodčím svěřeno jest rozsouzení sporné 
věci v její celosti tedy i po právní stránce: co do důvodu a jsoucnosti 
nároku. V tom je tedy odvolací soud na omylu, má-li ony odborné znalce 
za rozsudí. Nemůže proto hýti řeči o přetržení lhůty § lIlI obč. zák. za
hájením řízení před řečenými odbornými znalci, pokud by skutečně o ta
kovou lhůtu šlo, a celá otázka přetržení podle § 1497 obč. zák. jest bez
předmětna, ačkoli jinak nelze zneuznati, že rozum a logika vyžadují, by 
se předpis ten vyložil tak, že skutečné podání žaloby u soudu rozhodčího 
má tytéž následky jako podání žaloby u soudu řádného, a tedy lhůtu 
promlčecÍ pro žalobu určenou přetrhuje (při lhůtě preklusivní o nějakém 
»přetržení« nemůže býtí řeči, nýbrž jen o jejím dodržení, tak že, byla-li 
žaloba ve .Ihůtě podána, nárok nepropadne), vždyť přece soud rozhodčí 
právě nastupuje místo soudu řádného, když se naň přenáší rozhodnutí 
sporu, a musí tedy podání žaloby u něho míti také všecky účinky podání 
žaloby soudní, nehledě ani k tomu, že i § 95 úst. listiny soudy rozhodčí 
klade na roveň řádným a § 1497 obč. zák. nemluví vůbec o soudu, tedy 
také ne o soudu řádném, nýbrž prostě o podání žaloby roz. na přísluš
ném místě. Ovšem jest též pravda, že lhůta § 1111 obč. zák. je propad
nou, jak správně míní první soudce, a ne promlčeCÍ, jak má za to mylně 
odvolací soud. Tó dokazuje nejen doslov zákona, jenž nemluví o »pro
mlčenÍ« žaloby, nýbrž o jejím »zániku« (uhasnutí), nýbrž i účel lhůty, 
který ji řadí pod § 1449 obč. zák. Avšak věc má se skutkově tak, že o tuto 
lhůtu § lili obč. zák. tu ve většině položek žalobni nárok tvořících vů
bec nejde. Lhůta ta dána jest výslovně jen pro nároky ze zaviněného 
poškození pachtovního objektu a opotřebování jeho zneužitím, nikoli 
však pro nároky jiné. Jest tedy.zkoumatí jednotlivé žalobní položky, zda 
pod jeden z těchto pojmů spadají. Žaloba uplatňuje náhradu: 1. za ne-
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. d 'umělá hnojiva, 3. za neodevzdaný 
odevzdaný led, 2. za ne,odev,z ~n~ompost '5 za neosetí určitých ploch 
animální h~ůi: 4. za ne,ouev.zc,any červen'·~ a švédským jetelem, voj
obilím a plcmnaml (pSeI11CI, Zl tem, t' Y 'těšky vzniklou, 6. za nepo
'ěškou) a za ztrátu na krmIVU nezase,l111 V,O] cl' 6 podoty'ká že 
c • , l' h . m k cemuz se a 0. a . J 

hnojeni ploch amma mm n~]e 'ht 'smlouvy měla žalovaná strana 
nárok odůvodněn tak, že pod e pa,c ,ovm zaseté ( ohnojené), avšak 
při skončení pachtu ode~zdah,urclte ?,Iochy nev uttá umělá hnojiva 
odevzdala plochy takove v mlre mensl, 7. o~a da:á) 8 za nevyužitý 
(propachtovatel em př.e~ pro pachtem, ~ok ,,-u y 13 z~ OJ:ání k ]. ařinám, 

. 'I' h '" ( dobne) 12 za oram repe, . 
amma nI nu] ,po : 'ro achtovatel odevzdal při početí pachtu 
t. j. ~,obou, pnpadech, ze, P "- k žádná z těchto náhrad podle svého 
pachtyn ]lste plochy zorande; Av"apod »poškození« pachtovního objektu 
skutkového základu nespa a ~n~ , "' d lhůtě § 1111 obč, 
ani pod opotřebení jeho »znelmÍlm« a n~podleha]l tke y ., b t' ba bylo 

. " I" dle § 1451 a nasl. obč. za ., amz y re, 
zkak ., ny~rz ~rom]. e ~~mp;;mlčení tříleté či třicetileté, protože, kdy z pach
z ouma I, z a 1927 a žaloba podána už 1. června 
tovní obje~t vrácen d,~e ~7. le,d~<1:. 'hto oložkách musí se tedy 
1928 ne111uže al11 o tnletem byh rečl. O tec p . d'" 

, ,..' oložk 9 10 a ll. za neu rzoval11 
spor ·provésti. Zůstava]! te~y ].:,n p y 'd' d'T pod opotřebení zne
stavby příkopů ~ cest, ktere ovsem nutno, po rao~l~ zřejmého úmyslu a ' 
užíváním, protoz; ~od !ento pOlem I

musI ž~~ hospodářství, které záleží 
účele zákona zaradlh vsecko t."zv. oup~, e tedy týče půdy, vy
v tom, že hosp~dář n.~hospod~n ra~~~~ ~~' ~~ ~í podle zásad řádného 
mrskává ji nedava]e ]I na pr,acI a .. "ch lřízení (příkopů a cest) 
hospodaření''patř~, a c2, se, týce s:ave~c~l;: udržení objektu v dobrém 
neprovádí vcasne a radne .opravy, ] 'k" h d má nebyla však 

, T t d Ih o t § 1111 obč za . plUC o , 
stavu treba. u; Y u ,a . h " ď bude tedy věc posuzovati a roZ-
dodržena. podle techto pravlllc· smermc 
hodovati. 

čis.8984, 

, I § 419 prvá věta ll. ř. s. jest 
"Zřejmou nesprávno~J'({ .. v~ .smys u hlas~ toho co ~oucl vynesl a 

každá nesprávnost, spOClvajlCI 1 v ?esdou
t 

r' 'S) vázán s tim co 
" . t'" (§ 416 druhy o savec, c. . . , , 

prohlásil a, Clm jes pz , .. 'k "ť prohlášeného rozsudku. 
pojal do pisťJlOOého vyh.otovem za .om e 

(Rozh. ze dne 23. května 1929, R II 176/29.) 

S j P r v é s t o I i c e doplnil usnesením ze dne 27. prosindce ° u C • d k rvého soudu ze dne 29. hstopa u 
1928 ve smyslu § 419 c. I. s. rolzsu e p dec' ného ma]'í by' ti ještě pojata 
927 t smyslu že do ná ezu rozSU , 

1 v 001" d'l u« a že tudíž odstavec druhy roz-
slova: »f~kO~ spol!'cnou ~ nero~ I n~rantiška H-ovi a Vladimír a Pavla 
sudku ma zmtI: »Z~lovan; Pave a , 5 o úrok ode dne 9. července 
B-ovi jsou pOVll1l11 zalobcum 6.000 Kc s , o/< Yd'lnou do 14 dnů pod 
1927 a útraty 1.067 Kč 94 h rukou s~o~ec~~pu a~e~~ ~snesení zrušil. D ů
exekucí zaplatiti.« Rek u r s n I s o 

~ 
I 

li " 

I 

I 
I 
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vod y: Podle § 419 c. ř. s. lze z úřadu opraviti jen chyby v psaní, v poč
tech a jiné zřejmé nesprávnosti, kdežto při doplnění rozsudku jest dbáti 
předpisu § 423 c. ř. s. V projednávaném případě nejde o pouhou chybu 
v psaní nebo v počtech aniž o nějakou zřejmou nesprávnost, poněvadž 
o zřejmé nesprávnosti lze mluviti jen, když z rozhodnutí samého a z jeho 
odůvodnění jest zcela jasným zřejmý nesouhlas toho, co soud vyslovil, 
s tím, co chtěl vysloviti. V žalobě však není ani tvrzeno, že se všichni 
čtyři žalovani zavázali z důvodu náhrady škody zaplatiti úhrnných 
11.000 Kč »rukou společnou a nerozdílnou« a ani v dalším průběhu 
sporu nebylo nic takového tvrzeno ani zjištěnými výsledky dokazování 
nevyšel najevo žádný důvod pro solidaritu závazku žalovaných. V ža
lobní žádosti sice jest žádáno, by byli odsouzeni žalovaní rukou společ
nou a nerozdílnou. Avšak pro možnost přisouzení není rozhodným petit; 
nýbrž skutková tvrzení strany za řízení dokázaná. Jelikož nebylo ve 
sporu ani tvrzeno ani dokázáno, že žalovaní jsou zavázáni rukou spo
lečnou a nerozdílnou, nebylo lze vyhověti petitu žalobnímu a odsouditi 
je k »solidárnímu« zaplacení zažalované sumy a útrat sporu. Nelze tedy 
za to míti, že slova: »rukou společnou a nerozdílnou« byla vynechána 
jen omylem nebo nedopatřením, nýbrž jediné nedopatření bylo v· tom, 
že závazek solidarity nebyl výslovně zamítnut. Avšak ve vyloučení slov 
»rukou společnou a nerozdílnou« jest zamítnutí této části žalobního ná
roku vtomně již obsaženo, a doplnění v tomto směru nebylo žádnou 
stranou navrženo. 

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

D ů vod y: 

Dovolací rekurs jest důvodný. Porovná-Ii se ustanovení § 416 druhý 
odstavec c. ř. s., podle kterého je soud vázán na své rozhodlmtí, jakmile 
jest prohlášeno, nebo když ve případnosti § 415 c. ř. s. jest odevzdáno 
písemně k vyhotovení, s ustanovením § 419 prvý odstavec druhá věta 
c. ř. s., podle kterého oprava rozsudku má se státi z úřední moci ze
jména též, když vyhotovení rozsudku se nesrovnává s rozhodnutím od 
soudu vyneseným, jest uznati, že »zřejmou nesprávností« v § 419 prvý 
odstavec prvá věta c. ř. s. sluší rozuměti každou nesprávnost, která spo
čívá také v nesouhlasu toho, co soud podle § 414 prvý odstavec c. ř. s. 
vynesl a prohlásil a nač už je podle § 416 druhý odstavec c. ř. s. vá
zán, s tím, co pojal do písemného vyhotovení zákonitě prohlášeného rOz
sudku (§ 414 třetí odstavec c. ř. s.). Žalob ním žádáním domáhali se 
žalobci odsouzení žalovaných k žalobnímu plnění rukou společnou a 
nedílnou. Podle protokolárního zápisu soud prvé stolice svým rozsudkem 
žalobnímu žádání vyhověl úplně. Vloudila-li se do rozsudku soudu prvé 
stolice v jeho vyhotovení nesprávnost toho způsobu, že ve vyhotovení 
tom nejsou slova »rukou společnou a nedílnou«, odporuje písemné vy
hotovení rozsudku ústně vyhlášenému rozsudku a jde tím O zřejmou ne
správnost, která podle § 419 prvý odstavec c. ř. s. nejen na návrh, nýbrž 
i z úřední moci musí býti opravena, což jest podle § 419 třetí odstavec 
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". .' B '10 tedy důvodnému dovolaCÍmu 
c. ř. s. přípustné i ve ,VySSl stoldlCI. 'h l snesení rekursního soudu ob-

v·· enOU napa ene o II 
rekursu vyhovell a zm , . dvé stolice. 
noviti správné a zákomte usnesel11 sou II pr 

čís, 8985, 

.' . hnouti zrušení exekuce vedené proti 
Poddlužník není opravn~n navr,' k . žto byla zabavena a přiká-

němu dlužn~e~ ~. vy~ObYdtl' p~~levymd:av ~o~dlužník jest tu oprávněn, by 
zána k vybram verltelum . UZOl o " 
složil vymáhanou pohledávku na soude. 

(Rozh. ze dne 23. května 1929, R II 182/29.) 

.' . k dobytí 10.000 Kč exekuci na 
Vilém S. vedl proh Adele p;ve dV~ vé řízení bylo zrušeno, ježto 

movitosti. Adéla P-ová navrhl~ y pro '~\~li Viléma S-a a ježto vymá
vymáhaná pohledáv~~ by}a, za avena ve~ o u d r v é s t o I i c e za
hanou pohledávku casteene. Za?~atl:~., a pou!ázal navrhovatelku na 
míti návrh na zrušení pro?ejove ; nz~n! k rekursu Adély P-ové prode-
pořad práva. Rek u r snl s o u zrus! 

jové řízení. 0l usnesení prvého soudu s tím, že. se 
N e j v y Š š í s o u d obnovl. z' e nárok částečně zanikl zaplacenlm, 

navrhovatelka se svou námitkou, 
poukazuje na pořad práva. 

Důvo.dy: 

.' 'k k vybrání přechází právo vymá-
Přikázáním zabaven:,'pohleda,:,~ I . st oprávněn, domáhati se ná-

hati ji z dlužníka .~a ~e[I~le a v~:u~níkea zrušení exekuce, která po té 
vrhem, pokud se tyce za o o~ n,a, ' ohledávky (tak sb. n. s. 2174 . 
dlužníku povolena k vydobytr pnkaEzanke tPI' onsordnung Vídeň 1928, str. 

k , 1\.T Kommentar zur xe ll, J v ' • k a ta e F<leUmann, Q Od boť návrh na zrusem exe uce, 
925 a 927). Ale o to zde vub~c nej e, ne žádn' z v máhajících věřitelů, 
pokud se týče soudníh? prodeje, n:'k~d~1 a k :ybrá~í nýbrž učinila tak 
jimž zabavená ~ohleda~ka by~,: pn :á~:jíCí straně dlužnou pohledávku 
poddlužnice z duvodu, ze. nemuz~ vy b ena a že mimo to byla pohle
zaplatiti, protožepohledavkf by a. z: av zt"ytek byly povoleny splátky, 
dávka částkou 5.000 Kč zap ~cena. b ~ n~ ověď (§ 294 ex. ř.) nebránila 
nebylo v návrhu tvr~eno. Nez pl,ate !11 z Igžila na soudě (§ 307 ex. ř. a 
poddlužnic!, by dluznou pohleda~k~e~íe~Ohla Adéla P-ová, když vymá
§ 1425 obc. zak.), a z duvodu p a I t' ati nepřípustnost exekuce J';" 
hající strana tomu odpolo~ala, up a )ovHájiti zájmy vymáhajících ve
žalobou (§§ 35 a 40 druhy ?dstav~~kázána' k vybrání, nebylo a není 
řite\ů, jimž zabavena p~hle~~vkba} zůstaveno těmto vymáhajícím věřI
věcí poddlužníka, a mu;! spIse J ~ kuce nebo snad do ní vstoupiti 
telům, chtějí-Ii se. domaha!l, zr~~em~x~ nebude dražební výtěžek, jenž 
a v ní pokračovat!. Ze V pnp~ e h~Od~J~y vydán manželům Vilému a 
nastupuje na místo zabavene po e av , 

I:' .. ' 'I 

.~ 

j. \ , 
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Františce S-ovým, nýbrž, že ho bude použito exekučním soudem přede
vším k uspokojení vymáhajících věřitelů, jimž zabavená pohledávka byla 
přikázána k vybrání, jest samozřejmým. Bylo tudíž návrh povinné strany 
na zrušení soudního prodeje zamítnouti jednak pro nedostatek opráv
nění, jednak pro nedostatek věcných důvodů, pokud se týče navrhova
telku s námitkou, že nárok, pro který exekuce byla povolena, částečně 
zanikl zaplacením podle § 40' druhý odstavec ex. ř., odkázati na pořad 
práva. 

čís. 8986. 

Ve sporu proti obrod o zaplacení peněžité pohledávky jest k zastu
pování obročí povolána finanční prokuratura. 

(Rozh. ze dne 23. května 1929, R II 191/29.) 

žalobu proti olomouckému arcibiskupství o zaplacení peněžité po
hledávky pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zamítl. O d vol a ci í 
s o u d zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízením jako zmatečný. 
D ů vod y: V tomto sporu domáhá se žalující strana zaplacení peně
žité pohledávky na žalovaném knížearcibiskupství olomouckém; nejde 
zde tedy o zastupování nebo dobývání běžných majetkových užitků, 
nýbrž jde o neporušenost kmenového jmění duchovního obročí, tedy ta
kového majetkového souboru, který jest podle § 2 čís. 9 nařízení veške
rého ministerstva ze dne 9. března 1898, čís. 41 ř. zák. a § 1 nařízení 
vlády Československé ze dne 4. června 1919" čís. 313 sb. z. a n. na rovni 
státnímu jmění a k jehož zastupování jest v právních rozepřích povolána 
výhradně finanční prokuratura. V dosavadním řízení nebyla však žalo
vaná strana zastoupena finanční prokuraturou, nýbrž beneficiátem, olo
mouckým metropolitou; doručení žaloby stalo se k návrhu žalující strany" 
která podle § 75 c. ř. s. musi v podání uvésti i zástupce za strany jedna
jící, do jeho rukou a bylo s ním i celé dosavadní řízení provedeno. N c
byla tudiž žalovaná strana v tomto sporu po zákonu zastoupena; k to
muto nedostatku měl přihlížeti soud prvé stolice z úřadu (§ 6 c. ř. s.) 
a zaříditi po rozumu §§ 320 (2) a 431 c. ř. s. čeho třeba k odstranění 
závady. To však soud prvé stolice neučinil, ačkoliv žalovaná strana sama 
vznesla hned při prvním ústním jednání dne 20. dubna 1928 námitku 
nedostatku právního zastoupení a dokonce i zemská politická správa 
v Brně přípisem ze dne 25. září 1928 upozornila soud prvé stolice, »že 
řízení před soudem bez fin<jnční prokuratury jest zmatečné«. Důsled
kem toho jest nejen napadený rozsudek, nýbrž i celé jemu předcházející 
řízení zmatečným a, protože k nedostatku zákonného zastoupehí jest 
přihlížeti podle § 7 c. ř. s. z úřadu v každém obdob i sporu, i ,v řízeni 
u vyšší stolice, bylo rozsudek i celé řízení jako zmatečné zrušiti. Bude 
věcí soudu prvé stolice, by.k odstranění nedostatku zákonného zastou,.. 
pení žalované strany, který lze napraviti, potřebné zařídil a teprve pak, 
až se tak stane, projednal věc se žalovanou stranou. 

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

_ čís. 8987- 713-

Důvody: 

_ ' I' 'b' kupství (ovšem zastoupené arcibiskupem), tedy, 
Zalobce za uJe arcI IS ,... rb ) n 'brž o stránku 

poněvadž nejde o stránku duchovnl (I~ Sp~f1t~~~iS~supsk~ nikoli bene
hmotnou (majetkovou), benelIcIUm, o ro~1 ade o ne oruŠenost kmen 0-

ficiáta. žaluje-Ii však benehclum
d

, Phatrn?, zeb
J
ot' zažal~vaná pohledávka, 

. .", I e' I'nstituce uc ovnl, ne veho Jmenl za ovan h ďť užitků beneficia pro
kdyby byla přisouzena, nemohla by, se u, r:, I I ,z . b Ž 111uselo 'by se 
tože tyto náležejí beneficiá~O~I,)~n\n~~íl ~~~~np;lvěr jest případ § 2 
nutně sáhnouti na kmenove Jmel11 ~ r něhož finanční prokuratura zastu7 
čís. 9 služ. Instr.,P;o hn.,p;o:., [O ~ h beneficií pokud jde (o původní 
puje církevni Jmel11 a Jmen} uc ~vnlc . h jmě~í nikoli však pokud při 
l1adá~íychI:ebo~ ': n;por~s~n~~~v~~e~~ve~e~iciích ~astupovati (nebo vy
trvaj1clch JIZ clr VIC ne u. . O' k zda beneficium jest pa-

, máhati) jest běžné už!tky ,~~Jetkre:t t~a~o~hodovati nepřísluší, neboť 
sivně ke sporu ?praVne~lO CI .~ne IC:~ , 'en o to kdo jest povolán insti
je to otázkou vecI same, zde J e z~ml d finanČní prokuratura či arci
tuci skutečně žalovanou ~astupov~ I[ z a rokuratura bylo tak rozhod-
biskup. Když však povolana Jest omu p , 
nouti, jak se stalo. 

čís. 8987. 

Ručení dráhy. I v. ,vou nemůže se domá-
Meškal-li cestující neoprávn~ě na Jl ~tn~, v Z 'ut ěl 

hati na dráze náhrady škody z urazu, JeJz pn tom rp. 

(Rozh. ze dne 23. května 1929, Rv II 700/28.) 

Žalobce spadl za jízdy vlaku s plošiny na trať a por~nil os~. dŽ~I~~nl 
nárok na náhradu škody proti dráze neuztal p ~ 00 ~ eď ~~p~dený rozsU-

s tko I i c
t 

e d.~ův~d~~ op~ rá~~iob~í? ;á~oka je~t vyloučen již sk:,tkovfm 
de po vr I . "v .. d bez potřeby v čemz s prav
zjištěním, .že žalobce stál n~,plo~~ne ~~ ~;IJčné zavinění' žalobcovo. Ne
niho hledIska pravem spa ro~a Ib\e b jak práví _ zavinil že se 
sejde na tom, čím žalobce Zpl:S~ I, ne o - v bez oUeb z~ jízdy 
zábradlí otevř:,loi jeho zavI:,e~1 kes1ravzuton~bY~~ došlo~ Zavi~ěním jeho 
meškal na 'plo~me, ~;z j:h~~y~ vlak byl skutečně býval přeplněn, pro
by:o by to I ':.. o~ y~I!~ ~~měl vůbec vlaku použiti anebo měl se ob~átit! 
toze v tom pnpa e 'č" tak a zaujav o sve ujme 
na průvodčího a požád~ti ho o ml~t?; neu !~:lv tak na své nebezpečí. že 
místo na plošině, ~čkoh Je. to zttazan~, ~~čný mŮže nahlédnouti každá 
je pobyt na plošme ledou~~ho vV a. u ~\:~é 'ak"e všeobecně známo, za
dospělá osoba, to: bm SpIS:' ~e Je bt 'tJ botal býti proto na nebez
kázáno. žalobce l"kO

I 
?o~pel~á~:~J':št~e~~;;orňován a nemŮže od dráhy 

pečnost pobytu na p osme zv ť v sám a 
žádati, by jeho bezpečnosti věnovala vice pozornos I, nez on , 

I. 
I 

I. 
I 
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l1~~rně .se snaží přes~,nouti zde nebezpečí úrazu na dráhu, ježto prý její 
zEI,zencI pobyt cestuj1cích na plošinách jedoucích vlaků trpí. Jest zcela 
z~eJm~,. z.e by se o nemohl dovolávati podobných případů všeobecně na 
fOr. u J1nych vlaku, a Eovn,ěž nem~ž~ ještě k zaviněni dráhy stačiti; že 
snad u. onoho vlaku nekten cestuJlcl na plošině zústali a že jim v tom 
~elsonal ,nezab~anrl, ,protože tu chybí bezprostřední příčinná souvislost. 
Ze mu ~sak ~r,:vo~CI pobyt na plošině dovolil, nebylo tvrzeno, an ža
I~b,c.e sam uvadel, ze k Jeho vozu prúvodčí ani nedošel. Že by bylo lze 
P:IClt~tr za zaviněni již to, že vlak se dal do pohybu aniž se personál 
pre~vedčII o tom: že všichni cestujicí zaujali místo ve ~Iaku nelze uznati 
spra~nym, protoze ,cestující mají nejen určitá práva, nýbrŽ i povinnosti 
.se zre!elen:. na P~tf<:,by provozu a lze od nich očekávati, že již ve svém 
vla?tmm zajmu UCUli JIm zadost. Ostatně to všecko snad by mohlo přijíti 
~ uvahu, kdyb~ brl o zjištěno, že nejen vlak vúbec, nýbrž jmenovitě 
ze I v:gon, u nehoz se nehoda stala; byl opravdu přeplněn, kterýž dů-
kaz vsak nebyl proveden. . 

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

Oúvody: 

. Oovolate} p~ukazuj~, s: ~ředevším na důvody napadeného rozsudku, 
ktere odp,ovld,aj1 J.ak zj1stenemu stavu věci, tak i zákonu. Míněni dovo
latelovo, ze predpls § 95 železničního provozního řádu (cís. nařízeni ze 
.dr:e 16. hstopa~u 185~, Čís; lf zák. z,roku 1852) mu nemusil býti znám, 
Jezto Jde,? vnltrnl sluzebm predpls a zalobce na něj zřízenci žalovaného 
am v~hlas~aml ve, vO,zech am výstražnými tabulkami nebyl upozorněn 

Je,st zreJme nespravne, neboť řečený předpis není vnitřním služební~ 
pre9pI,~em, nýbrž ?yl řá~ně vyhlášen. Ostatně jest meškáni na otevřené 
plosme }edouclho zelezmc111ho vozu, jak uvedl a správně odůvodnil soud 
°9volacl, Jednáním, které příčí se opatrnosti u každého rozumného člo
v,;ka podle § 1297, ~bč., zák. 'předpokládané a nemůže proto ani z toho 
duvo~u neznalost receneho predplsu sprostiti žalobce, třebas je 70letým 
bluslcem skla, pOvInnosti, by dbal této opatrnosti. 

čís. 8988, 

Pří~lušnost podle § 99 j. n. 
Majetkem jes~ i maie~ek nep'lItruý, nepostačující podle odhadu ani 

na, to, by kryl vyloh~, p~avní rozepře; stačí i majetek, jenž jest jinak 
vynat z exe~uce, StaCl I satstvo a prádlo, pokud je žalovaný (lázeňský 
host) nepotřebuje W osobní potřebě, kapesní bodlinky a prsten. 

(Rozh. ze dne 24. května 1929, R I 317/29.) 

Žalobce zadal žalobu o zaplacení peněžité pohlédávky proti žalo
v,al1~mu, CizozemCI na okresním soudě v Karlových Varech. kde za svého 
lazenskeho pobytu měl žalovaný kromě šatů, jež nosil, ješ'tě dvojí oblek, 
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převlečník, prádlo na čtyři neděle, zlaté kapesní hodinky a zlatý prsten. 
Námitce místní nepříslušnosti s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a ža
lobu odmítl. Rek u r sní s o u d zamítl námitku místní nepříslušnosti. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu. 

D ů vod y: 

Podle § 99 j. n. mlrže býti podána v území, kde tento zákon platí, 
'O majetkové nároky žaloba na osoby, které nemají v tuzemsku bydliště, 
u každého soudu, v jehož obvodě jest majetek těchto osob. Zákon ne
předpisuje, jakého druhu a jaké ceny musi bý~, ~ajetek, by založil 
sudiště těcht'O os'Ob podle § 99 j. n., a proto stacI I majetek nepatrny, 
i když podle dohadu ani nestačí, by kryl výlohy spojené se sporem, ano 
stačí i majetek, jenž jest jinak vyňat z exekuce. (,Rozh. ze dne 2S. pro
since 1906, čís. 20.263, Právník S91/í1907.) Může proto důvodem su
diště majetku podle § 99 j. n. býti i šatstvo a prádlo, pokud ho ma
jitel nepotřebuje nezbytně k osobní P?třebě, hodinky kaJl,~sní a pr,sten, 
jež žalovaný na cestách neb j",ko lázenský host s sebou pnvez!. Pravem 
proto rekursní soud uznal, že žalovaný, jen~ js~ clzoz:,mcem, ~1~stn!1 
jako lázeňský host v Karlových Varech krome pradla a satstva, Jez mel 
na sobě ještě dvojí oblek, převlékač a prádlo na čtyři neděle, pak zlaté 
hodinky' kapesní a zlatý prsten, měl v době podání žaloby v Karlo~ých 
Varech majetek, jenž stačí, by založil sudiště majetku podle § 99 J. n. 

čís. 8989. 

I kd.yž rodiče nejsou ještě rozvedeni nebo rozloučeni, av~ak ,!llan: 
želské společenství jest již fakticky zrušeno, Jest v nespornem dzeli< 
rozhodnouti o tom, komu z rodličů majl býti děti přenechány. 

(Rozh. ze dne 24. května 1929, Rl 347/29.) 

Manžel domáhal se na své odděleně žijící manželce, by mu byly 
vydány jeho dvě děti. S o u d Jl r v é s t o I i c e ·návrh zamítl, r e
k u r s n i s o u d poukázal návrh na pořad práva. O ů vod y: Spor 
mezi manžely o rozvod od stolu a lože není dosud rozhodnut, a nemůže 
proto předpis § 142 obč. zák. přijíti v úvahu. Podle § 145 obč. zák. má 
otec právo domáhati se kdykoli vydání dítěte na každém, tedy i na 
manželce. Poněvadž však toto právo manžele domábati se vydání dětí 
na manželce, není žádným zákonným předpisem poukázáno na pořad 
řízení nesporného (§ 1 nesp. říz.), jde tu o případ sporu ze vzájemného 
poměru mezi manžely, který není rázu ryze majetko-právního, a jest 
proto o něm rozhodovati cestou spornou. Tento právní názor vyslOVil 
nejvyšší soud v rozhodnutích čís. sb. 1546 a 3696, na jichž bližší odú
vodnění se stěžovatel tímto odkazuje. 



- čís. 8990-
716 

N e j v y Š š í S O II ct zrušil napadené usnesení a uložil rekursnímu 
soudu, by znovu o rekursu rozhodl. 

D ů vod y: 

Po jistém ,kolísání, projevivším se zvláště v rozhodnutí čís. 3696 
sb~,~' s., Jehoz se rekursní soud dovolává, ustálilo se rozhodování nej
vy~slho soudu o o~ázce, .~daPf:dpisu § 142 obč. zák. jest obdobně po
UZlÍl,1 te?dy, kdyz rodlce Jeste neJsou rozvedeni neb rozloučeni ale 
manzel~~e s'polečenst~í jest již zrušeno, na zásadě, že i v tomto pč!padě 
Jes~ v nzem .. nespornem. rozhodnouti o tom, zda děti mají býti přene
cha?y O!CI, CI matce. Zasada ta byla vyslovena v uveřejněných rozhod
n~Í1ch čls, 843 a 3267 sb. n. s. Důvodem jest, že tytéž úvahy, z nichž 
zakon pnkazuJe, spory :?ezi ,rozveden~mi nebo rozloučenými rodiči O děti 
v,§ 142 O?č', zak. ,do nzem, n,esporneho, platí pro tytéž spory rozvadě
nych manzelu, ~ktevn SIce Jeste nejSOU rozloučeni ani rozvedeni, ale žijí 
od se,b:, odl?ucene. N:ní tu ~čel~m Hzení" rO,zhodnouti, který z rodičů 
ma vetsl pravo na dlte, nybrz učlmÍl opatrem v zájmu dítěte na dobu 
po kterou bude trvati bezprávný stav faktického rozloučení manželskéh~ 
spol~čenství. Dítě není tu pouhým předmětem práv rodičů, nýbrž má 
P;OÍl mm vlastní právní nárok na výživu a na vychování (§ 139 obč. 
zak.), pro který Je~: n;u zří.diti zvlá~tního opatrovníka, a jest podle § 21 
obě .. zak. pod }vla~tm ochranou zakona, kterou mu soudy mohou po
skytovati Jen nzemm nesporným. Rozhodnutí rekursního soudu musilo 
býti proto zrušeno, a bude na něm, by usnesení prvního soudu pře
zkoumal ve věci samé a o rekursu otcovu znovu rozhodl. 

čís. 8990. 

Sp~l~čnlk, přidruživší se podle § 42 (5) zákona ze dne 6. března 
1906, CIS. 58. ř. ~~k:, jak,o ,vedl:jší !nt<;ťveniet\t ke sporu společnosti 
s r. Ol., n~~l zvl,~ste ,~vedcovr~t! pravm zájem: na vítězství společnosti 
s r. ?, k na se pndruztl. Vedle]s; mtervence spOllečníkova jest tu inter
vencI ve smyslu § 20 c. t. s. Má postavení nerozlučnébo společnika ve 
s,poru ~ n:elze pr~to vydati rozsudek pro uznání, neuznal-Ii i on fulobni 
narok, a Jest opravněn podati opravné prostředky, třebas se jich hlavni 
strana vulala. 
, Nutným: předpokladem pro vydání rozsudku pro uznání jest návrh 
zalobce na vydání tohoto rozsudku. 

(Rozh. ze dne 24. května 1929, R II 161/29.) 

~ řízení o žalobě proti společnosti s 1'. O. o zmatečnost usnesení 
v~lne hromady přistoupil k žalované jako vedlejší intervenient společ
mk LeopOld, K. Ana žalov~ná společnost uznala žalobní nárok, vynesl 
p r ~ c ~ s n ~ s o udp rve s t o I i c e rozsudek pro uznání, jímž vy
hovel zalobe. K odvolání vedlejšího intervenienta o d vola c í s o u d 
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zrušil napadený rozsudek a vrátil věc soud~ prvé stolice, by, vyčkaje 
pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. D u vod y: Vzhledem k § 42 
(5) zák. o společnostech s r. o, příslušelo společníku Leopoldu K-OVl 
podle § 20 c. ř. s. postavení nedílného s~ol,;čníka .. v rozepn ve smys,lu 
§ 14 c, ř. s. a jest úplně bez význan;u, z )ake?o z~Jmu, se ke sporu pn: 
družil. Byl tedy nejen stranou a mel veskera Jep prava a P?vmno~tI, 
nýbrž nemohly disposiční úkony žalované strany be~ Jeho ~y~l?vn,eho 
souhlasu býli podkladem rozhodnutI tohoto sporu. Tml pada te,z nazO! 
žalobců, že vedlejší intervenient Leopold K. nebyl vedle zalov~ne stran~ 
rovnoprávným činitelem, nýbrž jen její S?uč~,stL ?t,~zb, ~tere ,procesl11 
úkony jednoho ze společníků jsou pro ne pnzl11Ve]Sl, tyka,.'e !e~ skut: 
kového přednesu a návrhů, sloužících k obrane ~ nepr;chazl tudlz 
v tomto případě vůbec v úvahu. An Leopold K. vyslovn,e ne~ouhlasll 
s uznáním žalované společnosti, nemohl prvm ~ou~l na, ~aklade tohoto 
uznání vydati rozsudek, n_el1tedíc ani k tomu, ze z:lupc! strana pod~e 
Q.9.s.ahu spisů neučinila návrh potřebný podle § 39" c. 1'. s. S;Jlld n;el 
přes toto uznání, k němuž by po příp,ad~ mohl podle § p2 c. r. s. pr~
hlížeti při celkovém posouzení práv111 veCl, JednaÍl o prednesech a na
vrzích stran a teprve na základě tohoto jednání rozhodnoutI. 

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

D ů vod y: 

Leopoldu K-ovi jako společníku žalované, spole~no~ti př~slušelo 
podle § 42 (5) zákona ze dne 6. března 1906, ČIS, 58 :: za~: prav?, by 
se ve sporu o zmatečnost usnesení valné hrom~dy pndru:'l: ~ te ~,e~ 
oné straně jako vedlejší intervenienl. Nebylo treb~, b~ Jest~, zvlas,te 
osvědčoval právní zájem na vítězství žalované spolecnosÍl, k 111Z, se pn, 
družil, poněvadž existence právního zájmu jes,t, tu stanovena pz zako~ 
nem, který přiznává společníku právo k v:dlets,1 mtervencl (§ 17 druhy 
odstavec c. ř. s. a § 42 pátý odstavec zak. CIS. 58/1906;"srov. Hora, 
československé civilní právo procesní II, str. 26), Vedlelsl mtervence 
společníka ve sporech tohoto druhu není jen inter,vencí prav,ldel~ou; 
jednoduchou, nýbrž výjimečnou ve smyslu § 2? c. r. s" n~bot ,pra~~1 
moC rozsudku proti žalované společnosÍl, k mz ,se společ,mk pr,ldruzrl, 
postihne již po zákonu i jeho a musil by ,SI zeJ~ena daÍl lrbltI dusledky 
rozsudkem vyslovené neplatnostI usnesem ,val~e hr01,:~dy, kdyby hlavm 
strana ve sporu podlehla (§ 42 odstavec sesty zak. C1S. 581:906). fa
kovýto vedlejší intervenient zůstává sice ~ nadále ve~leJslm !l1t~r~e
nientem není stranou avšak má postavenr nerozlučneho spolec111ka 
v rozepři (§ 20 a 14 ~. ř. s.). Nejsa stranou, nes~í předsevzíti úko?~, 
které by byly straně na újmu (§ 17 c. ř. s.), zepnena ukony, dlSpOS1Cl11, 
vztahující se na sporný nárok, Jinaké úkony tohoto v;dleJslho I!'ter~e
nienta nejsou však závislé na vůli strany. OdporuJ1-lr te,d~ ukonum 
hlavní strany, je to tak, jako kdyby si odporovaly procesm, ukony ne
rozlučných společníků v rozepři. Di~posič,ní úkony s pře,dmetem S,P?ru 
mohou býti s účinkem předsevzaty Jen vsemi nerozlučnyml spolecnlky 

, i! ' 
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v rozepři. spol~čně ~ I~en~ přípustno, by byl vydán rozsudek pro uznání 
Jen !'~ zaklade uznam nekterého z nich, nýbrž mŮže se tak státi jen 
kd~~ zalobní ,nárok uznali všichni skutečně činní a k jednání se dosta~ 
V1V,SI nerozl~cm spo~eč,níci, zejmé~a i vedlejší intervenient, vybavený 
pra~y takoveh,~ spolecmka. Pokud Jde o opravné prostředky, může i těch 
pOUZIÍl vedle]SI :ntervenrent, mající postavení nerozlučného společníka, 
zC,ela ~amostatne, to, I tehdy, když se hlavní strana opravných pro
stredk~ vzdala. J:~thz7 tedy Leopold K., proti jehož přistoupení k žalo
v~ne J"ko vedl.e]slho ll1tervel1lenta nebylo při roku dne 23. října 1928 
n~mltek ~. s l1lmž Jako s vedlejším intervenientem obě strany projed
navaly, pn tOI."tO ;oku ža!obní nárok neuznal, ba výslovně svým zá
stupc:m p~ohlasrl, ze nesouhlasí s uznáním žalobního nároku žalovanou 

(

\SPOlecnOSh' nemohl býti vydán rozsudek pro zmeškání. Vadila však 
tO~'U ]e.ště další přek~žka, nedostatek návrhu žalobců, který. podle § 395 .. 
c. r. s. ]e~t ;,utnym predpokladem vydání rozsudku pro uznání (viz Otto 
S~ustav.ny uvod ve studIUm nov. ř. soud. ll. str. 227, Hora ll. str. 395). 

I Pu~odm z~lobnr návrh nestačil. Odvolací soud posoudil věc správně po 
\ pravm strance. 

\ čís. 8991. 

Lhostejno, zda se zcizení ve smyslu § 366 druhá věta obč. zák 
stalo úplam~ .. či bezplatně. Spadá sem zejmén~ i případ, kdle z~izitei 
s7 st~1 pozdeJI vlastmkem dědictvím. Ustanovení § 366 druhá věta, obČ. 
z~k . .le~t o.bdob~ě použíti i tehdy, byl-Ii zcizitelem u~iversá1ní ctidic a 
vlO!hkuje-1t pozustalost. 

(Rozh. ze dne 24. května 1929, Rv II 635/28.) 

. Pozůsblost po A;'1alii C-ové domáhala se na žalované vydání ná
lamku a nabytku! duvodu, že Hanuš C. daroval žalované věci ty omy
lem. Pro c e s n I s o II d P r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í 
s o ,ll d napad~ný rozsudek potvrdil, mimo jiné z těchto d ů vod ů: Po 
~tr~nce pr~vnl vytýká o,dv?latel rozsudku: že přehlédl tvrzení žaloby, 
;e zal?v,ana nabyla obop vecI od nevlastmka. Jest si předně uvědomiti, 
z,; obe z"aloby JS~u p~a;ými ,vlastnickými žalobami (§§ 366-379 obč. 
zak.), a ze, tudlz zalupcl pozustalost musí podle § 369' obč. zák. doká
zatr, ~e obe ,VěCI byly v, době _smrti zůstavitelky (§ 547 obč. zák.) vlast
~ICt~ll~ pozustalosh a ze Je zalovaná má ve své moci. Tento důkaz se 
::alu]ícl ,straně zdařil, poněvadž obě okolnosti jsou vlastně nesporny. 
zalo~~na síra,na l:amít~ však, že věci jí byly darovány, COž se jí rovněž 
pod~nlo _ dokazat!. Avsak dárce Hanuš C. nebyl vlastníkem věCÍ těch 
ponevaqz ,se ,k dědictví nepřihlásil (§§ 797,547 obč. zák.), nýbrž pře~ 
v::al U!Clte veCI J.en Jure cr~diti, mezi nimiž ony dvě věci nebyly, a po
n:vadz nebyl am opa,t;ovl1lkem ani správcem pozůstalosti (§ 811 obč. 
zak. --:- § 145, nesp. nz.). Nemohlo tedy darovacími smlouvami přejíti 
vlastnlctvl na zalovanou pro nedostatek podmínek § 367 obč. zák., jenž 

.- čís. 8991 --
719' 

uznává jen ve výčetmo uvedených případech nabytí vlastnického práva 
od nevlastníka. A nelze použíti obdobně ani § 824 poslední věta obč. 
zák., jenž uznává nabyti vlastnictví i od domnělého dědice, poněvadž je 
to ustanovení výjimečné, jež na nabyvatele věcí jure crediti (§ 174 nesl'. 
řiz.) jakožto singulárního nástupce nelze vůbec rozšířiti. Přes to však 
má odvolací soud za to, že žalovaná nabyla vlastnictví vydržením. K vy
držení lze právě tak jako k promlčení přihlížeti jen, když ho strana uplat
ňuje (§ 1501 obč. zák.). Tím však není řečeno, že žalovaná strana musí 
výslovně použíti slova »vydržení«, stačí, uvede-Ii veškeré okolnosti, 
opodstatňující zákonné podmínky vydržení. Neboť právní podřadění při
náleží soudu, strana jest povinna udati jen skutkové okolnosti (§§ 76, 
78,226, 243, 176-178 c. ř. s.). Žalovaná strana uvedla veškeré skut
kové náležitosti vydržení (§ 1460 obč. zák.), namítnuvši, že jí obojí věci 
byly darovány a odevzdány, že se tak stalo v roce 1915, že je držela jako· 
své vlastní a že se jich nezmocnila ani lstí ani nepravi'm předstíráním. 
A veškeré tyto náležitosti i prokázala. Avšak i z jiného důvodu nelze za
žalované nároky uznati. Podle § 366 druhé věty obč. zák. nepřísluší vin
dikační nárok tomu, kdo zcizil věc v době, kdy vlastníkem věci nebyl, a 
později se vlastníkem stal. Při tom je lhostejno, zda stalo se zcizení 
úplatně či bezplatně, poněvadž slovo »zcizení« zahrnuje každý převod 
vlastnictví. Sem spadá zejména případ, kde zcizitel se později následkem 
dědictví stal vlastníkem. V souzenún případě se má věc ovšem poněkud 
jinak, poněvadž zcizitelem byl Hanuš C., kdežto vindikuje pozůstalost 
po Amalii C-ové. Avšak přes to lze obdobně onoho ustanovení i tu po
užíti, uváží-li se, že vyloučení žaloby vlastnické ve smyslu § 366 druhá 
věta obč. zák. spočívá v duv.odech slušnosti, nedovolujících chrániti ža
lobce, jenž nečestným způsobem vlastn,; své jednání popírá. Hanuš C. 
jest nesporně jediným zákonným dědicem zesnulé Amalie C-ové, jež ne
zanechala poslední pořízení. Nyní se- přihlásil jako jediný dědic ze zá-· 
kona s dobrodiním inventáře k pozůstalosti ohledně jmění nově se vy
skytnuvšího a přihláška hyla soudem přijata, z čehož patrno, že mU 
veškerá pozůstalost musí býti odevzdána (§§ 731, 728, 819" obč. zák.), 
že se stanevýhradným vlastníkem (§ 424 obč. zák.) a již dnes je usta
noven správcem pozůstaiosti (§ 145 nesp. cpa!.). Hanuš C. byl však 
v době nápadu (§§ 536, 546 obč. zák.) jediným dědicem ze zákona a, 
ač měl proti pozůstalosti táž práva, jako nyní, neuplatnil je a vědomě 
zamlčel náramek a nábytek, jež byl v neobmezeném vlastnictví a drženf 
pozůstalosti a jest vlastně osoba náramek a nábytek zcizivší a osoba věci 
ty nyní vindikující táž. Učinil-li Hanuš C. po 13 letech nárok na projed
nání pozůstalosti ohledně tohoto domněle nově se vyskytnuvšího jmění 
(.§ 179 nesp. říz.), jest zjevnou snaha vyvolati přesvědčení o různosti 
osoby zcizující a osoby vindikující a zřejmý pokus obejíti předpis § 366 
druhá věta obč. zák. Příčí se to zjevně shora zmíněné zásadě slušnosti, 
když Ha:nuš C. v roce 19"15 dobrovolně náramek žalované daroval a ná
bytek jí přímo vnutil, a nyní se věcí těch chce domoci proto, že by mll 
přišly nyní vhod. Nelze přehlédnouti, že, kdyby Hanuš C. byl po smrti. 
matčině podle zákona jednal a náramek a nábytek do inventáře podíe, 
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zákona příhlásil, byl by se stal jako zákonný dědíc hned tehdy vlastní
kem oněch věcí a, kdyby je byl daroval jako vlastník, nebyl by je mohl 
z důvodů nyní uplatňovaných žádatí zpět. Nemůže proto žádati, by za 
to, že jednal tehdy protízákonně, byl nyní odměněn tím, že se mu víndi
kační nárok uzná a k zpětnému nabytí věcí se mu dopomůže. Mravní po
v.innost žalované k vrácení věcí nemůže při tom padati na váhu, ježto 
Jl nelze opříti o zákon a, jakž shora řečeno, žalovaná jednala bezelstně. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

D ů vod y: 

S odvolacím soudem jest souhlasiti, pokud dospěl k názoru, že ža
lovaná nabyla vlastnictví věcí, o něž jde, vydržením a že zažalované ná
Toky nejsou odůvodněné ani s hlediska druhé věty § 366 obč. zák. Po té 
stránce jest vycházeti ovšem ze zjištění napadeného rozsudku. Za těchto 

. předpokladů jest úplně souhlasiti s případnými důvody, jimiž odvolací 
so~d ř~šil otázku vydržení vlastnictví a otázku použítí druhé věty § 366 
?bc. zak. na tento případ. Názor, vyslovený v této otázce, odpovídá ne
]en zákonu, nýbrž kryje se i názorem vědy (Stubenrauch I. str. 458 a 
Randa, Právo vlastnické str. 231). 

čís. 8992. 

Kde lze žalovatí o plnění není zpravidla místa pro žalobu určovací 
leč že by se určovací žalobou zjednával právní základ prO! právní vztahÝ 
stran a určovací žaloba by takto sledovala samostatný rozumný účel. 

Zavázal-Ii se spolek odporučovatí svým členům pro pojištění vý
hradně určitou pojišťovací společnost, jež p1\evzala zÍlvazek Pojistiti pri
hlásivší se členy spolku za podmínek a za premíe uvedené ve smlouvě 
nešlo o předběžnou smlouvu ve prospéch třetích osob (členů spolku): 
nýbrž o smlouvu svého druhu, smlouvu rámcovou. Sp'Olek jest oprávněn 
domáhati se pmti pojišťovací společnosti, by platnost smlouvy a váza
nost pojišťovací společnosti byly zjištěny soud1ním rozhodnutím. 

Sproštění závazku ,pro hospodářskou nemoiinost (nedostižnost) plnění 
předpokládá, že se plnění stalo pro zavázaného hospodářsky nemožným 
n á hod o u, any nastaly neočekávané a nepředvídané poměry tou mě
rou, že by splnění smlouvy ukládalo ,p'Ovinnému takovou oběť, kterou 
nelze na něm rozumně požadovati. 

(Rozh. ze dne 25. května 1929, Rv I 1079/128.) 

Žalující spolek jezdců na motorech domáhal se proti žalované po
jišťovně zjištění, že smlouva, již uzavřel žalující spolek se žalovanou 
'O pojištění svých členů, jest pravoplatná a že žalovaná pojišťovna jest 
povinna, by tuto smlouvu dodržela. O b a niž š í s o u d y žalobu za
mítly. 

Ne j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

--- Čís. 8992-
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D ů vod y: 

Dovolání, uplatňujíc: dovolací důvody čís. 2 a 4 § 5?3 c. ř .. s.', je:,t 
opodstatněno, pokud s hlediska důvodu posléz uvede~eho vytyka, ze 
odvolací soud, potvrdiv zamítavý rozsudek soudu prve s~?hce, nepo
soudil věc správně po právní stránce. Odvolací soud předevslln pochybrl, 
vysloviv že tu není podmínek určovací žaloby podle § 2~8 c. r: s., po
něvadž prý žalující spolek nemá právního zájmu na. určem, ]ehoz s.e ~o
máhá žalobou. Nehledíc ani k tomu, že obsah sporne smlo,uvy sh~u]e z.~
lobci určitý příjem (na provisích), jenž mu uchází; když zalovan~_P?]l.S
ťovna, popírajíc závaznost smlouvy, zásadně odplra ]1 pll1lÍl p~]lste~lm 
přihlásivších se členů spolku za podmínek smlouv_ou stano~:nych,)est 
i jinak pro žalující spolek zřejmě důležité, by vědel, zda mu:: ~ocl:aÍl 
s platností smlouvy, jíž se výhodným způsobem postaral o .pO]l~t~11l s,vy:ch 

členů, a podle toho se mohl dále zaříditi. Za to~oto stavu vec!, ma, za
lobce zajisté právní zájem na tom, by bylo - zalovanou popl;ane d
trvání sporné smlouvy zjištěno bez odkladu soudl1lm rozh?dnut~~. O 
volacímu soudu nelze při svědčiti ani potud, pokud uznal u~covacl_ zflObU 
v tomto případě za nepřípustnou i proto, že Jest lze lh;:ed za.?v3't~ 
o plnění, o to, že žalovaná pojišťovna jest, povmna uz~vnÍl pO]lsten~ 
s určitým členem žalujícího klubu za p_odmll1ek uve~e~ych ve sporn,e 
smlouvě. Jest sice pravda, že možnost, zalova!J o plne~" zpravldla ~)~ 
lučuje žalobu určovací. Ale s tohoto hlediska jest, l~e-h zalov3'Íl, o plne_l11, 
určovací žaloba vyloučena jen tam, kde by neslouzrla _ sk~t~cnym potre
bám, nýbrž jen zbytečnému r~zn;nožování .nebo ;drazoval11 ~po;u. Kde 
se však určovací žalobou zjednava pevny pravl1l ~aklad pr? p:avl11 vzta~y 
stran a určovací žaloba takto sleduje samostatny rozumny ucel: ]es:t ~n
pustná bez ohledu na to, zda lze žalovati též _~ pln~nI:_ To ~laÍl ze]me?a 
v případech, kde oněmi nároky, jež by po pnpade I'Z nyl1l mohly by tl 
vymáhány žalobou o plnění, není vyčerpán celý obsah a dos_ah sporneho 
právního poměru. O takový případ tu jde. Z to~o plyne, ze o~olnosÍl, 
předr;esené žalobcem, opodstatňují veškeré ~odmll1k!, ~ 2~8 c. r. s._ pr? 
přípustnost určovací žaloby a neobstojí tudlŽ !?rmall11 duvod;_ ,z neho~ 
odvolací soud shledal zamítnutí žaloby správnyr;t .. ~okud mz~, soudy; 
zejména soud odvolací v této souvislosti poukaz~]l te; k ton;u, ~e ~porna 
smlouva obsahuje v podstatě jen ustanov.:~í o vyhodach, Jez. "..'a pon u:a= 
vírání pojišťovacích smluv žalovana pO]lstovna pos~ytn~.~Íl clenumo za 
lujícího spolku, ale nestanoví prý závazek žalovane pO]lsťovny, ,vubec 
uzavírati pojišťovací smlouvy, což prý podle sn;louvy ]est_ponechano na 
vůli pojišťovně, bude tento právní názor vyvr~ce!: v d~lslC? .vyvodech. 

Ve věci samé žalovaná pojíšťovna, nepoplfa]1c pocatecl1l p~atnost 
sporné smlouvy, bránila se proti žalobnímu nároku Jednak prav~ uv~
deným výkladem smlouvy ze dne 17. dubna 1924, jednak tvrzemm,_ ze 
tato smlouva dodatečně pozbyla pro ni závaznosti pro podstatnou zmenu 
poměrů a pro nemožnost plnění, která prý nastala Jednak vzhleden; k to
mu že pojištění automobi1ú a motocyklu podle sazeb ~e sn:louve uve
,de~ých jest nyní značně pasivní, jednak tím, že sdružem pO]1sťoven pro-

46 
Civilní rozhodnuti XI. 

i i 

! i, 
I 

I 
1 

.~ 
1. 
Jl 
~ 

~ 
I 
II 

I i 
I i 



~ čís. 8992 --

vozuiících automobilové pojištění vydalo po uzavření sporné smlouvy 
novo·u sazbu pro pojištění automobilů a motocyklů, že jednotlivé pojiš
ťovny byly poukázány, by předložily spolkům nové smlouvy, poněvadž 
staré smlouvy se zakládají na sazbě, jež mezitím pozbyla platnostt, že 
nedodržení nových sazeb stihá kartelová dohoda vysokými konvenčními 
pokutami, že tím jest vázána i žalovaná pojišťovna a že v důsledku těchto 
okolností sporná smlouva se stala bezpředmětnou a nesplnitelnou. Ne
právem nižší soudy při svědčily k těmto námitkám. Odvolací soud ne
vystihl pravou podstatu sporné smlouvy ze dne 17. dubna 1924, maje 
za to, že jest ji považovati za předběžnou úmluvu ve prospěch osob tře
tích (členů žalujícího spolku) o budoucí smlouvě pojišťovací (§§ 936, 
881 obč. zák.). Ve skutečnosti tu nejde o předběžnou smlouvu ve smyslu 
§ 936 obč. zák., nýbrž o samostatnou hotovou smlouvu mezi žalujícím 
spolkem a žalovanou pojišťovnou, jíž se na jedné straně spolek zavázal 
odporučovati svým členům pro pojištění všeho druhu výhradně žalova
nou společnost, na druhé straně tato převzala závazek pojistiti přihlá
sivší se členy spolku za podmínek a za premie uvedené ve smlouvě a 
v jejích přílohách. Jde tu o smlouvu svého druhu, o tak zvanou smlouvu 
rámcovou, kterou jsou již předem závazně upraveny podmínky pro ce
lou skupinu budoucích právních jednání určitého druhu v určitém okruhu 
osob, při čemž rámcová smlouva jest v tomto případě vyznačena též 
tím, že ji sjednává zájmová organisace odběratelů určitého zboží, urči
tých výkonů a pod. s podnikatelem tohoto druhu, a že smlouvou jsou 
stanoveny podmínky, za nichž podnikatel jest povinen vejíti ve smlouvu 
s příslušníky oné organisace. Pokud jest rozeznávati smlouvající spolek 
jako právnickou osobu od osob jednotlivých jeho členů, a pokud i těmto 
jsou smlouvou zaručeny určité výhody, jde tu ovšem zároveň o smlouvu 
ve prospěch třetích osob (§ 881 obč. zák.). Ale touto stránkou věci ne
třeba se obírati v tomto případě, kde jde právě o přímý poměr mezi 
smluvními stranami, t. j. mezi žalujícím spolkem a žalovanou pojišťov
nou, neboť tím není nijak dotčeno prvotní právo žalobcovo žádati, by 
žalovaná plnila závazek smlouvou převzatý, pokud se týče domáhati se 
toho, aby platnost smlouvy a vázanost žalované byly zjištěny soudním 
rozhodnutím (srov. Ehrenzweig System II/I, 1928, str. 144---149, 200), 
Námitka žalované, že spornou smlouvou byly podmínky pojištění zá
vazně upraveny jen pro případ, že by žalovaná pojišťovna chtěla sjed
nati pojišťovací smlouvu s tím kterým členem žalujícího spolku, že však 
k tomu podle smlouvy ze dne 17. dubna 1924 zásadně vůbec není po
vinna, jest zřejmě vyvrácena nejen jasným doslovem druhého odstavce 
této smlouvy (»Dagegen sind Sie verpflichtet, unseren Mitgliedern mít 
sofortiger Wirkung auf Grund der zu steIlenden Antrage aIle Versiche
rungen zu den aus den Beilagen a) und b) ersichtlichen Bedingungen 
und Pramien zu gewahren«), nýbrž zejména i srovnáním tohoto odstavce 
s odstavcem sedmým téže smlouvy (»Sie sind verpflichtet, die aus der 
Beilage ersichtlichen Pramiensa!ze und Rabatte bei Versicherungen 
unserer Mitglieder einzuraumen«), Neboť tento odstavec by neměl vů
bec smyslu a byl by jen zcela zbytečným opakováním, kdyby nebylo, 
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• 1 •• • pokud se týče širší, • d hy· odstavec ma smys, ]lny, 
pokládáno za.,to, ze ru . d' ovinnost žalované pojišťovny uz,:'
t j že jest JIm stanovena zas~ 111

1 
P a podmínek uvedených v pn

" .'. "l alku pojišťovacl srn OliVy z , d ·.t 
vlfaÍl s ceny sp d b 1924 Tím co dosud uve eno, jes 
lohách smlouvy ze dne 17. u, ~~mitka·žalov'ané, nýbrž padají tím zá: 
vyvrácena nejen poslez uvedena , z domnělé povahy sporne 
roveň též všechny důsledky, v~vozovane I § 936 obč zák. a zbývá 

. I předběžne ve smys u ., ,. . 
smlouvy ]3ko sm ouvy ., .tk žalované mohou obstah, po-
jen ještě zkoumaŤ!, zda ostatn1 na';'l .\ hledisek tuto naznačených. . r sporná smlouva s prav111c 
suzuje- 1 se d· d· ti záporně. 
I k této otázce nutno o, po~e e., ť o tVl zení nezávaznosti smlouvy 

Při tom je výsle~ek uplne Y,e]l;'; ~iC~ež byla dojednána, a pr~ napo
pro podstat~ou zmen~ pome.ru, hlediska případného obdobneho po
tamní nemoznost pInem UV~Zllje s • , (clausula rebus sic stanhbus), 
užití zásad o doložce danych .P?meru 1447 obč. zák. V tomto směru 
nebo s hlediska nemožnostI pInem PO?be § mluviti o objektivní absolutní 
jest především zřejmo, Ž:' !U nelze .• vu ,:C hází v úvahu nemoŽnost sub
nemožnosti plnění, nýbrz ze. nejvyse

t 
~:lC řípady kde nutno i při hoto

jektivní, relativní. Moh~u ov~~m,.nas : ~!stavší dměně poměrů a k hos
vých úplatných .smlouvac~ ~n)Jl!~e~ to ředpokládá, že nemožnost, na~ 
podářské nemoznosl1 pInem, av~a, ., P smlouvu nemohly předv1daŤ!, 
stala událostmi, jež strany, ;;je ~av~]lC;.la a ovše:n důvodně tvrditi ne
což v tomto případě ~alov,a~~ tm ~~o~á~a smlouva platně uzavřená do
může. Zásadou jest, ze:n~ Y.1:a ., třebaže hospodářský výsledek 
tud, dokud jest její spInem fyS,lC ? mo~~~ napotomni změnu poměrů jest 
plnění pro tu neb onu smlu~m s ra~u .t.ni závazku pro hospodálskou 
spojen s neočekávanou ztrato~., pros e o ři adě lze klásti na roveň 
nemožnost (l;edostižn,ost) pln~;~l,t~~~~ ~bl ;ák., předpokládá,. že se 
nemožnosh, jakou n;a n~h mj; odářsky nemožným náhodou, jezto ,;a~ 
plnění stalo pro zavazane .0 ?SP. • tou měrou že by spInem 
staly neočekávané a llep;edv1dane pom~~ kterou na' něm nelze rOZ
smlouvy ukládalo povll1nemu. ta~~~~uzJůra;níti že v souzeném případě 
umně požadovati. Netře?a an~ zVha~ t eni v tomto směru nijak blíže 
•. , ..• ť vna sve povsec ne vrz ,., I 
zal ovana pOJIs o , . •• I ' pojišťovna uzavlTa]lc sm oUVU 
nedoložila. Rozhodnym jest, ze z~ o~a~t uhou dobu' deseti let, při nále
pro ni nevypověditelno~ na p~.~~rne r o že v této době přirozeným vý
žité rozvaze mohla a mela po 1 a} s lm, ěrů v její neprospěch. Pakliže 
vojem událostí může nastaŤ! zmena p~~ •. se bud' hospodářsky nebo 
přes to uzavřela. smlouvu, n;zab:,zpec1~~~d se týče proti jejím hospo
smluvně protI moznosh takove zmeny, P f že tím vzala na se nebez
dářským a právním násl~dků,:,; n.ut~o u~~a 1, oměrů a když tato změna 
peci vyplývající z tak~~e ?eťnzmye ~~hO ~:voditi ~ez'ávaznost smlouvy. 
skutečně nastala, nemuze za ?va?a~k .alované pojišťovny že sdružení 
Co se konečně týče posledm nam1 . y ~ ·ištění v dalo' po uzavření 
pojišťoven provozujících automob!Íov.~ě~o~uiomobi~ a motocyklU, že 
sporné smlouvy novOU sazbu pr~.,P?lISb předložily spolkům nové 
jednotlivé pojišťovny byly, pou I azany, kl~ dají na sazbě jež mezitím 
smlouvy, poněvadž se stare srn ouvy za a '46* 
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pozbyla platnosti, že nedodržení nových sazeb stihá kartelová dohoda 
vysokými smluvními pokutami, že tím jest vázána i žalovaná pojišťovna 
a že se v důsledku těchto okolností sporná smlouva stala bezpředmětnou 
a nesplnitelnou, jest i tato námitka neodůvodněna. Vydání nové sazby 
o sobě se nemohlo dotýkati platnosti a závaznosti starší smlouvy, třebaže 
sazba byla schválena vládou. Když podle § 5 obč. zák. aní zákon zpra
vidla nepůsobí zpět a nemá tudíž vlivu na dřívější jednání a na práva 
před tím nabytá, musí to tím spíše platiti pro sazbu, na níž se usneslo 
sdružení soukromých podnikatelů. Poukazuje-li žalovaná v této souvis
losti k tomu, že jest vázána novou sazbou a kartelovou dohodou, a 
snaži-li i z toho dovoditi nemožnost plniti spornou smlouvu, jest jí při
pomenouti, že § 1447 obč. zák. v každém případě předpokládá nemož
nost plnění nahodilou, tudíž nezaviněnou. Z toho plyne, že se žalovaná 
nemůže dovolávatí náhody a tudíž dobrodiní § 1447 obč. zák, pokud si 
sama zavinila okolnosti, z nichž nyní dovozuje nemožnost plnění, t. j. 
pokud tvrzená vázanost spočívá na její vlastní vůli, poněvadž po vzniku 
sporné smlouvy a jsouc jí vázána převzala nové závazky odporující této 
smlouvě. Pokud by však zejména tvrzení žalované, že nedodržení nové 
sazby se stihá konvenčními pokutami, mohlo a mělo poukazovati k mOž
nosti nátlaku na žalovanou pojišťo'.'nu v tom směru, by porušila starší 
smlouvu nezrušenou a nadále závaznou, nelze k tomu po zákonu vůbec 
přihlížeti při posuzování otázky, o niž tu jde, poněvadž by tu šlo o ná
tlak nedovolený, jenž by se vymykal z rámce zákona a jemuž by se ne
mohlo dostati pomoci soudů. 

Čís. 8993. 

Třetí osoba, jíž přísluší k předmětům, stíženým zatímním opatřením, 
právo nedopouštějící výkon exekuce, může odporo'.'llti pr&1atímnimu 
opatření žalobou podle § 37 ex. ř .. 

Vlastnictví, jež si prodatel vyhradil k pvodané věci až do úplného za
placeni kupní ceny, jest právem, nedopouštějícím výkon exekuce (pro
zatímního opatřeni). 

Do rozsudečnébo výroku prvého soudu, vyhovujícího žalobě podle 
§ 37 ex. ř., nelze pojati dodartek: »a exekuce se zrušuje«. 

(Rozh. ze dne 25. května 1'929, Rv I 62/29.) 

Bertě S-ové bylo k zajištění peněžité pohledávky povoleno proti Ru
dolfu I-ovi prozatímni opatření zabavením nákladního auta. žalující 
firma, tvrdíc, že zabavené auto prodala Rudolfu I-ovi na splátky s vý
hradou vlastnictví, podala na Bertu S-ovou žalobu o nepřípustnost pro
zatímního opatřenÍ. Pro c e sní s o udp rv é s t o I i c e vyslovil 
v rozsudečném výroku, že prozatímní opatření jest nepřípustné a se zru
šuje, a dodal: »Prozatímní opatření ohledně auta trvá až do právoplat
ného rozhodnutí tohoto sporu.« O d vol a c í s o u d napadený rozsu
dek potvrdil. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání, vyloučil však z nálezu 
prvého soudu slova »a se zrušuje«. 
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o fl vod y: 

, .. 1 lací důvod čís. 4 § 50'3 c. ř. s. a, pro-
??volatelka uplatnu]e j~n C oVf. Má třetí osoba, jíž k předmětů?' z.a~ 

váde]1c lel, klade Sl dve, ot~zky." , .. ráva 'ež podle § 37 ex. r. ČInI 
tímným opatřením poshzenym Ptr.lSlu~eju' Popatř~I;í právo zrušovací? 2. Je 

. " tnou i proh za Hnnem § 37 ' ? exekUCI nepnpus·, ", ob c rávem ve smyslu ex. r .. 
výhrada vlastnictví k ~rod~ne vec\ vu, e p měly by patrně zníti takto: 
Tyto otázky nelsou pre~ne j?r~u ,~~an~a~ímným opatřením postiženým 
1. Smí třetí osoba, ktere k pre ,mt,e

l 
um. ko.n exekuce odporovati zatím-

. ., b nedopOus e o vy , " . 
příslušípr~vo: Jez y sm slu § 37 ex. ř.? 2. Je vlastnictvl, ~tere Sl 
nému opatrem zalobou ve . y,. 'do úplného zaplacení kupm ceny, 
prodate! vyhradil k p:o.da~e veCI a~ e o případě výkon zatímnéh? 
právem, jež nedopoush vykon, e3'e uc blt to otázky kladně, což učiml 
opatření'? Odvolací soud odpovedel:a ~OU Ie'vyššíhO soudu. Ve příčiI~ě 
v úplném souladu s ustalenou jUdI a~ ut' čí; 5227 a 7224 sb. n. s. ze 
otázky prvé stačí pouk~zah t\roz~? t~etí~h o'sob jsoU právy, která ne
věcná práva, tedy I pravo v as ';~C ~, v 'kOTI zatí:nného opatření, o tom 
dopouštějí výkon exekuce, po pnpa ~! tomto směru nebylo ani v na
není třeba obšírně s~ rozeplsoyat.l, ~e °la~ plnoU' měrou i o právu vlast-; 
uce ani v soudmctvI pochybno:t!. o ~.' 'ci až do úplného zaplacem 
nickém, jež si prodatel vyhradIl k P:ob aneřiv~lastnictví takto vyhraženém 
kupní ceny neboť nelze seznatI, proc Y p . hradou na podstatě práva 

'. d h lka od praVIdla ano se vy . . k 
měla nastatI o. c Y " . do;olatelky, že výhrada vlastmctvI pro-
vlastnického nIC nem~m. Nazor I t'" k zajištění je mylný a odporUje 
dané věci není než prevod.em ,v as ~t(~I~l řevode~_. Rozhodnutí nižších 
úvaze, že výhrada vlast~~ctV\ nem J~y~o ~e potvrditi ovšem jen za s?U
soudů vyhOVUje v podsta,e za onO. a, 'e z rozsudkového nálezu prveho 
časné opravy, že se slov~ »a se ~vlUS~] « orll s oslední větou téhož ná
soudu vylučují. Slova ta JSou tO~IZ v I~Z~ e snfYSlu §§ 37 a 40'2 ex. ř. 
lezu a nepatří vůbec do !ozsud u, ne, o ~alobě právoplatně vyhoví. 
jest zatímné opatření zrusIŤl teprve, az se 

Čís. 8994. 

d 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na 
Směnečný zákon ze ne 

rok 1928. .., d' Tát udána osoba různá od majitele 
Jen tehdlY, Je-h ja, ko ornic. ! t·t směnečného 

t vc'asné protestace v zápéti z ra II 
směnky, má oji<llmetlu I 

práva proti příjemci. 
(Rozh. ze dne 25. května 1929, Rv II 341/,29.) 

, t" doložkou )>splatno v Olomouci« nebyla protesto-

ván;m~~kě~e~l;; ~~~;eb?í příkazl.proti pří\e~~~~s~:ně~kl/~;,~c~~l ~; ~ d 
.. udprvestolcevP' " 

cesnl so ." "I Důvody' Vy'tka že prvm soua ne-
\ c'ny' platebm pnkaz ZruSI . ", " . .' smene "d "1 ' uvedený jest dosta,ecny a jaS,'Y, 

zjisti! z obsahu ,Sl,:enky, ze oml~l§§n~;l" 39 směn. zák. irs! nade vší po' 
jest ospravedlnena. Z ilstanovem Cl ~ 

:~ 

II 
j 

I 
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chybnost jasno, že směnku jest považovati za domicilo'lanou '~l.ien, když 
domicilíát jmenován nebyl, když je tedy udáno jen I'mto platební roz- . 
dilné od bydliště směnešníkova (§ 22 prvý ods+avec sm. zák.), v kte
rémžto případě jde o směnku s nevyplněným domicilem, neboli, jak se 
v obchodním životě říká o neurčitě domicilovanou směnku, nýbrž i ten
kráte, byl-Ii domicilíát jmenován (§§ 22 prvý odstavec a 39 sm. zák.), 
v kterémžto případě jde o směnku určitě domicilovanou. V souzené", 
případě jde o domicilovanou směnku prvního druhu a o té ustanovuje 
§ 39 (1) sm. zák., že taková směnka má býti směnečníkovi předložena 
k placení v místě, kam byla umístěna, a není-li placeno, že tam má býti 
protestována. K zachování směnečného práva proti prvžalovanému jako 
akceptantu bylo tedy podle tohoto zákonného ustanoveni zapotřebí pro
testu, což se však nestalo. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vo dy: 

V dovolacím řízení jde jen o námitku žalovaného, opřenou o výklad 
§ 39 směn. zák. Jde jen o otázku, zda směnečné právo zaniklo proti ža
lovanému jako příjemci směnky tím, že směnka nebyla .proti němu pro
testována. Odvolací soud má za to, že se tak stalo, opíraje svůj názor 
o § 39 (.1) směn. zák. Dovolací soud jest opačného názoru. O ztrátě 
směnečného práva proti příjemci pro opomenutí včasné protestace při 
neplacení mluví jen odstavec (2) § 39, což potvrzuje výslovně § 40 
směn. zák., podle něhož k zachování směnečného práva proti příjemci 
není třeba protestace, vyjímajíc případ § 39 (2) [tudíž ne odst. (1)], 
t. j. případ, že jako domiciliát jest udána osoba jiná než majitel směnky. 
Toho však není u žalobní směnky, jež je domicilována doložkou »5platno 
v Olomouci«. Nebylo proto třeba protestace k zachování směnečného 
práva proti příjemci. § 39 (I) stanoví sice, kde má domicilovaná směnka 
býti předložena k placení a po případě i protestována. Právní účin opo
menutí včasné protestace je však co do příjemce stanoven teprve v od
stavci druhém av tomto je ztráta směnečného práva proti příjemci 
omezena na jediný případ vytčený v první větě téhož odstavce. Vzhle
dem k tomu nezáleží na právním účinu doložky »bez protestu« připo
jené vzadu na směnce. 

čís. 8995. 

Pensijní pojištění. 
Nepřihlásil-Ii zaměstnavatel zaměstnance k pensijnímu pojištěni za 

platnosti zákona ze dne 16. prosince 1906, čis. 1 ř. zák. na rok 1907, 
jest mu práv náhradou š~. 

(Rozh. ze dne 27. května 1929, Rv I g.17/28.) 

Žalobce, bývalý úředník .žalovaného, domáhal se na něm náhrady 
škody, protože ho žalovaný nepřihlásil k pensijnímu pojištění. O b a 

• 

. .. 
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Ile žalob V odvolací soud z těchto 
11 i ž š í s o u d y uznaly poc "'k 'ís 1/07 tak i v doslovu 
d Ů vod ů: podle § 64 tak v doslOVU Z~at~~~t c v . době' kdy byl žalobce. 
ds. na!. ~ís. 138/14, jez vstouP~fa \ Pti p01istná po~innost zaměstna
ve sluzbach Bernalda O-a, mo, y i U náhradního ústavu, ale 

I - . "'ťním zamestnancovym 
vatelova sp nena I PO]!S e,. ' t tel jenž měl ovšem dusledkem 
toto pojištění mUSIl provestI zames ~av~ I~ . ak žalovaný tvrdí, úmluva 
toho platiti i pojistné. Proto, ~dY,b{ b~e ~á' ie pojistiti u jednoty česk. 
žalobce s Bernardem O-em, ze i\O nemá býti pojištěn u Všeob. pens. 
soukr. úředníku a že důsledke~le o 079 zák., poněvadž přihlášk~ k ná
ústavu, byla .. ~~ ~ep~atno~ fO mě~tnavatel, nikoli zaměstnanec. Zalobce 
hradnímu po]!stem mel po a I~a, činiti sám ohlášku u Všeob. pens. 
byl sice podle § 73 zak. opravnen u důsledk že nebyl ohlášen k po
ústavu, leč I:~byl k ton;u povmeln, ~roto ne:;ávem shledává žalovaný 
jištění, stíhajl jen zames,tnav~te r latiti příspěvky jednotě a přestav . 
zavinění žalobce v tom, ze,. pres av P, zaměstnavatele. Pouhou do
býti u ni pojištěn, n~z?rav!1 o, tom, sv;hO b I v tomto případě přihlásil 
mněnkou jest tvrzel11 zalovaneho, ze, Y Y. . kd by bylo správným, 

'''t'' Všeob pens ustavu, a, I y --žalobce k PO]!S em u . . dO odu již uvedených. Rovnez 
nemohlo by míti vliv na výs~edek s~~ru: uVeručí jako dědic Bernarda 
nesprávnými jsou vývody zal~va,n~1 ,0'itrž~obCe k pojištění, poněvadž 
O-a za to, že tento opome~u P':'I as e sm slu § 82 zák., jenž prý dě
prý tu jde o následek trestneho cu:m ~ 'I ;tihnouti Bernarda O-a, nesl 
dice nestihá. Nejde o to, by t~est, j~nz ;~ trestného- činu nýbrž ze za
žalovaný. Žalobní nárok neo v?zuje ,s Bernardu O-o~i kteréžto za
nedbání povinnost\ kterou ,~kla,d~1 ;e~k~njehO potrestání. podle § 129~ 
nedbání mohlo mltI za, MISI nas e 'h adu škody ani zlého úmyslu am 
obč. zák. netřeb.a k n~r?ku na na ~menutí nedopatření, ovšem zavi
hrubé nedbalostI, stač~.' pOUh~ oP, e ž;lobce vzdal úmluvou s Ber
něné. Proto nelze m~uvlh al11 o ?~' I~~tf nároku jež nyní uplatňuje ve 
nardem O-em protI jeho p.oz~s a ené sml~uvy mezi nimi jest Iho
sporu. D~.sle,d~en: nepl~tn~st: ~eio bt

;:\ pensijnímu pojištění u jednoty, 
stejno: ?,nhl~S1I-~1 Ise, puvo tne ~~ ~ebyl O tom proveden dukaz. 
a nem nzent neup nym pro o, z , ' 
. N e j v Y š š í s o u d nevyhověl dovolam. 

D ů vod y: 

: ," t ' r'vní nevyvrátil dovolatel P k d j' de o posouzem ve CI po s rance pa, . 
"o u , , o d dvolacího soudu. Zákonem ze dne 16. ~:o~!l1ce 

v l11c6emč ' sp~a~ne ,tuv~ 7o~u 19m bylo zavedeno obligatorní penSljm. po-
190, IS. r. o za . 'b 10 ovinností Bernarda O-a Fko 
jištění zřízen cu tam, uvedenych a I Yd P 1909 kdy zákon nabyl účin
zaměstnavatele, by zalobce od 1. e na '(§ 73 (1) uv zák) 
nosti, přihlásil u Všeobecného pensijního ~s~vu initi také tím' že by 
povinnost pojišťovací mohl ovsem Bernar .. sP. .' zák 
byl přihlásil žalobce u úst~vu náh;adního ve sgyslU ,f 6,~fu~n;. kter~ 
ale, že tak učinil, nebylo zalov~nym tvrzenoĚ om%:: ~-em ~e pří
podle tvrzení žalovaného mezI zalobcem a ernar 

, .j 
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čině pensijního pojištění u »Jednot česk" I ...v .• 
ujednána nemá ve sporu v' y yc I SOUklOmych uredmku« byla 

. ' yznamu ano z ní I ' splnIl povinnost z § 64 ens 'k 'v ,n.e~ yne: ze Bernard O. 
zavinění nemůže býti ře& . 'vťa b fron vyplYV~JICI. O zalobcově spolu
sám zValobce k pe '" ,Jez o Y o povmnosl1 Bernarda O-a star by 

nSlJnlmu pojišť' "hl"1 ..... ., 
hradnímu ústavu odváděl Op enI lny aSI a penslJnI pnspěvky ná-
zek k náhradě škody, jež' žalo~~ie~~~ik\echto .?ov}~no,stí zakládá záva
dovny. všeobecného ensi'ního ' a nepnhlasenIm u zemské úřa
u náhradního ústavu: Tétb škOd~stav~1 POkuv~ se týče zánikem pojištění 
po vydání císařského nařízení ze ~~ 2~ n;,e Bernard O~'předejíti ještě 
11m, že by byl žalobce u zem ov e . vervna 1.914, CIS. 138 ř. zák. 
v tříměsíční lhůtě v § 73 (7)k:o~~~dov.nyvv~,:~beCn~?0 ~ensijního ústavu 
od 1. říJ'na 19'14 do 31 . . o Clsars e o nanzelll stanovené, t. J'. 

. prosmce 1914 dodate V v v'hl"1 
opomenul však i tuto dodatečnou "hl' vk cne pn aSI. Bernard O. 
opomenutí a tím znova zavinil ~n fSc ub ~enaprav:1 tudíž svá dřívější 
1. ledna 1909 kd záko v, ,ze s ~ze ?l doba zalobcova ode dne 
býti žalobci z~poJtána ~o C~!k;2 907 r. zak. nvab~1 ~činnosti, nemohla 
rentu (§ 8 odst. (4) a (7) § 73 dd~by( k d?SaZe~1 :;aroku na invalidni 
Předpis § 79 ens zák .' v o s. 7) CIS. nar. CIS. 138/14 ř. zák.), 
podle zákona ~e d~e 16: b~~~:n~eb~~~6do~.olaie~ sp~ávně uvádí, platil již 
vodním doslovu a činil b tudív ,CIS. r., zak. z roku 1'907 v pů
na základě příslušny' ch u/daJ'u' z:aslhora ,uhvedenou umluvu neplatnou, neboť 

h ovane o nutno míti t v . 
mo la vztahovati jen na pojištění u v b 'h ' za o, ze se umluva 
tohoto zákona. vseo ecne o ustav u pensijního podle 

čís. 8996. 

Pro firmu podniku jehož předm v tem . , 
vaných aparátů stro'! k. ~ v .)~st vyr~~a a prodej patento-
a připustným li~emnl~o~te~O~~~:!::~'CICh soucastek, nenl vbodllým 

(Rozh. ze dne 29. května 1929, R I 340(29.) 

Opověd' firmy »Pate t k d" 
vrátil rej s tři k o v " ~ oa~ d Oman ltn: ~polečnost vH. S. a Co. v T.« 

~~pě~~'e by bylo z f!nn~ vypuštěn~ ~;;;;~e)~~a\~n~~:~v; ~ ~n~n~~ ~~é SV o tom
d ne usnesenI potvrdIl. u 

Ne J vy Š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D fl vod y: 

Nelze sice přisvědčiti právnímu názoru rek' . 
dodatek »Patenta« jest s hled' k 'd urs.l11ho. soudu, že firemní 
ným proto, že není dána 'ist~~a a .zasa y pravd!vostJ fumy nepřípust
firmou obchodovati jen s tředmCt ze ~P.o'''-ld~tele budou pod zvolenou 
zení přípustnosti znění firmy jest ~o~h~d~a,l~n!t~~ paten!em. P!o. posou
se tyče vydání usnesení ji vyřizujícího YLeč d dV tdokbe popovedl, pokud 

. o a e »atenta« nevy-
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havuje v souzeném případě zákonu z jiní'ch důvodů. Podle čl. 16 druhý 
odstavec obch. zák. jsou přípustné jen takové firemní dodatky, jimiž. 
má býti blíže označena osoba nebo podnik. V úvahu může přijíti jen 
bližši označení závodu. Mínění se sice rozcházejí, zda takový dodatek 
musí býti vždy ve vztahu k předmětu podniku, či zda stačí jakýkoli do
datek, třeba indiferentní, ale nauka i praxe jsou si za jedno v tom, že 
dodatek nesmí nikdy sváděti k omylu. Podle opravené opovědí jest před
mětem podniku výroba a prodej patentovaných aparátú, strojů a k tomu 
náležejících součástek. Podstatou provozu jest tedy výroba a prodej 
strojů (aparátů). Dodatek »Patenta« nepoukazuje však nikterak právě 
na stroje, neboť patentovány mohou býti vynálezy nejrozmanitější, po
kud jich jen může býti použito živnostensky (§ 1 zákona ze dne 11. 
ledna 1897, čís. 30 ř, zák.) a pokud je zákon sám z patentní ochrany 
nevylučuje (§ 2 uved. zák.). Široký pojem »Patenta« tedy maje blíže 
označiti závod, zatemňuje spíše představu o něm, jest způsobilý uvésti 
veřejnost v omyl a nehodí se již svou povahou za dodatek ve smyslu 
čl. 16 obch. zák. Pokud jde o rozpor v označení předmětu podniku 
v opravené opovědí ze dne 21. prosince 1928 a v ohlášce u živnosten
ského úřadu dle podací rubriky ze dne 27. února 1929, jest nesrovna
lost tato zřejmá na prvý pohled. Mělcli by býti zapsán do obchodního, 
rejstříku také předmět podniku, musila by opověď i v tomto směru od
povídati skutečnosti, jak nejvyšší soud vyložil již ve svém rozhodnutí 
čís. 3862 sb. n. s.Bylo by tedy nutno uvedený rozpor se zápisem od
kliditi. 

čls. 8997. 

Oprávnění k hlasování při vyrovnánI nepřezkoumává soud z úřadu,. 
leč že by šlo o věřitele, j'ejichž práva neutrpí obsahem vyrovnání újmy 
a jimž hlasovací právo nepatři. 

V tom, že dlužník pojal pohledávku do seZOOffiU jmění předloženého 
jím podle § 2 vyr. ř., nelze ještě spatřovati bezpodmínečné uznáni po~ 
hledávky dlužníkem a vzdání se práva vyhrazeného dlužníku § 44 vyr. ř. 
Rozhodnutí vyrovnacílho loomisaře o přiznánt nebo nepřiznáni hlasova
cího práva lze napadati rekursem. 

Tichý společník jest jednak věřitelem hlavního společníka, jemuž byl 
uvěřil vklad! k provozování obchodu, jednak má nárok na podll na zisku. 
a na ztrátě obcbodu., Tichý společník není opráVlJJěn žádati beze všeho 
na majiteli obchodu vklad, nýbrž může na něm žádati kromě podílu na 
zisku jen to, co při skJončenl společnosti zbude a není ivyčerpáno jeho 
poměrným podllem na ztrátě. Pobledávku tuto může tichý spOlečník 
uplatniti jen, dojde-Ii kle zrušení tichébo společnictví, nikoliv v případě 
zabájení vyrovnacího řízení o jmění majitele obchodu. Pohledávku tu 
mohl by tichý společník uplatňovati ve vyrovnání majitele obchodu ve 
smyslu § 14 vyr. ř. podle její odhadní ceny. 
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Hlasovací právo nepřísluší věřiteli, jehož pohledávka nebyla indivi
·dualisována. 

(Rozh. ze dne 29. května 1929, R I 349/29.) 

. I( y r o v n a c í k o m i s a ř nepřiznal firmě M., jež byla tichým spo
lecmkem fIrmy L., hlasovací právo ve vyrovnání firmy L. Rek u r sní 
.S ~ ~ dfirmě M. hlasovací právo přiznal. D Ů vod y: Stěžovatelka při
hlasda pohledávku za prodané a dodané zboží 648.686 Kč se 6% úroky 
od 13. července 1928 do dne zahájení vyrovnacího řízení, t. j. do 29. 
1.lstopadu vl?28 14.703 Kč a žádala, by jí bylo přiznáno hlasovací právo 
uhr?nou c~s!kou 663.390 Kč. V seznamu věřitelů předloženém vyrov
naclm dluzmkem uvedena tato pohledávka částkou 646.865 Kč takže 
sám dlužník dluh uznal. Teprve při vyrovnacím roku při hlasová~í dluž
~ík poh!~dávku popřel z důvodu, že 640.000 Kč rovnajících se 8Ú.OOO 
r. m. vP;1 kursu Ujednaném 1 m á 8 Kč, stěžovatelka dala jako tichý 
spolecn~k vkladem podle společenské smlouvy a že vklad tento jest 
podle bllan~e vyčerpán podilem 60% na ztrátě. Jsoucnost této smlouvy 
nebyla vpopre~a, ~yrovnací věřitelka neuznává její platnost z důvodu, že 
:byla pn uzavrem uvedena v omyl tvrzením dlužníka o skutečném stavu 
jmění, který podle tehdejší bilance byl aktivní, kdežto později se objevil 
p~sivní, a proto účtuje pohledávku za dodané zboží se 6% úroky podle 
zakona. Pohledávka stěžovatelky spočívá na smlouvě nesporného obsahu 
podle níž súčastnila se věřitelka jako tichý společník na podniku vy~ 
rovnacího dlužníka vkladem 80.000 ř. m. v kursu 8 Kč za I m. ř. tedy 
:640.0~0 Kč zúročitelný 5% ročně, a vyúčtován v odstavci II. smlouvy, 
.a podll na ZIsku a na ztrátě ujednán 60%. Tato společenská smlouva 
Jes~ ~odkladem pro poměr mezi vyrovnacím věřitelem a vyrovnacím 
dluzmkem, z něhož pro věřitelku vyplývá pohledávka vkladu jen 
·540.000 Kč s 5% úroky, které činí za uvedenou dobu 11.999 Kča také 
podle zprávy vyrovnacího správce, který prozkoumal stav jmění, jde 
.o vklad v řečené výši, který věřitel složil ve zboží a tímto penízem podle 
.o;tst. y. smlouvy ručí za ztráty 60%, a úroky byly ujednány 5%. Účelem 
pnhlasky vyrovnacího věřitele není zjištění pohledávky a opatření exe
kučníh? titr:lu, nýbrž dosažení práva hlasovacího pro hlasování o vy
rovnacl.m. navrhu vyrovnacího dlužníka, ve vyrovnacím řízení se tedy 
'zkouma Jen právo hlasovací věřitele (§§ 39, 44 vyr. ř.). Nejde tu tedy 
o to: zda a pokud pohledávka věřitelky dosud je po právu, zda a pokud 
poddem na ztrátách byla vyčerpána. Vyrovnací dlužník sice namítá že 
pov~le rozvahy celý vklad jest po dilem na ztrátách vyčerpán. Vklad ~ice 
:UCI. z~ 60% ztrát, avšak věřitel správnost bilance dlužníkem předlo
zene, )edno.stranné, P?pírá, tichá společnost dosud nebyla zrušena, zda 
a Jaky podll na ztrate bude, dosud není známo, tudíž podil věřitele na 
ztrátě j,:st dosud co do důvodu i do výše sporným a proto není důvodu 
pro ode:ctení ztráty od pohledávky věřitelky (čl. 258, 265 obch. zák.). Na 
.uvedenem podkladě, an se věřitelka súčastnila na podniku dlužníka zmí-
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nění'm vkladem, sluší přiznati věřitelce právo hlasovací pro jcjí pohle
dávku. 

N e j v y Š š í s o u d k dovolacím\1 rekursu vyrovnacího dlužníka 
obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Než se vejde v řešení věci samé, jest vyříditi některé otázky rázu 
formálního. Oprávnění k hlasování podle § 39 vyr. řádu jest spjato s při
hláškou pohledávky. Z úřední povinnosti se hlasovací oprávnění nepře
zkoumává a nezkoumá se tudíž, zda přihlášce odpovídá pohledávka a 
do jaké výše. Ke zkoumání tomu dojde jen, když některá z __ opráv~ěn.Ýc~ 
osob tomu odporovala (§ 44 vyr. řádu). Jen pokud Jde o ventele, JeJ1ch~ 
práva neutrpí obsahem vyrovnání újmy a jimž nenáleží právo hlasovacl 
(§ 39 odst. I vyr. řádu), jest soudu z úřední moci zkoumati otázku 
hlasovacího oprávnění (Bartsch-Pollak kom. k § 39 vyr. řád II pozn. 6, 
7-14 str. 946----949). Přihlásila-Ii tudíž věřitelka firma M. pohledávku 
v částce, o niž jde, za prodané a dodané zboží a uvedl-Ii dlužník y před
loženém seznamu jmění firmu tu jako věřitele s pohledávkou 646.865 Kč, 
neměl soud důvodu ke zkoumání hlasovacího oprávnění této firmy 
z úřední moci, neboť nebyl tu případ § 39 vyr. řádu. Mohl tak učin}ti 
teprve, když dlužník při vyrovnacím roku dne 30. ledna 1929 poprel 
hlasovací právo firmy. Naskytla se však otázka, zda byl dlužník opráv
něn tak učiniti, pojav pohledávku firmy do seznamu jmění. Leč v tom, 
že dlužník pojal pohledávku firmy do seznamu jmění jím podle § 2 vyr. 
řádu předloženého, nelze. ještě spatřovati bezpodmínečné uznání pohl~
dávkv dlužníkem (rozhodnutí čís. 1396 sb. n. s.) a vzdání se práva dluz
níku § 44 vyr. řádu vyhrazeného. Nelze souhlasiti ani s názorem, že roz
hodnutí vyrovnacího komisaře ve smyslu § 44 vyr. řádu o přiznání nebo 
nepřiznání hlasovacího práva, jest neodporovatelné. Judikatura (rozh. 
vídeňského nejvyššího soudu čís. 7540 Ol. U. n. ř. a čís. 2071 sb. n. s.) 
a věda (Bartsch-Pollak kom. k § 44 vyr. řádu, pozn. 5 str. %7) jsou 
za jedno v tom, že proti onomu usnesení přísluší právo rekursu . 

Pokud jde o věc samu, vycházeti jest při řešení otázky, o niž jde, 
ze skutečnosti, že společenská smlouva, kterou, jak není spomo, uza
vřela firma M. s vyrovnacím dlužníkem dne 13. července 1928, nebyla 
dosud zrušena a že jest tudíž firma M. dosud tichým společníkem vy
rovnacího. dlužníka, majitele obchodu. Věřitelka ovšem namítala,že ne
uznává závaznost smlouvy z důvodu, že ji dlužník uvedl při jejím 
uzavírání vědomě v omylo skutečném stavu svého jmění. Leč ve vyrov
nacím řízení nelze se soudu při řešení otázky, vyvolané odporem dluž
níkovým o tom, zda a pokud hlas věřitele má býti počlfán, zabývati 
řešením otázky, zda smlouva jest závaznou pro firmu čili nic. Naopak 
jest, pokud vzhledem k neshodě stran není pravoplatného výroku soud
ního o tom, míti za to,že společenská smlouva trvá. Je-Ii tomu tak, 
nelze k pohledávce přihlášené firmou do vyrovnání přihlížeti jako k po
hledávce za prodané a dodané zboží, neboť jen jako takovou ji věřitelka, 
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jakž lze z jejího rekursu vyčísti, přihlásíla, považujic smlouvu pro sebe 
za nezávaznou. Pro pohledávku tohoto druhu nelze proto věřitelce při
znati hlasovací oprávnění. Jiná jest otázka, zda věřitelce přísluší toto 
oprávnění pro její pohledávku ze společenské smlouvy a firma ve stíž
nosti také vytýkala vyrovnacímu komisaři, že nezjistil, jaké číselné výše 
dosahuje podíl firmy na ztrátě dlužníkově podle smluvních ustanovení. 
Rekursní soud přiznal věřitelce právo hlasovací pro její pohledávku na 
vkladu v částce 640.000 Kč s 5%ním úrokem 11.999 Kč, kterým se Sú
častnila jako tichý společník na podniku vyrovnacího dlužníka. Rekursní 
soud vyslovil tak názor, že tichý společník má ve vyrovnání majitele 
obchodu nárok na pohledávku ve výši svého vkladu. Leč nelze s tímto 
názorem souhlasiti. Společenská smlouva, kterou uzavřel vyrovnací dluž
ník s věřitelkou, poukazuje v odstavci XVlll. k tomu, že pro ni plati jinak 
ustanoveni čl. 250 až 265 obch. zák. Podle obchodního zákona má tichý 
společník postavení dVOjí: jest věřitelem hlavního společníka, jemuž 
uvěřil vklad k provozování obchodu, jednak má nárok na podíl na zisku 
a na ztrátě obchodu, v čemž se zračí do, jisté míry živel společenský 
CRanda: Obchodní právo str. 172). Z povahy tichého společníka jako 
věřitele majitele obchodu nevyplývá však, že je tichý společník oprávněn 
žádati beze všeho na majiteli obchodu vklad, neboť tento stal se ne
odvolatelným vlastnictvím komplementáře (čl. 252 obch.) zák. a jest 
určen k tomu, by sloužil účelům obchodu, takže jeho osud jest závislým 
na osudu obchodu. Tichý společník může žádati na svém komplementáři 
kromě podílu na zisku (čl. 255 obch. zák.) jen to, co při skončení spo
lečnosti zbude a co není vyčerpáno jeho poměrným podílem na ztrátě 
(Staub-Pisko ke čl. 265 obch. zák. str. 942 a 943). Společný výsledek 
celého hospodaření jest tudíž pohledávkou tichého společníka. Vyplývá 
to i ze čl. 263 a 126 obch. zák., podle nichž může tuto pohledávku za
baviti i věřitel tichého společníka. Pohledávku tuto může však tichý 
společník uplatniti jen, dojde-li ke zrušení tichého společenství ať již 
vyhlášením úpadku (čl. 258 obch. zák.) neb v jiných případech (čl. 265 
obch. zák.). Leč zaháj ení vyrovnacího řízení o jmění majitele obchodu 
nemá v zápětí rozvázání tichého společenství; plyne to z ustanovení 
§ 8 vyr. řádu. Pokud jde tudíž o pohledávku posléze uvedenou, byla by 
to pohledávka co do výše neurčitá, kterou by bylo uplatňovati ve smyslu 
§ 14 vyr. ř. podle její odhadní hodnoty. Leč věřitelka neučinila přihlášku 
podle § 14 vyr. ř. ani neučinila přihlášku, opírající se o nárok na podílu 
na zisku příslušející podle odstavce VI. smlouvy (čl. 255 obch. zák.), 
naopak prohlásila při vyrovnacím roku dne 30. ledna 1929, že trvá na 
svém hlasovacím právu, tak jak je přihlášeno. Jelikož hlasovati mohou 
jen věřitelé, kteří své nároky přihlásili až do dne roku, přihláška pak má 
vyhovovati předpisům § 103 konk. řádu, takže má býti individualiso
vána podle § 226 c. ř. s. a vyhovovati předpisům § 14 vyr. ř. (Bartsch
Pollak, str. 571 a 946), nevyhověla věřitelka těmto požadavkům, trvajíc 
na své původní přihlášce za dodané a prodané zboží. Pohledávku z ji
ného právního důvodu nepřihlásila. Nemůže si proto stěžovati, nepři
znal-li jí prvý soud hlasovací právo ohledně částky 642.450 Kč. 
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čís. 8998. 

Prodatel nemůže s úspěchem vytýkati kupiteli, že propá~1 příleži~os! 
k příznivějšímu krycímu nákupu zboží, pakliže sám neoznami! kupltelt 
lepší (rychlejší) nákupní pramen, než volil kupíte!. 

Kupítel není povinen prokazovati, že měl p{}~ebu ~~ ~í, ž!: měl 
možnost vyrobené zboží v plné ceně dále prodat.; staCI, ze zbozl, jež 
zamýšlel vyrobiti, jest prodatelným. 

(Rozh. ze dne 29. května 1929, Rv 11333/28.) 

Proti žalobě o zaplacení kupní ceny. za dodanou v~nu, namítl, žalo
vaný kupitel mimo jiné započtením vzájemnou pohle.d~vk~ na n,ahrad~ 
škody, ježto si pro opozděné dodá~í vlny musel, opatntr nahr~dm koupi 
vlnu dráže. Tato vzájemná pohledavka zalovaneho byla uznan~ p I o -
ce SIÚ m S o u de m p r v é s tol i c e po právu. O d vola CI s o u d 
k odvolání žalobce v tom směru napadený rozsudek potvrdIl. 

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

D ů vod y: 

Nesprávné právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) spatřuje ža~ 
loba v tom, že prý žalovaná strana, uzavřevši 3 .. listopadu 1'925 krycI 
koupi s firmou M. a přistoupivši při tom dne 8. listopadu 1925 na do
dací lhůtu šestinedělní ač potřebovala spornou vlnu pro vOjenskou do
dávku, jež se měla stiil· do 31. prosince 1925, dopustila ~e prý hrub~ 
nedbalosti, zanedbavši péči řádného obchodnika, ana SI pry mohla, .)akz 
plyne ze ·znaleckého posudku, opatřiti potřebnou vlnu kdykoliv odjInud 
za cenu uj ednanou se žalobkyní k dodání promptnímu, pkmlle z dopISU 
žalobkyně ze dne 30. října 1925 zvěděla, že žalobkyně vlnu na úvěr ne
dodá. Leč žalující firma přehlíží, že žalovaná strana měla podle čl. 355 
obch. zák. právo bud' trvati na splnění smlouvy a na náhradě škody pro 
plnění opozděné neb žádati náhradu škody na místě splnění smlouvy, 
neho posléze od smlouvy ustoupiti. Rozhodla-li- se pro prvou možnost a 
trvala na dodatečném splnění smlouvy s právem žádati náhradu škody. 
pro splnění opozděné, nelze jí právem vyčítati, že nepoužil~ druhé. mož
nosti. žalující firma nemůže jako prodatelka zboží vytýka!t s úspechem 
kupitelce, že propásla příležitost k příznivějšímu krycímu nákupu zboží 
(s kratší dodací lhůtou), ana sama kupitelce neoznámila lepší (rych
lejší) nákupní pramen, než tato volila (firmu M.). Kupitelka nebyla po
vinna konati šetření, kde a jak by zboží koupila nejvýhodněji, stačí, že 
jednala jako řádný obchodník obrátivši se na svého stálého osvědčeného 
dodavatele firmu M., o němž věděla, že jí zboží v umluvený čas dodá. 
Nestala~li se tato dodávka dříve, než 31. prosince 1925 a vznikla-li tím 
žalované škoda, zavinila to žalobkyně sama, která právě nesplnila včas 
smlouvu dodávací se žalovanou, podle níž měla prodanou vlnu dodati 
v druhé polovici října 1925, a nemůže nyní následky svého protismluv-
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ního jednání převalovati na žalovanou firmu, jak již správně uvedl odvo
lací soud. Jest zde tudíž příčinná spojitost mezi škodou žalované a proti
smluvním jednáním žalobkyně. Rovněž není kupitelka povinna proka
zovati, že měla potřebu se krýti, že měla možnost vyrobené zboží v plnÉ 
ceně prodati, stačí, že zboží, jež vyrobiti zamýšlela, jest prodatelným, 
neboť může příležitost k prodeji zboží čekati každým okamžikem a ne
musí žalobkyni dokazovati zájem na opatření si zboží krycí koupi. 

čís. 8999. 

Při nabytí dědictvím neplatí zásada § 1500 obě. zák. o nabytí v dů
věře ve veřejné knihy. 

(Rozh. ze dne 29. května 1929, Rv I 1617/28.) 

Žaloba o zaplacení peněžité pohledávky byla zamítnuta obě m a 
niž š í 111 i s o u d Y v podstatě proto, že žalobcův předchůdce Alfred W. 
neměl již nároku na zaplacení pohledávky, poněvadž byla zaplacena zů
stavitelce Anně W-ové, jejímž dědicem byl Alfred W. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Dovolatel, prováděje dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s., shledává 
nes~rávné právní posouzení věci v tom, že odvolacÍ soud' nevyslovil, že 
Alfred W. nabyl pohledávky své zesnulé manželky Anny W-ové bez 
ohledu na to, zda věděl, že jest zaplacena, protože byla na něho na dě
dice knihovně převedena pravoplatným usnesením okresního soudu ze 
dne 7. dubna 1926, proti němuž žalovaný nepodal rekurs. Ale usnesení 
knihovního soudu nezjednalo mu vÍCe práv než měla zůstavitelka. Byla-Ii 
na něho jako na dědice knihovně převedena zůstavitelčina pohledávka, 
které již nebylo, protože byla zaplacena, může mu dlužník toto zapla
cení namítnouti. Pro nabytí dědictví neplatí zásada § 1500 obč. zák. 
o nabytí následkem důvěry v knihu veřejnou. Zásada ta platí jen pro na
bytí práv jednáním mezi živými singulární sukcessí. Účelem ústavu 
ochrany důvěry ve veřejnou knihu jest, by byl chráněn ten, kdo věře 
v knihovní stav, v důvěře v něj učiní právní jednání s někým, by nebyl 
zkrácen a nebyl zklamán následkem nesprávnosti knihovního vkladu ve 
své důvěře. Pro nabytí při dědické posloupnosti účel zákona nedopadá. 
Dědic nenabývá zůstavitelových práv, jednaje v důvěře v knihu veřej
nou, nečiní nabývací právní jednání s někým na základě této důvěry a 
nabytí neuskutečňuje se knihovním převodem a singulární sukcesí, jak 
předpokládá § 1500 obč. zák., nýbrž již odevzdáním pozůstalosti (§§ 819., 
797 a 547 obč. zák.). Srov. Randa, Vlastnictví § 33, Unger ll. 435, rozL 
čís. 2904; 1779, 843 01. Ung.). 
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Čís. 9000. 

Prozatímní opatření padle § 381 čís. 1 ex. ř. jest přípustno pří 
zdržovací žalobě podle zákona o nekalé soutěži. 

(Rozh. ze dne 31. května 1929, R I 304/~9.) 

Žalující firma navrhla ve zdržovací žalobě podle zákona o nekalé sou
těži a pak ve zvláštním podání povolení prozatímního opatření, by bylo 
žalované straně zakázáno užívati označení »Total« na zbo-žÍ, v rekla
mách atd., jakož i užívati jejich prospektů a reklam vůbec. S o u d 
p r v é s t o I i c e návrhy bez jakéhokoliv šetření zamítl z důvodu, že 
jsou vyloučeny takové prostředky prozatímního opatření, jimiž se před
bíhá konečnému rozhodnutí o nároku, a že proto nelze povoliti pI'oza
tímni opatřeni, směřují-Ii k témuž účelu, jehož má býti docíleno žalobou, 
Rek u r s n i s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému soucl u, 
by, nehledě k uplatňovanému zamítavému důvodu, řízení doplnil a znovu 
o návrhu rozhodl. D ů vod y: S názorem prvého soudu, který odka
zuje na rozhodnutí čís. 2252,. 6496 a 7289 sb. n. s., nelze souhlasiti. Stačí 
odkázati na novější rozhodnutí čís. 8193 sb. n. s., kde vysloven názor, 
že prozatímní opatření podle § 381 čís. 1 ex. ř. jest přípustné i při ža
lobě zdržovaCÍ podle zákona o nekalé soutěži. Soud rekurs ní má za to, 
že zásada, že prozatímní opatření nesmí předbíhati konečnému rozhod
nutí, platí jen tam, kde opatření mají za účel zajistiti vedení sporu nebo 
předmět exekuce, tedy jen při opatřeních k zajištění peněžitých pohle
dávek a jinakých nároků (§§ 370 a 381 čis. 1 ex. ř.), nikoli však tam, 
kde zatímní opatření mají zameziti tieb odvrátiti hrozící nenahraditelnou 
škodu (§ 381 čís. 2 ex. ř.). Není o tom sporu, že při žalobách podle 
zákona o nekalé soutěži jest žalobuí nárok podřad·iti pod posléz citované 
ustanovení. any směřují k tomu, by byla zamítnuta neb odvrácena ne
nahraditelná škoda, která by byla nezbytně způsobena pokra:čováním 
odpůrce v nekalém jednání. Při žalobách zdržovacích neplatí zásada, 
že jsou vyloučeny při prozatímních opatřeních takové prostředky, jimiž 
se předstihuje konečné rozhodnutí o nároku, ani zásada, že nelze po
voliti prozatímní opatřeni, směřují-Ii k témuž účelu, kterého má býti 
dosaženo Ž<tlobou. Z toho vidno, že důvod, pro který první soud návrh 
zamítl, neobstojí, tak že nezbývá než návrh věcně vyříditi bez ohledu 
na tento zamítací dftvod. 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolaCÍmu rekursu. 

D ft vod y: 

Trvaje i pro tuto věc na názoru vysloveném v rozhodnutí čís. 8193 
sb. n. s., kde šlo o .obdobnou spornou věc, nesouhlasí dovolací soud 
s názorem prvé stolice, podle něhož jest žádané prozatímní opatřeni 
vyloučeno již žalobním návrhem. Tím stává se nutnou úvaha, zda nárok 
je dostatečně osvědčen a zcla je fu jeho ohrožení. Ani to ani ono nelze. 

, I 
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vyloučiti bez doplnění nařízeného rekurs ním soudem, a je proto nutné, 
by soud prvé stolice znova rozhodl o návrhu, nehledě k důvodu, pro 
který jej zamítl zrušeným usnesením, a především by doplnil řízení ve 
smyslu příkazu daného mu rekurs ním soudem. 

čís. 9001. 

Předpis § 1409 obč. zák. platí nejen při převzetí celého jmění, nýbrž 
i při převzetí takové jeho části, která o sobě jest majetkovým souborem. 
Při převzetí podniku přicházl v úvahu, že i podrtik sám pro svou orga
nisaci a pro své zákaznictvo jest podkladem pro poskytováni úvěru. 
Jde o převzetí podniku, převzal-li přejímatel místnosti k provozování 
podniku, z/skal-li možnost udržeti si zákazníky podn.iku a převzal-li 
převážnou část inventáře. Lhostejno, že si předavatel podniku podržel 
některé věci. 

(Rozh. ze dne 31. května 1929, Rv I 1260/28.) 

Žalobce opíral žalobu o zaplacení peněžité pohledávky o to, že ža
lovaní převzali pekařskou živnost od žalobcova dlužníka D-a .. 0 b a 
niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u cl z těchto d ů
vod ů: Odvolací soud nesouhlasí s názorem odvolatele, že okolnost, že 
žalovaní nepřevzali od D-a zásoby a zboží, jest věcí podružnou. K pod
statě pekařského podniku patří zajisté nejen výrobní a obchodní míst
nosti a stroje potřebné k výrobě, nýbrž i zásoby surovin (zboží), jichž 
jest třeba k vyráběn! pekařských výrobků, a posléze po případě í po
mocný personál; naproti tomu k podstatě podniku pekařského nepatří 
zákaznictvo, které se samozřejmě předpokládá. Prvý soud zjistil, že ža
lovaní převzali od D-a obchodní a tovární místnosti i se strojním zaři
zením majiteli domu náležejícím, dále že převzali od D-a část jeho in
ventáře, a konečně že se D. zavázal, že v okruhu předaného obchodu 
nebude živnost pekařskou provozovati, pokud se týče že se vzdal bliž
šího okruhu. zákaznictva; dále pak zjisti! soud, že žalovaní od D-a zboží, 
uhlí a jinaké zásoby nepřevzali aniž okruh zákaznictva, jemuž D. zboží 
dovážel. Z tohoto skutkového zjištění vyplývá, že žalovaní nepřevzali 
podnik D-ův ve smyslu § 1409 obč. zák., byť i bylo správným, že ná
jemní práva D-ova, pokud byla v jeho prospěch vtělena na domě, byla 
pro věřitele poskytující D-ovi úvěr cennou součásti jeho majetkových 
práv, na něž by bylo lze vésti exekuci. Při tom nelze ovšem zapomínati, 
že tato nájemní práva o sobě nevyčerpávají-podstatu podniku a že práva 
ta pozbývají majetkové hodnoty tím okamžikem, když se jich nájemce 
předčasně dobrovolně vzdá. Poněvadž žalovaní nepřevzali podnik D-ův 
po rozumu § 1409 obč. zák., nebylo se soudu zabývati otázkou další, zda 
,žalovaní dluhy podniku při odevzdání znali neb aspoň znáti musili, 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátí! 
věc soudu prvé stolice, by po případném dalším jednání znovu rozhodl. 
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Důvody: 

Dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. jest v podstatě oprávněn, ježto 
nižší soudy neposoudily věc po stránce právní správně. Osobní úvěr 
bývá poskytován v předpokladu, že dlužníkova aktiva jsou zárukou, že 
dlužník bude s to, by dluhy zaplatil. Přejme-Ii někdo od dlužníka aktiva 
a ponechá mu zaplacení dluhů, mohou tím býti snadno ohroženy nároky 
věřitelú, kteří při poskytování úvěru spoléhali na aktiva dlužníkova. Vy
žaduje tudíž bezpečnost úvěru, by se věřitelé mohli hojiti také na přejí
mateli aktiv. Na těchto zásadách byl vybudován předpis § 1409 obč. 
zák. který platí nejen při převzetí celého jmění, nýbrž i při převzetí ta
kové jeho části, která o sobě činí soubor majetkový. Tak má se věc i při 
převzeti podniku, při čemž jest důležité, že i podnik s~m. p.ro. svou orga
nisaci a své zákaznictvo tvoří podklad pro poskytovat1I uveru (Ehren
zweig 1928 § 335 H). V souzeném případě jest žaloba opřena o pře
vzetí živnosti pekařské žalovanými od dlužníka žalobkyně D-a. Podle 
zjištění nižších soudů vstoupili žalovaní v P?měr ?áj;m~í, který Vá.clav 
D. měl smluvený s vlastníkem domu ohledne tovart1I mlstnosh, kramu, 
sklepa na uhlí i garáže, a převzali část inventáře D-ova v místnostech 
se nalézavšího. Odstup ní. cena za předání veškerých práv z nájemního 
poměru, za vzdání se výdělečné činnosti pekařské v odstoupených míst
nostech i okruhu zákaznictva tohoto pekařství sjednána byla na 30.000 Kč 
a za předaný inventář 2.700 Kč. Při tom' strany ujednaly, že v částce 
30.000 Kč je zahrnut2, náhrada za činži, která byla D-em zaplacena do 
4. září 1927 - smlouva postupní byla ujednána dne 22. července 1927 -
a ostatní že je náhrada za újmu, kterou trpí D. vzdáním se své výdělečné 
činnosti v dosavadních místech a okruhu zákaznictva. Také o dluzích 
se tehdy mluvilo, a D. výslovně prohlásil, že jsou nepatrné a že si je za
platí sám. Jak prvý soud dále zjišťuje, provozují žalovaní v místnostech, 
které od Václava D-a převzali, tutéž živnost jako on tam provozoval, 
D. se zavázal vzdáti se pekařské živnosti v okruhu zákaznictva tohoto 
pekařství, žalovaní však nepřevzali od něho zásoby a zboží a nepřevzali 
zvlášť jednotlivé zákazníky Václava D-a, jimž tento zboží a výrobky do
dával. Prvý soud správně poukazuje k tomu, že jest účelem ustanovení 
§ 1409 obč. zák., by nastupitel, jenž nabyl převzetím majetku, který vě
řitelům oclstupitelovým skýtal zdroj ke krytí jejich pohledávek, ručil za 
dluhy závodu, dokládaje však, že tam, kde nastupitel majetek nepřevzal, 
nelze o převzetí závodu mluviti, dospívá k názoru, že v souzeném pří
padě nelze mluviti o převzetí závodu jako hospodářského celku, což odů
vodňuje tím, že žalovaní s odstupitelem výslovně ujednali, že dluhy ne
přebírají, a že nepřevzali ani zboží ani zákaznictvo. Pokud prvý soud 
tvrdí, že žalovaní nepřevzali zákaznictvo, přichází do rozporu se svým 
zjištěním, že odstupné 30.000 Kč je také náhradou za újmu, kterou D. 
trpí vzdáním se své výdělečné činnosti (jako pekař) v dosavadních mí
stech a okruhu zákaznictva. Z uvedených zjištění prvého soudu jest 
jasno, že se Václav D. vzdal za úplatu provozování pekařské živnosti a 
vůbec pekařské činnosti v okruhu zákaznictva své. bývalé živnosti a tím 
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i tohoto zákaznictva ve prospěch žalovaných, by tito v místnostech O-em 
jim postoupených mohli pekařskou živnost s úspěchem dále provozovati. 
To neznamená v podstatě nic jiného, než že Václav O. svou pekařskou 
živnost žalovaným postoupil, byf i písemná smlouva z důvodů snadno 
pochopitelných byla stylisována jinak. Tak pohlížel na ujednání i Vác
lav O., který podle své výpovědi mluví o předání obchodu žalovaným. 
Oba nižší soudy přehlížejí, že smlouvou s O-em nabyli žalovaní vhod
ných místnosti k provozu pekařské živnosti, že zároveň získali možnost 
udržeti si O-ovy zákazniky v oblasti této živnosti a že převzali od O-a 
převážnou část inventáře. Vše to činí dohromady značný soubor majet
kový, jehož převzetí odůvodňuje použití § 1409 obč. zák., jsou-Ii ovšem 
splneny I ostatní náležitosti tvořící zákonný předpoklad přistoupení ke 
dluhu ve smyslu tohoťo zákonného předpisu. Za vylíčeného' stavu nezá
leží na tom, že žalovaní od Václava O-a nepřevzali i zboží, to tím méně, 
ana tato okolnost byla tímto svědkem vysvětlena tím, že svědek neměl 
v krámě téměř žádných zásob. Použití předpisu § 1409 obč. zák. rovněž 
nevadi, že žalovaní od O-a nepřevzali ani jiné zásoby, uhli a pod., ne
bof pojmu převzetí závodu nemůže býti na újmu, že ·odstupitel některé 
jednotlivé věci podrží pro sebe. Ostatně nebudiž přehlédnuto, že podle 
výpovědi ~vědka O-a právě cenné věci, vůz, koně a stroj na rohlíky, mu 
anr nepatřIly. Poukazuje-Ii prvý soud k tomu, že žalovaní s odstupitelem 
výslovně ujednali, že dluhy nepřebírají, nelze z toho ve prospěch žalo
vaných těžiti, poněvadž úmluva taková je proti věřitelům bez účinná 
(~ 1409 druhý odstavec obč. zák.). Podle toho, co uvedeno, neobstojí 
duvody, z nrchž byla žaloba zamítnuta. Dovolací soud však není s to, 
by rozhodl ve věci, ježto nižší soudy nezjistily,zda jsou splněny ostatní 
předpoklady přistoupení ke dluhu ve smyslu § 1409 obč. zák. a nepro
~raly jmenovitě otázky, kdy dluh Václava O-a vznikl, zda patřil k jeho 
zIvnostr pekařské a zda žalovaní při převzetí závodu o tomto dluhu vě
děli nebo při náležité opatrnosti o něm věděti musili (§ 1297 obč. zák.). 

čís. 9002. 

Žaloba podle § 10 ex. ř. jest žalobou určovací s náv:ťhem, b'Y nárok 
obsažený v eocekučním titulu byl uznán vykonatelným. 

K zachování lhůty § 515, třetl odstavec, c. ř. S" nestačií jakýkoliv 
návrh na vyklizení, nýbrž jest třeba návrhu vyhovuJícího předlpiSŮln o po
volení exekuce. 

Podání žalob'Y vyžadované § 569 c. ř. s. nelze nahraditi poditnlnt 
exekučního návrhu. 

(Rozh. ze dne 31. května 1929, Rv I 730/29.) 

Dne 26. prosince 1927 dala žalobkyně žalované firmě mimosoudní 
výpověď, proti níž žalovaná vznesla námitky, jež byly právoplatně za
mítnuty jako opozděné. Dne 4. ledna 1928 navrhla žalobkyně povolení 
exekuce nuceným vyklizením místností. S o udp r v é s t O I i ce exe-
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kuci povolil, rek u r s n i s o u d exekučni návrh zam!ll" Ne j v y Š š í 
s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. (VIZ rozhodn~Íl ČIS. s~. 7850); 
Žalobou zadanou na soudě dne 29. března 1928, domahala se zal ob kyne 
na žalo~ané, by bylo uznáno právem, že výpověď ze dne 26. prosince 
1927 jest účinnou, že nájemní smlouva jest zrušena a !e žalovaná les! 
povinna najaté místnosti ihned vykliditI. :' r o ce s n I s o ~ d P rve 
s t o I i c e uznal podle žaloby, o d vol a c I s o u d napadeny rozsudek 
potvrdil. 

Ne j vy Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

Z přednesu žalobkyně a z konečného ž~lo?ního~návrhu ne!ze tas~~ 
seznati, o jakou žalobu vlastně jde. Z rozsahleho prednesu o sko?~, j!Z 
žalovaná žalobkyni (jejímu manželi) způsobila, dalo by se soudItI, ze 
jde snad O žalobu o zrušení nájemní smlouvy podle § 1118 obč. zák. Ale 
názoru tomu brání konečný žalobní návrh, jenž se nejprve výslovně do
máhá výroku o účinnosti výpovědi ze dne 26. prosince 1927, a jenž jen 
jako důsleďek toho uplatňuje jednak zrušení nájemní smlouvy, jednak 
vyklizení a odevzdání najatých místností. Zmínka výpovědi v žalob ním 
návrhu, žalobkyní hájený názor, že výpověď ta byla soudně vykona
telnou že byla exekučním titulem, a okolnost, že žalobu podala hned 
29. bř~zna 1928, když jí byla dne 26. března doručeno rozhodnutí nej
vyššího soudu ze dne 9. března 192~, č. j. R I 15~/28,.v .němž byla~ účín
nost řečené výpovědi jako exekučmho tItulu črnena zavlslou na p,:e~lo
žení listin podle § 7 ex:· ř. o splnění v ní s~anovené pod~ínky, svedcIl~ 
by úsudku, že jde o žalobu podle § -10 ex. r. o vydobytr r~z~udku, jenz 
by žádané listinné důkazy nahradil, by exekuce m~o?la by tI p~vole~a. 
Než ani takto pojímané žalobě nebylo by lze vyhovetI. Za prvé jest za
loba podle § 10 ex. ř., jakž plyne jasně z materiaIií k exekučnímu řádu 
sv. ll. str. II a 631, žalobou určovací s návrhem, by nárok v exekučním 
titulu obsažený byl uznán vykonatelným. Mimo to nebylo takovéto určo
vací žaloby vůbec třeba, protože si žalobkyně mohla kdykolI podle § 1 
not. ř. zjednati veřejnou listinu o tom, že opravy ve výpovědi jak~ p~d
mínka její účinností stanovené dosud provedeny nebyly, a protoze za
lobkyně již 27. března 1928 o tom dala provésti zajištění důkazů podle 
§ 387 c. ř. s. Nad to by však nemohla oné výpovědi jako exekučnímu ti
tulu býti rozsudkem přiznána vykonatelnost, ana výpověď pozbyla plat
nosti (§ 575 třetí odstavec c. ř. s.), ježto žalobkyně ve čtrnácti dnech po 
tom, kdy nastala doba určená pro vyklizení místností, to je po dm 3. 
ledna 1928, .nenavrhla exekuci na vyklizení neb alespoň je nenavrhla tak, 
by exekuce mohla býti povolena. Názor, že tomuto předpisu zákona vy
hověla, podavši dne 4. ledna 1928 exekuční návrh, třebaže tento byl 
pravoplatně zamítnut, není správný, protože výklad, podle něhož by 
podle § 575 třetí odstavec c. ř. s. stačil jakýkoliv návrh na vyklizení, ne
jen návrh vyhovujíci předpisům o povolení exekuce, by dával oprávně
nému úplně do libovůle, na jak dlouho si chce lhůtu stanovenou záko-
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nem ,V § 575 :' ř. s, přesně na čtrnáct dnů prodloužiti podáváním exe
k,uč:"ch ,na,vr,hu, kterym nelze vyhověti. Odvolací soud zvolil ještě jiný, 
tretI n;o,zny us~dek o povaze žaloby, pokládaje ji za žalobu vyklizovací, 
op;rajlC,I ~e ,o mlmosouctní výpověď, Ani tomu výkladu neodpovídá přesně 
s?eh veCl zalobkyní přednesený, jež ve výpovědi' shledávala exekuční 
trtu!. ? ten by ovšem již nebylo lze opříti žalobu vyklizovací protože 
by do~lo ~ hromadě~í exekučních titulů o témže nároku, což by se pří
črlo zasade »ne blS 111 ldem«, by nebylo dvakráte souzeno o téže věci 
v kteréžto zásadě kotví též námitka rozsouzené věci. Ale, nehledíc ani 
k t0t;'u" 1 kdyby bylo lze právě naznačený výklad odvolacího soudu 
sChv,aht!, nelze žal~bě vyhověti. Brání tomu předpis § 1114 obč. zák., 
zostreny § 569 c. r. s, slo by tu podle předpokladu odvolacího soudu 
o, mlmosoudní výpověď, která nenabyla účinku výpovědi soudní (§ 565 
tretí odstavec c, ř, s.), Jí byl tudíž nájemní poměr skončen a uhasl vy
pršením, :,ýpo:,ědní lhůty, Chtěla-li žalobkyně zabrániti tomu, by se 
mlčky naJemm smlouva neobnovila, musila podle § 569 c. ř. s, ve čtrnácti 
dnec~ p~ pr?jití náje,mného času, tedy po 3, lednu 1928 podati žalobu 
o, vrace~ naJateho predmětu, To žalobkyně opominula, podavši žalobu 
az 29, brezna 1928. žalobu tu nemohl nahraditi exekuční návrh podaný 
dne 4. l~dr;a 192,8, neboť ~á~ěna ta příčila by se i doslovu i smyslu zá
k09a; žad~-h zakon podam žaloby, nelze mu vyhověti podáním exe
kw;mho navrhu, Ten nepřichází podle ustanovení § 569 c, ř, s. vůbec 
v uv~hu, pr?to'že zákon tam právě předpokládá, že nutno teprve exe
kUČ~l trtuI, zjednati; Bll-li však již zjednán, pak § 569 c, ř, s, vůbec ne
~~~h, plalI §,575 treh odstavec c. ř, s" podle něhož ovšem nemůže míti 
ucm~k r~šící ml,~ky učiněné, obnovení nájemní smlouvy exekuční návrh 
~amltnuty, Jak J1Z shora dohčeno, Na opominutí žalobkyně, že nepodala 
~al?bu včas, ale za to podala návrh na povolení exekuce, nemění nic 
JeJl sna~a, vfčkati osud návrhu na povolení exekuce a nehromaditi snad 
zbytečne s lImt? návr~~m ž,a!ob,u. vyklizova<;Í. Předpis zákona v § 569 
c. r. s, Je n~tkavy a nepnpo,ustr vyjlmek ze sve zásady, stanovené v zájmu 
ne~ochybne Jasnosh v otazce, lak a kdy se zaniklé nájemní smlouvy 
mIcky obnovují. Měla-li žalobkyně za to, že má dvě souběžné možnosti 
zJed,r;ati ~vé vtpo,vědi z 26, prosince 1927 platnost, a nechtěla-li obo~ 
pouzlh za~ove?, slo nebezpečí volby, které z nich má použíti, na její 
vlllb, Zvo~lla-h cestu, ktera Se pak podle příslušných rozhodnutí v po
stup~ stohc ukázala býti neschůdnou, nemůže se již vrátiti k možnosti 
?:uhe, ~na tato je zákonem časově O'bmezena a zákonná lhůta mezitím 
J1Z vypr~ela, Měl proto odvolací soud i se svého právního hlediska změ
nou prveho rozsudku žalobu zamítnouti. 

čís. 9003. 

P~ podle § 9 ex. ř. musí býti podán i v případlě notoriel;y ná
~tu!,,~lCtví. ~est~čí. O'značení vymáhající strany na rubru jménem a ptí
~D~ s prtpoJemm slov »jak!o dědic« (tohO', pro něhož zní eooekuční 
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Předpis § 269 c. ř. s. jedná jen o důkazu skutečnosti u soudu před
nesené. 

(Rozh. ze dne 31. května 1929, R II 198/29,) 

s o udp r v é s t o I i c e exekuci povolil, rek u r sní s o u d exe
kuční návrh zamítL D ů vod y: Upomínací žalobou okresního soudu je 
zjištěno, že žalobcem byl Adolf O., obchodník v U" nikoliv vymáhající 
věřitelka Kateřina O-ová. Podle § 9' ex, ř. pro jinou osobu, než která jest 
v exekučním titulu označena jako oprávněná, může exekuce jen potud 
míti místo, pokud listinami veřejnými nebo veřejně ověřenými prokáže, 
že nárok v exekučním titulu uznaný přešel na osobu, jíž jest exekuce 
navržena, Ježto v projednávaném případě vymáhající věřitelka Kateřina 
O-ová neprokázala, že přešel na ni nárok, pro který vede exekuci, ani 
ve své exekuční žádosti to netvrdila, rekursní soud wmítl z toho důvodu 
její exekuční žádost. 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

. D ů vod y: 

Právem poukázal rekurs ní soud k předpisu § 9 ex, ř, Podle tohoto 
předpisu bylo věcí vymáhající věřitelky, by prokázala listinou veřejnou 
nebo veřejně ověřenou, že na ni přešel nárok v exekučním titulu uznaný, 
Toho stěžovatelka neučinila a nemůže se odvolávati na předpis § 269 
c, ř. s, a § 78 ex. ř" podle nichž nepotřebují důkazu skutečnosti u soudu 
známé, neboť § 9 ex, ř. nepřipouští důkaz o nástupnictví jinými prů
vody, než listinami veřejnými nebo veřejně ověřenými a neuznává tedy 
ani platnosti zásady o notorietě (srv. také rozh. čís, 2066 sb, n, s,). 
Mimo to jedná § 269 cřs. právě jen o důkazu skutečnosti, která však 
musí býti u soudu přednesena (§ 76 c, ř. s,), by k ní mohlo býti přihlí
ženo) (srov. rozh. čís, 2761 sb, n. s,). Označení vymáhajíci strany na 
rubru (§ 54 čís. 1 ex, ř.) jménem a příjmením s připojením slov »jako 
dědička«, nestačí právě tak, jakoby nestačil dodatek »jako postupník« 
nebo »jako obdarovaný« a pod., neboť zákon žádá průkaz veřejnou nebo 
veřejně ověřenou listinou. Netřeba se obírati další otázkou, zda i zaba
vení vymáhané pohledávky pro jinou osobu bylo překážkou povolení 
exekuce, neboť z tohoto důvodu rekurs ní soud nezamítl exekuční návrh. 

čís. 9004. 

Jen v nezákonném postupu, jenž se udál za soudního řízení, lze spa
třovatí zmatečnost podle § 477 čÍs. 4 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 1. června 1929, R I 326/29,) 

s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby rozsudkem pro zmeš
kání žalované. O d vola c í s o u d zamítl odvolání podané pro zma-

I' 

. , . 
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!ečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. s. D ů vod y: Žalovaná opírá odvolání 
Jen o. duvod zmatečnosti podle § 477 čís. 4 c. ř. s., ana jí byla nezá
konnym. postupem ~d!íata l~lOžnost jednati na soudě. Tvrdí, že jí bylo 
procesil!:'.' s~~dem recen?, .ze ~ ne?ude jednáno. Než ze zpráv podaných 
k dozorcI SÍlzn,ostr vyplyva, ze zalované nebylo to sděleno procesním 
soudc~mc nybrz trestmm .soudcem, před nímž byla projednávána její 
tres!m ve~. Proc:,sní s?udce nebyl na tom účasten, nepostupoval tudíž 
nezakonne a~ ~e.m tu duvodu zmatečnosti podle § 477 čís. 4 c. ř. s. 

N e J v y s S I S o u d nevyhověl rekursu. 

D ů vod y: 

~ N.ap~dené us~esení i jeho odůvodnění jsou správná, vyhovujíce stavu 
vec~ I zakon~. Na::,or stížnosti, že zmatečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. s. 
tu )est, kdyz m~znost, na soudě projednávati, byla straně kýmkoliv 
odnata ;rezal<onnym postupem, jest mylný. Opravný soud přezkoumává 
Jen spravnost rozsudku a předchozího řízení, může proto jen o nezá
konnem postupu, který se udál za soudního řízení uznati zda má v zá
pětí zmatečnost. Výkladu tornu nevadí ani trpný ~působ 'doslovu § 477 
Čí.s. 4 c: ~'. s., kde zákon na rozdíl od § 477 čís. 2 a 3 nepředpokládá 
vy,slovne cmnost soudu, aniž okolnost, že se pod číslem tím děje zmínka 
te~ .o. z;natečnosti zavíněné opomenutým doručením, což se jistě může 
stahl trehml osobami. Z doslovu čís. 2 a 3 nelze n·ic podstatného dovo
zovatic pr?tože 9o.slov následujících čís. 6 a 7, vztahujících .se nepo
chy~ne vy~r~d~e. len k činnosti soudu, používá též trpného způsobu, 
t~k~e J?e zre!m~ Jen o zm,ěn~ slohovou, věcně vš"k nevýznamnou. Osoby 
treÍl zučastnene na dorucem JSou v mezích této účasti naroveň posta
veny osobám soudním, jsouce právě jako tyto· zákonem a zvláštním pří
kaz;~l soudce (srv. ~§ 87-122 c. ř. s.) povolány, by provedly doru
č,:,m zaloby lako sou~ast soudního řízení, a proto podléhá i jejich činnost 
prezkoumam opravneho soudu. Referent trestního oddělení jenž podle 
názoru stěžovatelky zavinil, že jí prý byla odňata možno~t na soudě 
proje?náv.at~, nebyl na řízeni o jejím civilním sporu úředně zúčastněn, 
l~ho Jedn~m nemohlo proto míti v zápětí zmatečnost řízení podle § 477 
ČIS. 4 C. f. s. a proto netřeba se obírati výtkou stěžovatelky že jeho 
postup byl nezákonný. ' 

čís. 9005. 

Ten, kdo netvrdí, že byl vkladem zkrácen v právu knihovním, není 
oprávněn k žalobě o nep,latnost knihovního vkladu. 

Přijala-Ii nesvéprávná osoba nabídku svéprávné osoby, jest tato tak 
dlouho vázána, dokud zákonný zástnpoe nebo soud se neprohlásil 
o schválení smlouvy; do té doby nelze mluviti o neplatnosti vkladu 
podle § 61 kin. zák!. Předpokládá se, že sv~rávný smluvnik věděl ~e 
druhý smluvnlk jest ke smlouvě neschoptlo/. ' 

(Rozh. ze dne I. června 1929, Rv I 1714/28.) 
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Smlouvou ze dne 8. února 1927 postoupil žalobce, Františekš. st., 
svému synu Františku š-ovi ml. a jeho nevěstě Antonii č-ové, která, 
narodivši se dne 24. března 1910, nebyla v době ujednání smlouvy a 
není až doposud zletilou a nebyla nikým zastoupena, nemovitosti, kaž
dému jednou ideální polovicí za odstupní cenu 50.000 Kč, vymíniv si 
kromě toho pro sebe a svou manželku (spolužalobkyni) výměnek a slu
žebnost bytu. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce toho, by byla 
smlouva ohledně žalované Antonie š~ové prohlášena za neplatnou a 
v příčině její polovice by byl obnoven předešlý stav. Pro c e s n i 
s o udp r v é s t o I i c e žalobu pro tentokráte ;zamítl. O d vol a c i 
s o u d k odvoláni žalobců napadený rozsudek potvrdil. 

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

Důvody: 

Důvodem žaloby jest, že žalovaná nebyla v době ujednání smlouvy 
zletilou a že smlouva nebyla schválena soudem poručenským. Jde zřejmě 
o žalobu podle § 61 knih. zák. Pokud jde o spolužalobkyni Josefu š-ovou, 
byla ohledně ní žalovanou uplatňována námitka nedostatku aktivní le
gitimace, to právem. K žalobě podle § 61 knih. zák. jest oprávněn, kdo 
byl zkrácen vkladem ve svém knihovním právu. Podle obsahu notářského 
spisu nabyla sice spolužalobkyně ze smlouvy práv proti žalované, avšak 
v žalobě se jen uvádí, že toliko prvý žalobce byl před neplatným 
knihovn·ím zápisem vlastníkem nemovitosti postoupených smlouvou a 
netvrdí se, že i spolužalobkyně byla knihovní vlastnicí těchto.nemovi
tostí, a též se netvrdí,'že neplatným knihovním vkladem byla zkrácena 
v nějakém knihovním právu ohledně těchto nemovitostí. Netvrdila-li 
proto spolužalobkyně, že byla zkrácena vkladem v nějakém knihovnim 
právu, nemá podle vlastního přednesu aktivní legitimacp k podání ža
loby podle § 61 knih. zák. Byla-li žaloba ohledně ní zamitnuta jen pro 
tentokráte, nemůže si do· toho stěžovati. Pokud jde o žalob~e Františka 
š-a, nebylo jeho oprávnění k podání žaloby vůbec sporným. Spornou 
byla jen otázka, zda smlouva, o niž jde, je ohledně žalované neplatná. 
Jde o smlouvu, kterou uzavřela svéprávná osoba s osobou mající za 
sebou léta dětství, tudíž s osobou, která jest ve svéprávnosti obmezena 
(§ 865 druhá věta obč. zák.). Smlouvy uzavřené s takovou stranou ne
prohlašuje zákon .za absolutně neplatné, jakž jest tornu, když jde o osobu 
vůbec nezpůsobilou k právním jednáním, nýbrž prohlašuje je jen za re
lativně neplatné, totiž za závazné pro stranu svéprávnou, kdežto závaz
nost pro stranu nesvéprávnou činí závislou na schválení smlouvy zá
konným zástupcem nebo· i soudem. Zákon ovšem předpokládá, že strana 
nesvéprávná přijala nabídku ke vzájemné smlouvě, učiněnou jí stranou 
svéprávnou. te tomu tak nebylo, v souzeném případě se netvrdí. Při
jala-li nesvéprávná osoba nabídku, jest svéprávná osoba tak dlouho 
vázána, dokud zákonný zástupce nebo soud se neprohlásil o schválení 
smlouvy (plen. rozh. nejv. s. ze dne 12. února 1924 pres. 796/23, čís. 
3480 sb. n. s.). Pokud tento stav trvá, nelze mluviti o neplatnosti vkladu, 

., 
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již má na mysli ustanovení § 61 knih. zák. Ovšem zákon předpokládá, 
že svéprávný smluvník věděl, že druhý smluvník jest ke smlouvě ne
schopný (Krainz-Ehrenzweig Oblg. str. 137). Že nebyl dán tento před
poklad, nebylo v řízení první stolice ani v dovolání tvrzeno neboť ža
:obce toliko tvrdí, že žalovaná prohlásila před notářem na jeho dotaz, 
ze Jest zletIlou a že tím notáře uvedla v omylo svém stáří, ale netvrdil, 
ie žalovaná i k němu tak prohlásila a že ho tvrzením učiněným k no-
táři uvedla v omyl o svém stáří. . 

čís. 9006. 

• P~o!i exekuci k vydobytí knihovní pohledávky nemůže dlužnik uplat
novab zalobou podle § 35 (36) ex. ř., že se mu vymáhající věřitel zdráhá 
vydati výmaznou kvitanci. 

(Rozh. ze dne 1. června 1929, Rv I 1857/28.) 

Julius Z. byl uznán povinným zaplatiti Antonínu F-ovi 50.000 Kč 
zaji.ště?ých na nemovitosti. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se Julius Z. 
zr~sem :x,;kuce, vedené žalovaným Antonínem F-em k vydobytí 50.000 
Kc, tvrde, ze se Antonín F. zdráhá vydati mu výmaznou kvitanci. Žaloba 
byla zamí!nuta s o u d Y vše c h tří s t o li c, N e j vy Š š í m s o u
dem z techto 

důvodů: 

Žaloba podle § 35 ex. ř. předpokládá námitky povinného proti ná
ro~u vymáhajícího věřitele vyznačenému v exekučním titulu, jež se opi
raJI o. skutečnosti nárok zrušující nebo stavicí. Oposiční žalobou lze tedy 
uplatnovalI, že exekuční titul bud' pominul anebo Že. alespoň neodpo
vídá tO?O času oněm předpokladům, za nichž byl vynesen, tedy že ho 
JIZ nenl, nebo že toho Času ho nelze uplatňovati. Takové skutečnosti 
žalobce ?euvádí, nýbrž namítá, že se žalovaný zdráhá vydati mu kvi
tancI ~pusobllou ke knihovnímu výmazu a že proto není povinen dluh 
zaplat.ltl. Žalobce, jenž byl bezpodmínečně uznán povinným, zaplatiti ža
lovanemu 50.000 Kč, uplatňuje tím oproti nároku žalovaného. zvláštní 
nárok, jen~ se nároku žalovaného vůbec netýká, toto právo ani neruší, 
~m nestavI, naopak se stane existentním teprve uspokojením žalovaného., 
jeho.. n.árok tudíž přim o předpakládá. Žalobce mÍlŽe se svého práva na 
vydam kVitance pořadem práva domáhati, ale nemůže se podle § 35 
ex,' ~. ~"! podle § 36 ex. ř. brániti, by žalovaný docílil exekucí zaplacení. 
M~~I-h. zal~bce, že žalovaný bezdůvodně odpírá příjem dlužné částky, 
muze ]I sl?zlhp.odle ~ 14::;5 obč .. z~k. u soudu. Zamítnutí žaloby je tedy 
opodstatneno jlZ z duvodu formalmch a bylo odepříti úspěch dovolání, 
anIŽ bylo třeba zabývati se dalšími dovolacími vývody. . 

Čís. 9007. 

»škadau« ve smyslu § 830 obč. zák, roztm:li se každá újma která 
byla někomu způsobena na jmění, na právech nebo na jeho osobě. 

.- čís. 9007 -

Byla-li spoluvlastníkem odkázána jeho ideální část nemovitosti s tím, 
že ji adkazovník nesmí, dakud žije, zciziti, leč že by všichni spoluvlast
nícinemovitosti souhlasili, nemůže se spoluvlastník proti vůli ostatních 
domáhati zrušení spoluvlastnictví k nemovitosti. 

(Rozh. ze dne 1. června 1929, Rv I 188/29.) 

Zůstavitel, spoluvlastník k jedné třetině domu, odkázal tuto třetinu 
své sestře, nynější žalobkyni, s tímto zákazem zcizení a zatížení: »Chtěje 
se postarati o svojí milovanou svrchu uvedenou sestru podle lidské 
prozíravosti až do sklonu jejího .života, ustanovuji, že není doživ.otně 
oprávněna ani zciziti ani zatížiti odkázanou jí tře tmu domu am uZltky 
z této domovní třetiny prýštící.« »Zákaz zcizení tímto stanovený po
zbude platnosti jediné v tom případě, že by veškeří spolumajitelé domu 
včetně mé sestry Karoliny hodlali celý dům najednou zciziti.« Tento 
zákaz zcizení a zatížení byl pojat do. odevzdací listiny a poznamenán 
knihovně při vkladu vlastnického práva ,k jedné třetině domu pro ža
lobkyni. Napotom domáhala se žalobkyně proti spoluvlastnikům zru
šení společenství k domu veřejnou dražbou. O b a niž š í s o u d y 
uznaly podle žaloby. 

N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítL 

Důvody: 

Dovalání jest důvodné, sporná věc nebyla posouzena v napadeném 
rozsudku po právní stránce správně. Podle druhé věty § 830 obč. zák. 
může každý podílník zpravidla žádati i zrušení společenství, nikoli však 
v novčas, nebo ke škodě astatních podílníků. »Škodou« rozumí se podle 
§ 1293 obč. zák. každá újma, která někomu byla způsobena na jmění, 
právech, nebo. na jeho osobě. Nesejde na tom, že zákon, mluvě o »škodě« 
uživá střídavě výraz LI »Schaden« a »Nachteil«, vždyť v § 1293 obč. zák. 
nazývá »škodou« každou »újmu«. Dovolatelénamítali proti žalobnímu 
nároku nejen, že zrušení společenství jest požadováno v nevčas a k je
jich škodě, nýbrž se bránili i tvrzenim, že podle poslední vůle Bedřicha 
A-a, jenž odkázal žalobkyni jednu třetinu domu č. p. 780, dostala ža
lobkyně tuto třetinu do vlastnictví usnesením ze dne 20. června 1913 
s výslovným zákazem a pod podmínkou, že nesmí, pokud žije, tuto tře
tinu ani zciziti, ani zatížiti, leda v připadě, že by veškeří spoluvlastníci 
domu, čítajíc v ně žalobkyni, tedy žalobkyně a veškeří žalovaní, pročež 
i dovolatelé, chtěli celý dům najednou zciziti, že tento zákaz byl uložen 
žalobkyni dovětkem ze dne 19. září 1911 a byl podle pravoplatné ode
vzdací listiny ze dne 30. května 1913 poznamenán v pozemkových kni
hách a že tím nabyli práva, které má býti zmařeno žalobním žádáním 
a rozsudkem vyhovujícím tomuto žádání. Námitkám těmto nelze upříti 
závažnost. Při vkladu vlastnického práva pro žalobkyni jest jako sou
část knihovního zápisu poznamenán zákaz zcizení a zatížení s jedinou 
výjimkou, že by všichni spoluvlastníci domu - tedy i dovolatelé ---
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chtěli zcizit~ dům j~~o celek. L;č není zapotřebí obírati se právní po
vahou a pravnInIl uClllky takoV2ho obmezení disposičního práva vlast
?í~?va ~řed třetí dí~čí novelou, (§ 364 c) obč. zák.), pro rozepři stačí 
resltI otazku, zdah zal obou pozadovanému zrušení společenství nevadí 
ustanovení § 831 obč. zák., zda žalobkyně tím, že přijala odkaz s uve
denou výminkou jí učiněný a jako její závaznost dosud v pozemkové 
knIze .poznamenaný, přijala tím proti ostatním spoluvlastníkům, tedy 
1 proh dovolatelum, závazek, ve společenství tak dlouho pokračovati, 
doku~ bud~ živa, nebo dokud všichni spoluvlastníci nebudou chtíti, by 
~polecenstv1 bylo zrušeno. I kdyby tento závazek nebyl věcným, nýbrž 
Jen ryze osobu1m závazkem dovolatelky, nIusí býti považován za zá
vaz~ý ! proti všem ostatním spoluvlastníkům, neboť jeho rubem jest 
,?pravnenr dovolatelů a ostatních spoluvlastníků odepříti po dobu života 
zalobkyně zrušení společenství, tedy jest právem, které podle § 831 
obč. zák. podílníka, jenž se zavázal ve společenství pokračovati váže 
tak. dlo.uho, dokud neprojde lhůta. Toto právo, které ne vyvěrá jen ze 
sub]ekt1vních poměrů jednotlivých podílníků, jehož porušení by tedy 
nebylo Jenom subjektivní újmou jednoho podí!níka, poněvadž se objek
tivně dotýká celé společné nemovitosti jako celku, bylo by porušeno a 

. zmařeno, kdyby ke zrušení společenství rozsudkem bylo svoleno třebas 
jen pr.oti vůli jediného podílníka. Jest tedy žalobní žádání podle usta
novenI §§ 830 a 831 obč. zák. nepřípustné, pročež bylo důvodnému 
dovolání vyhověti a rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 9008. 

Ustanovení směnečného zákona ze dne 13. prosince 1927, čis. 1 sb. 
z. a n. na rok 1928, nevztahují se na směnky, které dospěly před účin
~\Osti tohoto zákona. Otázku přetržení promlčení jest tu posuzovati podle 
cl. 80 sm. ř. nikoliv podle § 83 směn" zák. 

(Rozh. ze dne I. června 1929, Rv I 843/29.) 

? r o c e sní s o udp r v é s tol i c e směnečný platební příkaz 
zrus1l, o d vol a c í s o u d jej ponechal v platnosti. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Dovolání nelze upříti oprávněnost, neboť odvolací soud neposoudí! 
věc, po prá,vní stránce správně. :<:?ylo jen řešiti otázku, zda promlčení 
smenky, Jez byla vystavena 6. zan 1925 a splatná 6. ledna 1926 bylo 
přetrženo podáním žaloby podle ustanovení § 83 směn. zák., či zda k pře
tržení promlčení bylo zapotřebí doručení žaloby, jakž předpisuje čl. 80 
směn. ř. Mylným jest názor odvolacího soudu, že ode dne 10. dubna 
1928, kdy nastala účinnost nového směnečného zákona, přestala plat
nost dřívějších předpisů směnečného řádu, takže od tohoto dne jest 
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užíti jen předpisů nového směnečného zákona. To z ustanovení § 107 
směn. zák. nelze vyčísti, naopak vyplývá z ustanovení odstavce 3. a 4. 
tohoto § zásada že ustanovení směn. ř. jest i na dále používati na smě
nečně právní p~měry vzniklé za jeho platnosti, pokud právě zmíněnými 
předpisy nejsou ustanoveny odchllky. Podl,~ čtvrtého .odstavc,e ~ ~ 07 
směn. zák. vztahují se ustanovem tohoto zaKona opravu smenecnel11, 
o jeho zachování a o ztrátě také na směnky, které po účinnosti tohoto 
zákona dospěly, třebas před tím byly vystaveny. Z toho nutno dovozo
vati, že se ona ustanovení nevztahují na směnky, které dospěly před 
účinností zákona. Poněvadž zažalovaná směnka dospěla před účinností 
nového směnečného zákona, jest posuzovati i otázku přetržení pro
mlčení, otázku zachování směnečného práva, podle předpisu čl. 80 
směn. ř., podle něhož se promlčení přetrhuje doručením, nikoliv podáním 
žaloby. Poněvadž žaloba byla doručena, jak nespomo, teprve 10. ledna 
1929, tudíž po uplynutí promlčecí lhůty, nenastalo přerušení p:omlč~ní 
a proto jest přisvědčiti právnímu názoru soudu první stohce, ze zaza
lovaná směnka pozbyla platnosti promlčením. 

čís. 9009 . 

Pro nárok učitele 'židOlVského náboženství proti židovské 'náboženské 
obci na služné jest směrodatuým Jediné služebni poměr upravený slu
žební pragmatil<ou a regulativem. Ministerského výnosu ze dne 19. cervna 
1856, čís. 10.509, čís. 146 ř. zák. nelze tu použíti. 

(Rozh. ze dne 1. června 1929, Rv II 403;128.) 

žaloba učitele židovského náboženství proti israelitské náboženské 
obci v M. na Moravě o placení zvýšeného služného, byla obě m a 
niž š í m i s o u d y zamítnuta, o d vol a c í m s o ude m z těchto 
d ů vod ů: Pro rozřešení otázky, jaké služné žalobci přísluší, jest smě
rodatnou jeho služební smlouva se žalovanou z roku 1902, která doznala 
změny jednak usnesením žalované ze dne 15. dubna 1920, Jednak usne
sením ze dne 5. února 1925. Podle usnesení ze dne 15. dubna 1920 byl 
žalobci jako učiteli náboženství vyhotoven a doručen dekret ze dne 20. 
června 1920, kterýnLbyl upraven jeho služební poměr k žalo~a~é tak: že 
pobíral služné podle svého času platných ustanovení pro statm zamest
mnce, byla mu vyměřena doba služební, byl zařaděn požitkově do sku
piny C státních zaměstnanců VIII. služební třídy 2. stupnice a byly mu 
sděleny další podmínky služební a i doba dalšího postupu. žalobce byl 
s touto změnou a s úpravou služného srozuměn a proti tomuto dekretu 
upravujícimu jeho služební poměr vůbec a jeho služné zvláště si ne~tě
žoval. Podle usnesení ze dne 5. února 1925 byla zavedena pro zamest
nance žalované náboženské obce nová služební pragmatika a jako její 
součást ustanovovací regulativ. Žalobci byl vyhotoven a doručen dekret 
ze dne 19. února 1925, kterým byl ustanoven od 1. ledna 1924 bez za
počtení ztrávených dosavádních služebních let jako úředník skupiny B 
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stát. zaměstnanců a byly mu upraveny požitky od l. března 1924. Také 
s touto změnou a s novou úpravou služného byl žalobce srozuměn. Dne 
8. dubna 1925 potvrdil žalobce, že béře na vědomí novou služební prag
matiku ze dne 5. února 1925 a že se jí výslovně podrobuje. Poněvadž 
součást této služební pragmatiky tvoří »Anstellungsregulativ«, jak 
zřejmo z ustanovení čl. I. § 6 a čl. )1. § 27, nemůže žalobce s úspěchem 
poukazovati k tomu, že se ustanovení regulativu na něho nevztahuje, že 
mu nebylo vůbec známo, že regulativ existuje a že o něm nebyl uvědo
měn. Bylo jeho věcí, by se s ustanoveními regulativu jako součástí slu
žební pragmatiky seznámil dříve, než se služební pragmatíce podrobil. 
Tato netečnost jde na jeho vrub. Ostatně žalobce byl s úpravou svého 
služebního poměru podle této pragmatiky a tohoto regulatívu, jak mu 
byla dekretem ze dne 19. února 1925 sdělena, srozuměn a si nestěžoval. 
Podle ustanovení čl. I § 6 a čl. II § 27 služ. pragm. zařadí se každý za
městnanec náboženské obce při svém ustanovení podle regulatívu do 
skupiny, hodnostní třídy ,a platové stupnice podle ustanovení platných 
pro státní zaměstnance neb osoby učitelské na veřejných ústavech a pro 
služné a postup jsou směrodatnými t. č. platné předpisy pro státní za
městnance nebo učitelské osoby téže skupiny, služební třídy a platové 
stupnice, pokud v služebním řádě není něco jiného stanoveno. V regu
lativu (§ 8 písm. c) zařazuje se učitel náboženství na střední škole po
dle předběžného vzdělání do skupiny B neb C a stanoví se předběžné 
vzdělání nejméně jako pro skupinu C státních úředníků a autorisace 
k vyučování náboženství. Bylo zjištěno, že žalovaná obec autorisovala 
žalobce v roce 1908 k vyučování náboženství na středních školách na 
základě jeho maturitního vysvědčení ze dne 30. ledna 1908 a vysvěd
čení zemského rabinátu schváleného okresním hejtmanstvím v M. a že 
ho pověřila od 2. září 1923 vyučováním židovského náboženství na 
středních školách v M. a že ho pak zemská školní rada ustanovila jako 
výpomocného remunerovaného učitele židovského náboženství na těchto 
školách. Žalobce není tedy profesorem, není skutečným učitelem, který 
složil zkoušku způsobilosti před zkušební ,komisí pro státní učitele na 
středních školách (výnos min. kultu a vyučování ze dne 19. června 1911, 
čís. 24113), je jen výpomocným učitelem náboženství židovského na 
středních školách v M. (výnos zem. školn'í rady ze dne 24. září 1923, 
čís. 45721) a mŮže podle ustanovení § 13 cit. služ. řádu a podle usta
novení čl. II § 10 nové služ. pragm. býti kdykoliv jinak zaměstnán. Od
volává-Ii se tedy žalobce na zákon ze dne 9. dubna 1870, čís. 46, ř. zák. 
a na min. nař. ze dne 19. července 1856, čís. 10.509 a min. výnos ze 
dne 11. února 1852, podle kterých měl prý býti zařazen jako profesor na 
střední škole a měly mu podle toho býti jeho požitky vyměřeny, přehlíží, 
že pro řešení otázky, o kterou tu jde, jest směrodatným jedině jeho slu
žební poměr k žalované obci upravený služební pragmatikou a regula
tivem. Žalovaná obec byla oprávněna zařaditi ho do skupiny B neb C 
státních zaměstnanců a podle toho mu služné vyměřiti a uchýliti se tak 
od norem platných pro státní učitelské osoby na středních školách, po
něvadž podle normativního výnosu min. školství ze dne l. září 1870, čÍs. 

I 
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8626 věst. čís. 128 jest pro učitele židovského~á?oženst:,í na st~edních 
vk I' h p·redepsa·na j'en středoškolská matuntl11 zkouska a zalobce 
s o ac b V' I t· d ·k I k' h zkoušku pro dosažení hodnosti profesora ne udclte e

k 
s .re oB s 0t~t e, ~ 

I ·'1 Zařadila-Ii tedy žalovaná obec žalobce o s upl11y s a I11C nes OZl. .' ··'1 .... I b 
zaměstnanců a podle této skupiny mu sl~z~e vymen a, s .~I~Z za ,o. ce 
ostatně byl spokojen a proti výměře sluzneho I11C nenan:1 a, ne~1 ~a
Iobou uplatňovaný nárok na vyměření slu~.ného podle skup my A. statmch 
zaměstnanců po případě podle zákona CIS. 103/26 opodstatnen a byl 
právem prvním soudem zamitnut. • 

N e j vy Š š í s o u d nevyhoveI dovolání. 

D II vody: 

Pro žalobcův nárok na zvýšené služné jest - jak shodne uznaly cba 
nižší soudy _ jediné rozhodnou služební smlouva mez.i žalobcem a ž~-
1ovanou náboženskou obcí. Tomu ostatně dovola.tel al11 n.~od~?rujec ny~. 
brž omezuje se po právní stránce na námItky, z,: mu pnslu.~1 s!uzebm 
plat jako středoškolskému profeso~u a. že. se ~an, nevz;;hujl predf:? 
ustanovovacího regulatIVU zalovane nabozenske obce .. okud se.yce 
první námitky bylo nižšími soud~ ~j~štěno, ,že ža!ob:e byl, žalov:nou. 
v roce 1908 autorisován k vyučoval11 zldovskeho nabozenstvl na stredl11 
škole na základě svého maturitního vysvědčení a vysv~dčení zemské~2 
rabinátu schváleného okresním hejtmanstvím v M., a ze byl od 2. zan 
1923 ža'lovanou pověřen vyučováním židovskému nábože~s:ví n~ ně
meckých středních školách v M., načež ho ustanOVIla zems~a skol?1 r~da 
jako výpomocného .učitele židovského nábož~.~ství na t:chto sk?lach 
s určitou roční remunerací. Na tom se ani pozde]l mc nezmemlo. Z techto 
zjištění plyne, že žalobce nebyl ustanoven a tr.nenová~. střed?škols~ým 
profesorem, nýbrž že jest jen výpomocným uCltelem. zldo~skeho :,.abo.~ 
ženství na středních školách. Odvolává-li se na to, ze pry mu pnslusl 
podle § 6 odstavec sedmý zákona ze dne 1~. září :898, č~s. 173 L zákj 
titul »profesor«, jest to pro tento spor bezvyznamne, protoze pouhy.trtu. 
by mu ještě neposkytl proti žalované náboženské O?CI nárok na po.zltk~ 
středoškolského profesora, an takový nárok n.ema opory v.~ sluzebm 
smlouvě. Ani ministerského výnosu ze dne 19. cervna 1856, CIS. 10.509, 
ř zák čís 146 nemůže se žalobce ve svůj prospěch dovolávati, již proto 
~e, Ú sť tent~ výnos týkal jediné. kat.?lických učite~ůnábož~nství. na 
středních školách (katechetů), kdezto zalobce jest vypom?c~ym uČIte
lem náboženství židovského. Vzhledem k tomu, co bylo prave uvedeno, 
bylo by zbytečné uvažovati o další otázce, zda př~dpisyo minister.sk~h~ 
nařízení ze dne 15. června 1911, čís. 24.113 o zkousce zpusobdostt platI 
i pro učitele židovského náboženství n~ stř<;dní ~kole, ne.bo! to nemá.vý
znamu pro rozhodnutí o tom, na jaky s1uzebm plat mel za10bce narok 
podle služební smlouvy, a dotyčnými vývody dovolá~í ?ení. třeba se za
bývati. S názorem nižších soudů, že pro žalobce. pla!t tez predpls~. usta
novovacího regulativu jakožto součást služebm pragma!tky, tudlz slu-
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žební smlouvy, souhlasí i nejvyšší .soud a připojuje se k výstižným dů
vodlim napadeného rozsudku, jež dovoláni nijak nevyvrátilo. Výklad do
volatelův, že ustanovovací regulativ má platiti jen pro budoucnost, pro 
zaměstnance, kteří budou teprve nově ustanoveni, jest libovolný a vše
obecné znění regulativu v souvislosti se služební pragmatikou, které se 
žalobce - jak bylo zjištěno - výslovně podrobil, svědčí naopak o tom, 
že se regulativ vztahuje také na zařazení žalobcovo, které bylo ostatně 
provedeno dekretem ze dne 19. února 1925, žalobci doručeným. 

čís. 9010. 

K vlastnoručnímu podpisu posledního pořízení ve smyslu § 579 obč. 
zák. stačí podpís příjmením. I podpis pouhým křestními jménem může 
dostačiti, je-Ii .vyloučeua pochybnost o totožnosti pořizujícího a zů
stavitele. 

Stačí, ~e se zůstavitel podepsal křestním jménem a první písmenou 
svého příjmení, nejsa pro chorobu a tělesnou .slabost s to, by se pode
psal celým svým příjmením, ačkoliv tak učiniti chtěl. 

(Rozh. ze dne 1. června 1929, Rv II 572/28.) 

K pozůstalosti po Anně H-ové přihlásili se žalobci ze zákona, žalo
vaná ze závěti. Byvše poukázáni na pořad práva domáhali se žalobci 
proti žalované zjištění, že závěť ze dne 13. února 1927 jest neplatnou. 
Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m 
s o ude ol z těchto 

důvodů: 

Ve sporu jde nyní již jen o otázku, zda lze považovati neúplný podpis 
zůstavitelky na poslední vůli za její vlastnoruční podpis, jakž se poža
duje podle § 579 obč. zák. k platnosti poslední vůle. Podle § 579 obč. 
zák. musí zůstavitel poslední vůli, kterou dal napsati osobou jinou, 
vlastnoručně podepsati. Tomu jest rozuměti tak, že musí zůstavitel po
depsati poslední vůli vlastnoručně svým jménem tak, jak požaduje i § 578 
obč. zák. Jménem rozumí občanský zákon (§§ 92 a 146 obč. zák.) zpra
vidla jméno rodové. Vzhledem k tomu stačí již podpis příjmením, by 
bylo učiněno zadost požadavku § 579 obč. zák. Avšak i podpis pouhým 
křestním jménem může dostačiti, je-li vyloučena pochybnost o totožnosti 
pořizujícího a zůstavitele (Krasnopolski, Erbrecht str. 57). Je zjištěno, 
že se zůstavitelka podepsala vlastnoručně na po.slední vůli, kterou dala 
napsati jinou osobou tak, že se podepsala sv.ým křestním jménem »Anna« 
a prvnim písmenem »H« svého příjmení a že nebyla pro chorobu a tě
lesnou slabost s to, by se podepsala celým svým příjmením, ačkoliv tak 
učinÍ'ti chtěla. Je-li takto zjištěno, že se zustavitelka· chtěla podepsati na 
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poslední vůli i celým sVÝr;' příjmením a nejen k~e~tI~ím j,mé;,em,,ie-li, dále 
jisto, že zůstavitelka take podepsala vlastnorucne I sve krestm Jmeno a 
í první p~sl::en.u svého příjt;Jení, nelze .::zhle~em k tomu, .že. proveden~ 
skutečné JeJl vule, dokončem podpISU prljmem bylo znemo.zneno Jen JeJl . 
tělesnou slabostí a nemocí, o tom pochybovati, že jde tu o vlastnoruční 
podpis jména, jakž vyžaduje ustanovení § 579 obč. zák. Důsledkem toho 
odpadla nutnost zabývati se otázkou, zda jsou splněny předpoklady 
ustanovení § 580 obč. zák. a zejména, zda jde toliko o vlastnoruční zna
mení ruky. 

čis.9011. 

Ručení za škodu provozem silostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908, 
čis. 162 ř. zák.). 

Pro ručení vlastník1a sílostroje podle § 8 aut. zák. jest lhostejno, 
zda osoba, již pomívá k provozu, jest k němu ve služebním poměru čili 
nic, nýbrž jest rozhodným pro ručení vla<>tnlka silostroje jen, že osoby 
té používá k provozu automobilu a že ví, že skutečně řídí Jeho auto
mobil. 

(Rozh. ze dne 1. června 1929, Rv II 696/Q8.) 

Auto žalující spo.]ečnosti bylo poškozeno při srážce s autem žalova
ného, jež v době srážky řídila manželka žalovaného. žalobu o náhradt! 
škody proti ·žalovanému pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e za
mítl, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdiL D ů vod y: ža
lobkyně soudí, že podle § 8 zák. ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. 
ručí žalovaný bezpodmínečně za vinu své manželky, protože nelze o ní 
tvrditi, že jest ve službách žalovaného. Avšak odvolací soud jest názoru 
procesního soudu, že § 8 cit. zák. stanoví ručení majitele auta za řídiče 
jen v tom případě, je-U řídič. zaměstnán při provozu auta a je-li v ná
mezdním poměru k majiteli auta. Jinak neměl by smyslu dodatek § 8 cil. 
zák., kde se stanoví, že se musí jednati u osoby, za niž majitel auta ruči. 
o službu při provozování silostroje, a nelze z dodatku tohoto usuzovati, 
že za ostatní řídiče ručí majitel auta bezpodmínečně, neboť 0' osobách 
posléze uvedených platí všeobecné předpisy občanského zákona (§ 1315 
ob. zák.), podle něhož ručí podnikatel za zavinění třetí osoby, u něho 
činné jen, byla-li třetí osoba nezdatnou, čehož v tomto případě není, ana 
manželka žalovaného má vůdčí list a dosud při řízení auta neměla poli
cejní ani trestní závady. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodL 

D ů vod y: 

Podle § 3 (1) zákona aut. neplati ustanovení §§ I a 2 tohoto zá
kona při srážce dvou silostrojů, nýbrž řídí se ve všech těchto případech 
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náhradní nároky předpísy občanského zákona. Ohledně vlastníka sno
stroje obsahuje § 8 zákona aut. odchylku od všeobecné zásady § 3, usta
novuJe, že vlastník silostroje ručí za zavínění osob, jíchž používá k pro
vozu, pokud jde o služby pří provozu sílostroje. Soud odvolací dovo
zuje z tohoto doslovu § 8 zákona aut., že majítel silostroje ručí při srážce 
dvou sílostrojů za řídiče svého silostroje jen potud, pokud tento jest 
k němu v námezdním poměru, poněvadž jinak podle názoru soudu od
volacího neměl by smyslu dodatek »pokud jde o služby pří provozu 
silostroje« a stačilo by pouhé ustanovení »kterých k provozu uŽívá«. Ná
zoru tomuto nelze přisvědčiti, neboť tento výklad nelze dovoditi z účelu 
automob. zákona, který chtěl zostřiti risiko těch, kdož používají výhod 
jízdy silostrojem, jakž jasně plyne z ustanovení §§ 1 a 2 zákona aut. 
Správnost tohoto názoru plyne i ze zprávy justičního výboru o usne
sení panské sněmovny ohledně dodatku, »pokud jde o služby při pro
vozu silostroje«. Podle této zprávy měl onen dodatek býti jenom jasněj
ším vyjádřením toho, co obsahovala již vládní osnova ohledně ručení 
vlastníka silostroje za zavinění osob k provozu silostroje používaných. 
Nesejde proto na tom, zda osoba, jíž vlastník silostroje používá k pro
vozu, jest k němu ve služebním poměru čili nic, rozhodným jest pro ru
čení vlastníka silostroje jen, že osoby té k provozu automobilu používá 
a že ví, že jeho automobil skutečně řídí. Tento smysl mají slova § 8 zá
kona aut. "pokud jde o služby při provo·zování sílostroje«. V tomto 
Bmyslu rozhodl již nejvyšší soud otázku ručení vlastníka silostroje ve 
smyslu § 8 zákona aut. opětovně a v souzeném případě neshledává pří
číny, by upustil od tohoto svého výkladu § 8 zákona aut. Podle zjištění 
soudu prvé stolice soudem odvolacím přejatého jel žalovaný jako majitel 
auta v kritické době v autu, které řídila jeho manželka. Jest proto jeho 
manželku pokládati za osobu, jíž žalovaný k provozu svého silostroje 
používal a která s jeho vědomím automobil řídila. Ve věci samé nelze 
přesto rozhodnouti, poněvadž se nižší soudy při svém odchylném práv
ním názoru nezabývaly otázkou, zda je na straně manželky žalovaného 
jako řídiče silostroje zavinění ve smyslu § 8 zákona aut., a k řešení této 
otázky neučinily potřebná skutková zjištění. 

čís. 9012. 

Slib věna učiněný rodiči dCeři a ji při jatý není svatebni smlouvou ve 
smyslu § 1217 obč. zák; Si proto potud, pokud nepřesahuje slibená míra 
zákonitoU' povinnost obvěňovací, nepotřebuje k platnosti zřízeni notář
skébo spisu. 

(Rozh. ze dne 1. června 1929, Rv II 784}28.) 

žalovaná slíbila dáti své dceři Ludmile věnem 1.000 Kč, jakož i po
stoupiti jí věnem svou ideelni polovici dvou pozemků. žalobě pozůsta
losti po dceři Ludmile proti žalované o zaplacení 1.000 Kč a o postou
pení věnem slíbených ideelních polovic dvou pozemků bylo vyhověno 
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto 
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dúvoc\Ů: 

p,. rozboru dovolacího důvodu § 503 čís. 4 c. ~: s. vy~házeti je~t 
~I tkového zjištění že žalovaná uč'inila své dcen LudmIle slIb, "!:e 

~.c :. l\~ ve 'no l·ak uvedeno v žalobním žádání, že Ludmtla sltb ten pn
JI zne I , . I kPt· a« 
·ala a že žalovaná pak skutečně role "Dll ~ dvora<~.a. o,u U" e;u,m 
Ludmile a jejímu manželi odevzdala do drzby a uZlvan~ Dovolan} n~-

d. toto zjištění dovolaCÍm důvodem § 503 čís. 3 c. r. s., namltaj1c, 
pa : slibu matky dceři nebylo v žalobě ani řeči a důvody rozsudku 
z~véhO soudu uvádějí mimo to: "že šlo o slib učiněný b,udoucímu z,eh 
~,atkou nevěstinou«. Leč výtka je bezdůvodn~. žalo~kyne ~vrdlla v. za
lobě, "že žalovaná nedodržela smlou~u. o veno sve. dcen ,Ludmtle<~ 

I U a O ,,'eno pro Ludmilu se uskuteclllla takto« a dale "S hmto uJed 
»sm o v • , ' hl . k ' 10 
náním v celém rozsahu projevila úplný a bezvyhradny sou. as l~ za,~ 

á tak i její dcera Ludmila a její manžel<<- Brvý soud vyslovne pra~l. 
~~~ 'základě přísežné výpovědi slyšených svě~k~ .... ~abyl sou~ pre: 

ědčení že žalovaná své dceři Ludmile skutecne učml~a shb v zalo?e 
~~rzený ~ že Ludmila i před sňatkem i jako už provd?;na sltb tento pr;
. ala«. Ovšem důvody rozsudku prvého so~du o,?sah~ll ,ke kO~CI k ,~du: 
~odnění názoru, že nebylo třeba v souzenem pnpade ~nzovat:. n,ot~rsky 
spis dovoláním vytýkanou stať "že takový j~dno,du,chy, slIb UC'll;e,ny b~~ 
doucímu zetí matkou nevěstinou, že mu da urclte veno, nen;u::e by tl 

ovažován za smlouvu manželskou<<- Leč tí~ .nebyl~ mc .zmene~o n~ 
~kutkovém zjištění, které, jak již uvedeno, UCI?II prvy souQ na za~lact.e 
svědeckých výpovědí. Převzal-Ii tudíž odvolacl soud toto skut~ove Zjl: 
štění prvého soudu, neocitl se tím v rozporu se SPI,SY, pk, ~e ,zal.ov~na 
mylně domnívá. Vychází-Ii se z uvedeného skutko'l.eho zJ~ste~l, JImz Je 
dovolací soud vázán, neobstojí ani výtka nesprávneho pr~vnIho poso~
zení věci, kterou neprovádí ostatně dovolatelka anI pO"z,akonu, buduJI~ 
ji na jiném skutkovém podkladě. Podle názoru nelvysslho ,soudu nelll 
slib věna učiněný rodiči dceři a jí přijatý smlouvou sv~teb?1 v~ smyslu 
§ 1217 obč. zák. a proto potud, pokud nepřesahuje sl:ben~ mlr~, za~o
nitou povinnost obvěňovací, nepotřebuje k platnosh znzelll 110tarskeho 
spisu (viz judikat. víd. Nejv. s. čís. 239·). 

čís. 9013. 

Exekuční řízení neskončilo se tím, že. dlužníkova poble,davk~. ~ po~
dlužní!rem byla vymáhající!mu věřiteli přil<iázána k vybrm, slozll-II poa-
dlužcik dluh na soude. 

Dokud povolení exekuce zabaV'en/m dlužníkovy pohledávky nenabylo 
právní moci, nemohlo se exekučnl ~~ní ~k~t~, třebas z,ároveň s, po
volením zabavení bylo povoleno tez přikazant zabavene pohledavky 
11; vybrání. 

(Rozh. ze dne 6. června 1929, Rl 399/29.) 
Civilní rozhodnutí Xl. 
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~ x e k,u č.n í s o u d zamítl návl h vymáhající věhtelky na vyplacení 
penez slozenych poddlužníkem na soudě. Rek u r sní s o u d zamítl 
návrh pro tentokráte. 

N e J' vy Š š í s o" u d" odm 'tl dl' k 
1 ovo aCl re urs vymáhající věřítelky, 

Důvody: 

Podle §~:8 ex, ~. a 528 c, ř. s, není v řízení exekučním dovolací 
rekurs dopusten, prah rozh?dnutí soudu druhé sto líce, kterým bylo po
tvrzeno ~snesel1J soudu prve stolice. Stěžovatelka stojí na stanovisku že 
se tyto predplsy nehodí na ,tento případ, poněvadž ani rozhodnutí sO~du 
~:ve. stoh ce, a~, .r0z~?dn~t! ~ou~u rekursního nejsou usneseními vyda-

yml :,a e~ekucm~o' nzem, nybrz usneseními vydanými po skončení to
hoto nzel1J'"a odu~odň~je ,přípustn?st dovolacího rekursu předpisem 
§ 16 ~esp. r~z. ponevadz pry dotyčna usnesení vydána byla v řízení ne
spo:~en;, Nazor~ tomu nelze přisvědčiti. Řízení exekuční k vydobytí 
penez,!te pohled~vky ~y,máhající věřitelky neskončilo se, jak soud re
k~,rsl1l podle ~duvodnem napadeného usnesení má za to, tím, že pohle
dav,ky povmneho za poddlu~níkem byly k vybrání přikázány, an pod
dl,uz~!k po~ledavky p~lVln,neho nevyplatil přímo vymáhající věřitelce, 
nybrz Je ~lo~Il na soude, Pn tom nepadá na váhu, zda poddlužník k to
m~to slo~em zabavených pohlcdávek na soudě byl oprávněn čili níc 
ne oť otazkou to~to netřeba se zabývati, pokud není řešena otázka pří~ 
p,u~tnos:, dovolaclho rekursu. Jak usnesení soudu prvé stol'ce h d _ 
J'C! o navrh ']'" ". I 1 , roz o u 
I • ", u vyma JaJ!C! vente ky na vydání peněz poddlužnicí na soudě 

s oZ,enych, tak i usnesení soudu druhé stolice, kterým usnesení soudu 
pr~e ,stohce b~I~,pot~rzeno, jS?U tedy usneseními vydanými v řízení exe
kucm1TI; nebot ~lz:m exekučm" zahájené povolením exekuce zabavením 
pohledavky dluzn~kovy" nen;ohl? se ,skonČiti, dokud povolení exekuce 
n:.~~bJ:'l~ moc! prava, trebaze zaroven s jeho povolením bylo povoleno 
P:! azan! zabavených pohledávek k vybrání (zpeněžení) k němuž 'est 
pr;rozene možno přistoupiti, až po pravoplatném povoleni exekuce. 60-
vo a.cl rekurs nem proto pnpustný a bylo jej odmítnouti aniž b 10 lze 
zhabjyvatl se ~ývody dovolacího rekursu, týkajícími se n;padené:a roz-

oe nuÍl ve veCI samé. 

čís. 9014. 

Zod~o~ě<!nost pOd,nikatele Labské plavby za nedodržení odmínek 
k!oncesm lIstiny a za skodu z nesprávného rejdováni jeho z~st:nance. 

(Rozh. ze dne 6. června 1929, Rv I 1081/,28.) 

, ~arník žalují,ci plavební společnosti, jedoucí po Labi srazil se se 

~:~ ~~~~ ~a:I~!bkne!~ '? IV
k 

žalov,ahné firmy, řlzeným spoluŽalovaným Ja-
. naro na na radu škody proti J p. . 

majitelce parníku D IV bl" ' dO d ,anu -OV! a prol! 
tři s t o I i c N' ,~ ,uznan uvo em po pravu s o u d Y vše c h 

, e J v y s S ! m s o ude m z iěchto 
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Jůvodů: 

Opodstatněnost právního důvodu žaloby proti druhé žalované odů
vodnil první soud se dvou hledisek, jednak, že žalovaná firma ručí bez
výjimečně za škodu způsobenou jejími při plavbě zaměstnanými zřízenci 
podle odst. 1. koncesní listiny, jednak proto, že parnik D IV měl jen ruční 
kormidlo a neměl indikator, což jest, jak první soud zjistil, nedostatkem 
parníku, žalovanou firmou použitého, jenž umožnil špatné rejdování 
(opačné zatočení kormidla) a tím i srážku obou parníků, Podle odst. 2. 

koncesní listiny měla žalovaná firma provozovati plavbu tak, by její pla
vidla vyhovovala po stránce konstruktivní požadavkům bezpečné plavby 
a by byla udržována ve stavu úplně ke plavbě způsobilém, a výslovně 
uvedeno, že koncesionář -ručí za škodu, která by byla způsobena jím 
neb jeho zaměstnanci provozováním plavby (vůbec), zejména na stav
bách říčních, pozemních a pobřežních, a jest povinen škodu ohlásiti 
poříčnímu plavebnímu orgánu a škodu na majetku soukromém poško
""nému. Tato ustanovení koncesní listiny, pokud se ti'kají stavu pla-

"'.lel, jsou v souhlasu s § 4 nař. min. obchodu, vnitra a orby ze dne 
s. března 1894, čís. 17 zem. zák. a jich nezachování zakládá tudíž po
rušení právní normy opominutím, jež podle § 1295 a násl. obč. zák. za
vazuje k náhradě škody. Právní názor prvého soudu, že žalovaná spo
lečnost, neopatřivši parník řádným kormidlem a indikatorem, nýbrž jen 
ručním kormidlem, zavinila srážku svou vlastní vinou, nebyl napaden 
ani v odvolání ani v dovolání. Jest tedy odsuzující výrok odvolacího 
soudu odůvodněn ohledně obou žalovaných, pokud se týče prvžalova
ného již tím," že nehoda byla přivoděna jen špatným, t. j. nesprávným 
rejdováním a tím, že nastoupil jízdu po proudu po závěrném znamení 
v době, kdy musil míti za to, že vlek již jest na cestě, pokud se týČfe 
srolužalované společnosti tím, že neopatřila plavidlo řádn)rm kormidlem 
a il1'likátorem, a použila tudíž k plavbě plavidla vykazujícího tento ne
dostatek, odporující předpisu § 4 cit. min. nař. čis. 17/11894. Jest tedy 
žalobní nárok na náhradu škody proti oběma žalovaným odůvodněn a 
netřeba se tudíž zabývati otázkou, zdali prvžalovaný byl k řízení par
níku D IV nezdatným po rozumu § 1315 obč. zák. 

čís. 9015, 

Výše požární šl<ody, určená podle pojišťovací smlouvy v rozhodčím 
řízení, zůstává, dokud! trvá rozhodčí výrok, směrnou, třebaže se: pojiš
ťovna zdráhá vyplatiti i náhradu, určenou roxhodčlm výrokem. 

(Rozh. ze dne 7. června 1929, Rv I 1437;:28.) 

žalobce byl pojištěn u žalované pojišťovny proti požáru. Rozhodčím 
výrokem byla škoda, způsobená žalobci požárem, stanovena na 7,700 Kč. 
Žalovaná pojišťovna odepřela žalobci zaplatiti tento peníz, uvádějíc, 
že se žalobce dopustil při rozhodčím řízení podvodného jednání. Ža-

.0' 
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Jobau, O niž tu jde, domáhal se žalobce na žalované pojišťovně zapla
cení dalších 50.000 Kč. Strana žalovaná namítala mimo jiné, že podle 
§ 12 všeob. pojišťovacích podmínek bylo ohledně zjištění výše škody 
provedeno za souhlasu a součinnosti žalující strany pro obě strany zá
vazné rozhodčí řízení, jímž škoda stanovena na 7.700 Kč, částkou, kte
rou žalobce podle vlastního udání postoupil osobám jiným a které se 
touto žalobou nedomáhá. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu 
zamítl. D ů vod y: Soud zjistil, že se rozhodčí řízení podle § 12 poj. 
podmínek týká a týkalo určení číselné výše celého pojistného nároku, 
že se obě strany na provedení rozhodčího řízení dohodly a že rozhodčím 
výrokem byla škoda požárem způsobená zjištěna 7.770 Kč, ohledně 
nichž strana žalující výslovně prohlásila, že se jí touto žalobou nedo
máhá; strana žalující ani žalobou ani námitkou neuplatňuje bezúčinnost 
rozhodčího výroku, tvrdíc jen, že se rozhodčí o většině při požárn zni
čených a ztracených věcí nevyjádřili a že se žalovaná strana zdráhala 
zaplatiti i náhradu rozhodčími zjištěnou:. Toto tvrzení je nezávažné, po
kud jde o nezaplacení částky rozhodčími uznané, poněvadž se žaloba 
na ni nevztahuje, a jest nepravdivé, pokud jde O vyjádření rozhodčích 
o dalších prý shořelých neb ztracených věcech, poněvadž se, jak soud 
zjišťuje, zabývali i otázkou dalších ztrát a výslovně udali a odůvodnili, 
proč ostatni žalobcem nyní žalobou a už tehdy seznamem uplatňované 
předměty nepokládají za kryté pojištěním. Zda učinili tak právem čili 
nic, jest jinou: otázkou, která v rámec tohoto sporu nespadá a mohla 
by býti řešena jen při případném uplatňování bezúčinnosti rozhodčího 
výroku. Podle zjištění soudu podrobil se žalobce, pokud jde o výši ná
hrady škody, rozhodčímu výroku a nemůže se proto nyní domáhati ža
lobou částky převyšující peníz určený rozhodčím výrokem. Poněvadž 
se žaloba podle výslovného prohlášení žalující strany netýká zaplacení 
tohoto rozhodčím výrokem stanoveného peníze, netřeba se tu dále za
bývati otázkou, odpírá-li žalovaná strana zaplacení i tohoto peníze prá
vem či neprávem. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 
D ů vod y: První soud zjistil, že se rozhodčí řízení podle § 12 poj. 
podm. týká a týkalo určení číselné výše celého pojistného nároku, a do
vozuje, že je nepravdivým žalobcovo tvrzení, že se rozhodčí o většíně 
věcí při požáru zničených nebo ztracených nevyjádřili, poněvadž se 
v příloze Č'ís. 4 rozhodčí, jak prvý soud zjišťuje, zabývali i otázkou dal
ších útrat a výslovně udali a odůvodnili, proč ostatní žalobcem, nyní 
žalobou, a tehdy již seznamem pří!. Č. 5, lIplatňované předměty nepo
kládají za kryté pojištěním. První soud výslovně a správně také při po- . 
míná, že nespadá v rámec tohoto sporu otázka, zda učinili tak rozhodčí 
právem čili nic, ježto by tato otázka mohla býti řešena jen při případ
ném uplatňování bezúčinnosti rozhodčího výroku. Pro právní názor, že 
se rozhodčí řízení a výrok týká celého pojistného nároku, svědčí i to, 
že žalobce uplatňoval před rozhodčím soudem veškeré své nároky. 
Z toho všeho plyne, že první soud právem dovozuje, že se žalobce ne
může nyní domáhatižaloboll částky převyšující částku rozhodčím vý
rokem určenou. Skutková zjištění prvého soudu jsou bezvadná, neboť 
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'h růvodů a osvojil si je proto soud odvo-
vyhovují obsahu dovol~npYc, P d dbal i žalobcova tvrzeni, že se ža-

. své rozhodnutI rVnl sou . "'ť P . 
laCl P~'o .' I ff' i náhradu 7.770 Kč rozhodčímI zJls onou. r~-
lovana ~~:a~~ ~~~ ~~I~bcovo tvrzení jest nezávažné, jeH? žalobce vy
vem ";vac I'hla' sil že se této částky touto žalobou nedomaha. 
slovne pro, 'd j" 

N e i vy š š í s o u d nevyhovel ovo anI. 

Důvody: 

, ' '''h d bylo provedeno rozhodčí řízení 
Jest nesporno, ze o vysl na r.~/ o že se toto řízení týkalo určení 

podle § I? všeob. pOJ .. p,O?rr;·h a Zjl ~~ 'že se obě strany na provedení 
číselné vyse c:,leho ,?oJl~t~n~ ~Ina:o že' rozhodčím výrokem byla škoda 
tohoto rozhod5'~ho nz~~I, o ~ 710 Kč Tím bylo rozhodnuto o výši ce
způsobená pozarem zpsten,:.' " o stran s konečnou platností, 
lého nároku a byla tlm vynz.ent vec pr dm !tanoví že odhad takto 
neboť § 12 prvy odstavec vseo . P?J· po . V důsledku toho nemůže 
vykonaný má závaznou 'moC p:o obe str~ny. 'evys'uJ'ící částku od-

.. k d 'h tr zaplacem sumy pr 
se žalobce"z, pOJlst ~ t~~dfž žaloba nižšími soudy zamítnuta práve?:: 
hadem zaJlsten?ub, a y a. dV f d o kazy žalujicí stranou nabídnuté o vysl 
Nebylo proto tre a prova e; . u o b' ené"í o tom, že žalovaná 
škody, ale byly P?stráda~el~e I d~~a~~un~~~oť b~IO v této příčině zjiš
od počátku neu,znavala naro ~~ na r hodčímu řízení podle § 12 všeob. 
těno, že se obe strany I:0d:o I y r~z 'ak ostatně sama připouští, dovo
poj. podm., a okc:lnost, ze }al~van .' kodm. odpírá též zaplacení sumy 
lávajíc se § 14 plsm. e) vseo . pOJ ... , 'rávní rozepře bez významu. 
odhadem zjištěné, jest pro,tosouz;m te~~lm proto že tyto dovoláním 
Není tudíž řízení odvolacl o soud u va Než liché j~OU i výtI{y učiněné 
postrádané důkazy nebyly p.rove d enY'lacího důvodu § 50'3 čís. 4 c. ř. s. 
napadenému roz~ud_ku s hle?!ska o~~d práva odvolací soud nevyslovil, 
Názor, že sporna vec nepatn na por. '" e okládal za věcně 
ale odvolací s?ud_ ne~amítl žalobu ~lll ~rot~klzáed:1 ~dhad podle § 12 
nepříslušna, nybrz UCI~II tak, pon~v_a~~ra~y a právem z toho usoudil, 
všeob. poj. podnl. za zavazny pro oe .. _ \ované o'išťovací společ
že se žalobce jak již shora uvedeno, plOtI za P 1 -" í částku 
no;ti z pojistky nemůže domáhati zaplacení sumy prevysuJlc 

zjištěnou odhadem. 
čís. 9016. 

. . ., . v v poznamenaném pořadí nezáleží na tom, 

ze ~::r~n~~~ies~~::~~;~,ana jehož z~kl~dě ~i/~~~~nl1!á~~ 
v poznaluenaném pořadí, jen když ~y\ .zapls p~. _ n ' ezid~bí byla 
byla 0?1,ezena oÚčim:lOsvt Ptak°>:ná:!yprtp;orp:~o ;!~~:{n~a z~o~~ kdy vlastník 
nemovltost ZCizena. ov· . vOd'l I·st· . "m skU-

'1 ti 'an" z~"''',d·,al o p'oznámku pořadí, zn.· 1 mu o JeJI ' nemoVI os . J~~ .... u ' • t . il . 
tečném zat&ení, zda před tirn či potom, kdy nemovltOS ZClZ • 

(Rozh. ze4dne 8. června \929, R I 392/29.) 
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s O II d P r v é s t O I i c e povolil záznam zástavního práva '/ pořadí 
poznámky pořadí. Rek u r sní s o u d knihovní žádost zamítl. D [1-

vod y: Usnesením okresního soudu v M. ze dne 20. října 1927 povolena 
byla manželům Josefu a Josefě H-ovým, tehdejším majiteli1111 domu v M., 
knihovní poznámka pořadí ve smyslu § 56 knih. zák. pro zápůjčku 
45.0'00' Kč na dům s účinkem do 17. října 1928. Jak ze spisů okresního 
soudu v M. Č. d. 591/28 a úředního výpisu z vložky čís. 237 pozemkové 
knihy pro kal. obec M. ze dne H. prosince 1928 zřejmo, prodali man
želé H-ovi dům smlouvou trhovou ze dne 28. srpna 1928 manželům 
Josefu a Anežce K-ovým, a bylo podle usnesení okresního soudu ze 
dne 30. srpna 1928 vloženo právo vlastnické na dům pro manžele K-ovy 
ve vložce čís. 237 poz. knihy pro kat. obec M. Jest sice správné, že 
podle § 56 knih. zák. může zápis v pořadí knihovní poznámky i tehdy 
býti povolen, když nemovitost přešla zatím na třetí osobu, toto usta
novení, jež jest výjimkou z všeobecného ustanovení § 21 knih. zák. a 
které tudíž nemůže býti vykládáno extensivně, předpokládá však při
rozeně, že žádaný zápis v pořadí knihovní poznámky jest jak podle ostat
ních ustanovení knihovního zákona tak i podle předpisů občanského 
zákona přípustným. Uváží-li se, že dlužní úpis, jímž uznali manželé Josef 
a Josefa H-ovi pohledávku manželfr Jana a Josefiny F-ových Kč 4.0'00 
s přísl. za svfrj pravý dluh, zavázali se ji zaplatiti a dali k zajištění dluhu 
toho do zástavy dům, datován jest dne 1. října 1928, tudíž pochází z doby, 
kdy manželé H-ovi knihovními vlastníky domu již nebyli, a dům ten do 
zástavy dáti a zástavním právem pro svůj dluh zatížiti již nemohli, ne
mohl na základě tohoto dlužního úpisu bez průkazů řádného svolení 
manželů K-ových býti povolen žádaný zápis záznamu práva zástavního 
pro pohledávku Jana a Josefy F-ových Kč 4.000 s přísl. v pořadí shora 
uvedené knihovní poznámky. Také ustanovení § 94 čís. 3 knih. zák. pře
káží povolení žádaného záznamu, neboť podle toho ustanovení lze zápis 
knihovního práva povoliti, je-li obsahem předložených listin odůvodněn, 
tomu však tak nebylo, protože se zřízení zástavy ohledně zmíněného 
domu stalo manžely H-ovými v době, kdy jim ohledně zmíněného domll 
příslušela disposice. Nelze také nepoukázati k tomu, že podle smlouvy 
trhové ze dne 28. srpna 1928 převzali manželé K-ovi na srážku kupní ceny 
jen pohledávky spořitelny M. a občanské záložny v M. a že by povolení 
zápisu žádané manžely Janem a Josefinou F-ovými odporovalo důvěře 
bezelstného nabývání knihovního majetku, kdyby se nemovitost zatěžo
vala zástavními právy pro dluhy, které nynější vlastníci vůbec neučini'li 
a ani nepřevzali. 

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

Dť'ivody: 

Nejvyšší soud vyslovil již ve svém rozh. čís. 7251 právní zásadu, že 
při knihovním zápisu práva v poznamenaném pořadí podle §§ 53 a násl. 
kn. zák. nezáleží na tom, ze které doby pocházi dluhopis, na jehož zá
kladě má býti proveden zápis v poznamenaném pořadí, jen když zápis 
byl proveden v době, na niž byla omezena účinnost poznámky pořadí. 
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. ' 'kon nikde neklade požadavek, že dluhopis 
Nezáleží na tom, plo~o~e za d'" o.'~' ny'brž vyhledává se Jednak, by 
. " u 'c'lte doby nVejSl, .. k o 
musi pochazetl z I. '" sti ro zá if,zástavního práva nutne ja P, 
dluhopis vykazoval nale~,to P I p. dnak by vtělení se stalo v dobe, 

st ránce věcné tak po strance forme 111, je(§ 55- kll zák.). Důvody rekurs
'k 'ď byla omezena· ... , 

na niž pozna:11 a por~ I. .. ak nevyvracejí. Byť i se nemovitost, v JeJlz 
llího usnese111 tento naZOl ntj , 'stavn'lho státi prodej'em stala pro 

" 'I áprs prava za ' . d ·t· knihoVlll vlozce se me z ., eb 10 to závadou, by jej nemohh a 1 

manžely H-ovy majetkem cl~lm, n, /m neboť poznámkou pořadí zabez
do zástavy a zatížiti zástavlllm prav , , 56 druhý odstavec kn. zák., 
pečili si právě, jakž plyne, z ~stano':.e111 ~ro dobu účinnosti poznámky 
disposiční práva v naznacene~ ~me~u bě té byla převedena na někoho 
i pro ten, případ, kdyby .~emovl:os u~an~vení dává vzhledem k § 2}, lm. 
jiného. uzky vyklad, jej~ tomu o d lovu zákona a příč-í se jeho ucelu, 
zák. rekursní soud, ne,;,a opory \ 0:_ oskytuje úvěr jehož výše ještě 
by věřitel, jenž vlast111ku nemovlb~~.1 Pmůže měl m~žnost, opatřiti si 
není stanovena nebo stan~vena '! 1 ne . eho' ohledávka z úvěru v led-
k zajištění své pohledávky jlstot~, ze Jft? líkovl nemovítosti v pořadí po
noroční době zákon.em ,stanov~ne na ro~z~omukoli, jak bliže rozvedena 
známky bude mOCl bYÍl vlozena t" t to účelu poznámky pořadí jest 
v rozh. čís. 4760' a,3733 sb; n. s. r~d on~lastník nemovitosti, jenž o po
ovšem také bez pravmho vy'z~an:uJ. Yo 'e'ím skutečném zatížení, zda 
známku pořadí zažádal, zndll. hsÍlnu d \ I boť . to je jíž provedením 
před tím či po t5'~' C? nemov~to~~ P7áv~ě ~eplatně byl zavázal s účin
toho, k čemu se zados:' o, pozn~~ P Byl-li tudíž výměr, kterým po
ností i pro svého pravmh?, ~a't~~c~'ápiS zástavního práva v jejím po
známka byla povolena, se za 10s'~'na 1928 jinak bezvadného předlozen , 
řadí podle dluhop'SU ~e dn~ : ;d

j 
t není odůvodněna obsahem předlo

nelze v příčině té nal;"tatl, ze ~~ )osN lze se ve prospěch názoru rekurs
žených listm (§ 94 Čl~. 3 kr;o z~ . o· dfrevěře ve stav pozemkové knihy, ne
ního soudu dovolavaÍl am .zasa,Y . _ ornosti musili z pozemkové knihy 
ťoť nabyvatelé mohli a'ph patnčne po; , poznámka pořadí, a musili si 
seznati, že na kupovane nemovltosÍl vazne ích této poznámky mŮže býti 
při tom uvědomíti, že nemovlÍos: :~ ,,-m~~domí a přičinění. Rozlišovati 
zatížena! b;'z, jejIch - na~yva e utoho zda se zatížení v řečených me: 
v ochrane duvery nabyvaklu podle : d . 'ich koupí či po ní, nema 
zích stalo na základě hSÍl'llY zh dobY

d 
R.r~ý j~~sledek zápisu zástavního 

·praktického důvodu, protoze . ospo ars . mal'itele v obou případech 
, h ti němu jest pro nove . . d' 

prava a oc rana pro . , ' . hož se lze uvarovaÍl jen bu 
stejná, totiž ručení za Clzl dl;rh prt?date!U'e)reu o j'el'ím povolení do vlastní 

. ' ky aneb prevze lm vym . . . 
vymazem pozna,m .. minuli-li této opatrnosÍl, lde to na le
moci nabyvatelu nemovltostL 9~0, , ' ásady o důvěře ve stav po-
jich vrub, ale nelze v tom vldeÍl porusenr z . 
zemkové knihy. 
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se podle úmyslu stran stalo zaslání zboží smluvní povinností prodate
lovou. šlo o obchod místní, bylo-li kupiteli smluvně vyhraženo právo, 
by vyslal své zástupce, kteří by zboží kvalitativně prozkoušeli a pře
vzali.. 

Bylo-li kupiteli smluvně vyhraženo odmítnouti zboží jako nevyho
vujícl, neodiJovídalo-1i ujednaným vlastnostem, nebylo potřeb!, by byty 
vytýkány ještě zvlášť podle předpisů obchodního zákonnika nějaké vady, 
jakmile zástupce kup/tele důvodné prohlásil, že odmítá zboží jako ne
vyhovující, poněvadž neodpovídalo prodejním vzorkům. 

Zjistil-li kupitel (jeho zástupci), že část zboží podle provedené 
zkoušky neodpovídala vzorku, nelze na něm žádati, by zkoušel celé 
ohromně množství zboží co do jeho jalrosti. 

Bylo-li koupeno zboží po ruce jsoucl, nemusil se kupitel spokojiti 
s tím, by mu místo va<lné části zboží bylo dodatečně opatřeno a dodáno 
jiné bezvadné zbWí nejsoucí po ruce. 

(Rozll. ze dne 8. června 1929, Rv I 1383/;28.) 

Žalovaná, tuzemská společnost, objednala od žalující, norské firmy, 
10.000 tun norských slanečkll a 4.000 beden sardinek. Zboží mělo sou
hlasiti se vzorky a mělo býti ihned dosažitelné (greifbar). Ježto se ža
lovaná společnost zdráhala zboží převzíti', prodala je žalující firma a do
máhala se na žalované náhrady škody. žaloba byla zamítnuta s o u d Y 
vše c h tř í s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těch to 

důvodů: 

Po právní stránce dostalo se sporné věci v napadeném rozsudku 
správného právního posouzení. Míní-Ii dovolatel, že nešlo o místní ob
chod, že nebyly vytýkány vady a že smlouva nemohla býti pokládána 
za zrušenou, nelze mu dáti za pravdu. Ustanovení čl. 347 obch. zák. ne
dopadá v tomto případě, neboť nejde o distanční obchod, nýbrž sporný 
obchod jest místním obchodem, při němž žalovaná byla oprávněna od
mítnouti převzetí zboží, ano nevyhovovalo vzorkům. Pro řešení otázky, 
zda jde o obchod distanční či o obchod místní, jest rozhodným, zda se 
podle úmyslu stran zaslání zboží kupiteli stalo smluvní povinností pro
datelovou. Bylo-li žalované smluvně vyhroženo právo, by vyslala do S. 
v Norsku zástupce, kteří tam zboží kvalitatlv.ně zkoušeli' a převzali, tedy 
nebylo-li zapotřebí slu'žeb třetí osoby, by zboží ze sféry práv prodate- . 
lových předala do sféry práv žalované firmy, a nestalo-li se podle úmyslu 
stran zaslání zboží kupiteli smluvní povinností prodatelovou, jest sporný 
obchod obchodem místním, bylo by kvalitativní převzetí zboží zbavilo 
žalovanou firmu všech práv k dalšímu vytýkání vad, a žalovaná byla by 
si musila převzaté zboží ponechati a je zaplatiti. Převzetím zboží bylo 
by přešlo do sféry práv žalované fi'rmy a potomní činnost třetí osoby 
byla by se děla pro žalovanou. Ale nejvyšší soud již v rozhodnutí ze 
dne 24. listopadu 1925 č. j. Rv I 1613/25 vyložil, že podle úmyslu 
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') b" 'ako nev},hovu-'T (odmítnol'Í1 z OZl ] 
sl1lluvníků mohla kupitelka odepn! t stem' Bylo-li to smluvní vlilí 
jící neodpovídalo-li ujednanym v as l~olO p~třebí by byly ještě zvláště 
str~n, podstatnou :,oučásy sl11lou;\~e z1koníka vady, jakmile bylo zjiš
v"týkány podle predplsll °db,ChO

d 
n! prohlásili že zboži odmítají jako ne-

J' v 't c' žalované uvo ne, d 'ním téno, ze zas up ,I , d 'd 10 _ slanečky a konservy - pro e] 
vyhovující, ponevaclz ~~~ pO~1 ? ázor odvolacího soudu, že prosté od~ 
vzorkům, a jest schvahli p,ravfi! n dl' Nelze přisvědčiti dovolateh, 
mítnutí zb~ží ~ylo s!TIluv,n,e oSIJle~V~ s~~~~~í trhové ceny, po případě do
že žalovana mela prav?: zadali] boží po ruce JSOUCI (grelfbar) 
dání scházejícího zbozl: Bylo ~oupen~ ~í na místě samém převzíti, za 
a žalované bylo vyhra~eno ~rav?'I;v~~é vykonati dlouhou, namáhavou 
kterýmž účelem bylo zastupcum za 'e se smluvní plnění mohlo usku
a nákladnou cestu. Z toh? jest Z]~V~O, z. b li v S. a nelze podle ,stavu 
tečniti jen v ,ča~e, kdY

I 
~~S:UP~I ~ayf;a:;ysjem str~n, by zástupci ža!o~ 

věci rozumne predpok a a I, -;e d o a svého povolání po neurclte 
vané setrvali vzdáleni od ,~vych o~~~:adž i zboží vzorku neodpovÍda
dlouhou dobu,. a t~ po d~!S1. d.obu,o ~obHé které žalobce nabídl, bylo vy
jící, avšak k hdskemu uZ1:,an~ zpu o b~den. Z toho všeho jest uS,uzoc 

bíráno z o11romneho mno:stv1 sudu t~t stránce smluvním podmínkam a 
vati, že pro datel nevyhovel al1l p? ev o obchodních stycích žádati na ža
nelze podle zásady poctrvostr a, ~IfY b " podle zkoušky neodpovídala 

kd' .. ťl že cast z OZl ' lované, by, yz z]ls I a, . h a nákladŮ zkoušela celé ohromne 
vzorku, s vynalože~ím času, nama .. rb zda vzorku neodpovídalo ve
množství zboží na Jeho Jakost a Z]!S ~ I~ koupeno zboží po ruce jsoucí 
škeré zboží čí jen jeho cast. C?statn~ .. r tím by jí místo vadné části 
a nemusela se proto, žalov~na spo. OJ'. 

1 
OS jiné' bezvadné zboží, nejsoucí 

zboží bylo dodatečne opatren,o ~ d~o o~~telovy výtky proti právnímu ná
po ruce. Vše to, co uvedeno, cm! dV ' i Nelze schváliti ani právní ná-· 
zoru napadeného rozsudku bezduvo nxm . převzíti i zboží vzorkům ne
zor dovolatelův, že ~alovana byl~ p~vm~~ěcennosti zboží redhibiční ná
odpOVÍdajÍCÍ a uplatnovali pro pnp~ I~ oprávněním žalované, že měla 
rok. To nelze uvésti v soulad se, 8';1 UVfi!~ovovalo protože nevyhovovalo 
zboží na místě převzíti, a, kdyz. ]1 ~ev~ ti Byla tedy odmítnutím věc 
ujednaným vlastnostem, mohla ]e o ml ~~U'l' že na smlouvě trvá, a že 
vyřízena. Ostatně prodat~l~a .alll n;:pro aSI a, 
na místě prodaného doda ]lne zbOZI. 

čís. 9018. 

, f ' chovu a výživu ditěte, za to, že 
Zavázala-Ii ~e ~~elka p,<;~ova.~.? ~ditěte, nabylo dlitě pmoo proti 

manžel bude pnsp1\'laP na VYZIV« ! J '. I otec v . eho prospěch od matky 
matce nároku na plněni toho, co ~1 da bn' mohJucnosti s to, by dOsáhla 
sllb;ti. Pokud je~t ma~ po~le sv~ :~? o~rávněno, domáhati se na otci. 
této své smluvn, povmn?sti, nem ,e 
příspěvku na výživU a vychovu. 

(Rozh. ze dne 8. června 1929, Rv I 1742/28.) 
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Při rozluce manželství zavázala se 111. tk v • T .... 

choVL! synovu, zač'ež se otec (manžel a, a p:~o~atI.o vyzlVtl a vÝ"
kladu spojeného s výživou je'í . ) zav~z~: ~fIsplvatJ k uhražení ná
tu jde, domáhal se n .. J I synovou. meSlcne 150 Kč. Žalobou, o níž 
živného O ba' y .e~letIly 'Jn na otCI placení dalšího měsíčního vý-

Ne J: vy š •. n I z s I S o u •. Y vyhověly částečně žalobě. 
s I s o u d zrusIl rozsudky ob .••. h ' 

prvému soudu bu o věci dále 'e j I ou nrzslC soudu a uložil 
, J J l na a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Podle notářského sp's . dr· 
výchově smlouvu, 'íž se le~o s~~a~: I z~l?bcovi rod~če o jeho výživě a 
vsechnu potřebnoJ v 'žiJu . I a zaJaz~.la,. »povzdy Jen sama o jeho 
lání jeho až do způslbilostt d~~~~Ot;; pocltaJe v to. I ~~im.ěřené vzdě
staratl«, kdežto žalovaný se za . ol o k ~amost~tne vyzlve se bedlIvě 
kladu spoJ'eného s J'eJ'I' vy·z·l·vo valza

t
, .»~ve manzelce na uhražení ná-

. u v as nI 1 s výživo ' h ' . 
~ tr I potřebné vzdělání, nezletilého dítěte Jiřího J~a a1 ~bcK~vo~, .~lt~Je m ouvou tou nabyl žalobce·" c meslcne«. 
stavec obč. zák. žalovateln' l'~~~~o prot .m.atce podle .§ 881 druhý od
prospěch od ní dal slíbiti y N'árok ~ea p nenl tO?o,. c~ S.I žalovaný v jeho 
podle § J 50 obč. zák sluš'í . h .~. Je,st tudlz Jmemm žalobcový.m a 
náklady na žalobcov~ výCh~J: ~'prfmu, pokud postačují, zapravovati 

ji'ž žalovaný žalobcově matce piat' IJa n~ tom nesejde, jak se částka, 
Povinnost žalobcov . I, r?zvr uJe mezI nI a mezi žalobcem. 
plniti, k čemu s; S~I~~~~ky se. tJ7 nIjak ~emění, vždy zůstává povinna 
potřebnou výživu a v' chovz:vaza.~, -'>povzdy Je~: s~~a o jeho všechnu 
až do způsobilosti dít~te toh~ Pk

ocl 
aJe v to. I P!l~erené vzdělání jeho, 

Pokud žalobcova matka podle SVés~mo~t~tne ~yzlve s~ .bedlivě starati«. 
stála této své smluvní povinnost' .. ~o. ni mo, .oucnostr Jest s to, by do
nou výživu a v' chovu ne 'y I, JIZ za o."any zabezpečil žalobci sluš
obč zák) .• .Y '. muze se, nedostavatr žalobci zákonné (§ 139 

. . vyzlvy a vychovy a není žalob . 
po druhé také ještě na svém otci Ot· k t ce opravněn, se jí domáhati 
houcnosti žalobcov matk k . I az. ou ou.o osobní a majetkové mo
raly pro svůj myln/názor Yže P~~i:lv'0nslmt ~ IPlnen! se nižší soudy neohí-
a . h . , za ovaneho k zvy' še' .•. 'h . Je o mlru sluší posuzovati podle t h • . m vyzlvne o 
želce (žalobcově matce) 'ako '. O?, co za 10 vany poskytuje man
převzaté. Dovolací soud sim ji ~~~ ~zaJemné. pI~ění z~ povinnosti jí 
spisech neshledává pro její rozřeše:í ~~s~k roz.~esl'Íl . nemuže, protože ve 
stranami sporný. Nezbývalo proto uež' ~ Ove 10 zakladu, jenž je mezi 
pOsouzení věci a pro od t ,o a rozsudky pro mylné právní 
,čís. 3, 503 čís. 2 a 4 P5l~ta n?u z)neh~'p'rýští~í vadnost ř,ízení (§§ 496 
. d t· .. • ,c. r. s. zrUSltl a vec j'Ažto b d '. 
Je na I JIZ u soudu prvé stolice, do této vrátiti.' ~ U e o m treba 

čís, 9019. 

:?t~~~~a§n~;(~~ ~:o~:1~n~~8 .• březlzna 19~8,. ~ís. ~4 ~b. z. a n.). 
, oz ne e zpet zadah preplatku na 
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nájemném za dobu minulou, vztahuie se i na přeplatky z doby před 
1. dubnem 1928, nebylo-li jich vrácení uplatněno žalobou do 31. března 
1928. 

(Rozh. ze dne 8. června 1929, Rv I 85/29.) 

Nájemci domáhali se na pronajimateli žalobou, zadanou na soudě 
dne 29. června 1928, vrácení přeplatků nájemného za dobu od 1. září 
1925 do 30. června 1928. Pro c e sní so u cl p r v é s t o I i c e žalobu 
zamítL O ů vod y: Žaloba byla podána na soud dne 29. června 1928, 
tedy za platnosti nového zákona o ochraně nájemníkít čís. 44/1928 sb. 
z. a n .. jehož § 22 (2) poslední věta ustanovuje: »Přeplatku za dobu 
minulou nelze zpět žádati.« Ježto nový zákon, mluvě v cit. § o úmluvách 
o vyšším nájemném, ,nerozeznává, zda byly uzavřeny před č'i teprve 
po 31. březnu 1928, jest míti za to, že na všechny činžo'vní smlouvy, 
pokud ovšem zákon jinak nestanoví, ať budoucí ať minulé, vztahuje se 
závazná věta § 22 (2) ke konci uvedená, že přeplatky za dobu minulou 
nelze žádati zpět. Žalující strana sama tvrdí a jest nesporno, že pře
platila 2.980 Kč žalovanému následkem obapolné dohody ze srpna 1925, 
že placení činže a činžovních přeplatků vyplynulo z činžovní dohody, 
takže placení stalo se ke splnění platného dluhu, t. j. platné povinnosti. 
V důsledku ustanovení § 22 (2) poslední věta zákona o ochraně ná
jemníků jest tedy míti za to, že i veškeré dříve neplatné činžovní do
hody jsou dnes platné a tím všechny přeplatky podle nich nutno poklá
dati za soluce debite učiněné a tímto výslovným ustanovením zákonným 
zpět působícím došlo ke konvalidaci jejich dosavadní neplatnosti. Dří
vější zákon o ochraně nájemníků čís. 48/,1925 sb. z. a n. tu již vůbec 
neplatí, byv úplně derogován, a na jeho místo v plném rozsahu nastoupil 
zákon nový čís. 44/1928 sb. z. a n. se zpětnou účinností, vylo učiv podle 
svého obsahu a svým jasným doslovem zásadu § 5 obč. zák. O d v o
l a c í s o u d napadený rozsudek potvrdiL O ů vod y: Soud odvolací 
má za to, že rozhodnutí prvého soudu jest po shánce právní správné, 
a poukazuje v tom směru na důvody prvého soudu, k nimž na vývody 
odvolacího spisu dodává: Ustanovení § 22 (2) zák. čís. 44/28 sb., z. 
a n. »Přeplatku za dobu minulou nelze zpět žádati« jest zcela jasným 
a určitým a znamená, že přeplatky v době před 1. dubnem 1928 zapla
cené nemohou býti zpět požadovány. Že slova »přeplatku za dobu mi
nulou« vztahují se v prvé řadě na dobu před účinností tohoto zákona. 
na dobu před I. dubnem 1928, je Um zřejmějším, an zákon Č'ís. 44/28 
nemá ustanovení o neplatnosti úmluvo nájemném, takže od 1. dubna 
1928 úmluvy takové se připouštějí. Připouští-li zákon čís. 44/,28 vol
nost dohody o nájemném, nelze mluviti o »přeplatcích«, které by vznikly 
za platnosti zákona čís. 44/28, t. j. po 1. dubnu 1928, z čehož vyplývá. 
že užívá-li zákon přes to slova »přeplatky«, míní tím přeplatky z doby 
před 1. dubnem 1928. Nepřípadně uvádí odvolatel, že tento výklad od
poruje i ,názvu zákona, který zní »0 ochraně nájemníků« a změnil by 
se prý vyloučením nájemnfků dnem 1. dubna 1928 z vrácení přeplatků 
v předpis k ochraně vlastníků domů. Odvolatel přehlíží, že zákon 
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o ochraně nájemníků, kter.ý zasáhl hluboko do samé podstaty vlast
níckého práva, do svobody vlastnictví, vznikl v důsledku výjimečných 
poměrů poválečných jako zákon rovněž výjimečný a že, jak postupně 
odpadávaly okolnosti, které vedly k jeho vydání, každý další zákon 
o ochraně nájemníků prozrazuje zřejmě úmysl k postupné obnově svo
body domovního vlastníctví a k odstranění předpisů ji omezujících, mezi 
něž patří dnem 1. dubna 1928 zrušené omezení smluvní volnosti ohledně 
výše nájemného. Mění se tudíž zákon o ochraně nájemníků skutečně 
stále ve prospěch vlastníků domů a proto jest zcela v duchu zákona, 
když každá nová jeho změna, jež je vlastně stálým přibližováním se 
k normálním dobám a předpisům, vztahuje se na všecky příslušné pří
pady dosud povstalé a nevyřešené. 

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

D ů vod y: 

Nelze vyhověti dovolání opřenému jen o důvod nesprávného práv
ního posouzení věci podle § 503 čís. 4 c. ř. s. Nejvyšší soud vyslovil 
v rozhodnutí čis. 8410 sb. n. s., že se předpis § 22 (2) zákona ze dne 
28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n., podle něhož nelze zpět žádatí pře
platku na nájemném za dobu minulou, vztahuje na přeplatky, jichž vrá
cení bylo do 31. března 1928 žalobou uplatněno, třebaže do tohoto dne 
nebylo ještě ani v první stolici rozhodnuto. V důvodech, bylo uvedeno, 
že zůstává nerozřešenou otázka, co by bylo, právem, kdyby byla žaloba 
podána až po 31. březnu 1928. Takový případ jest nyní řešiti, neboť 
žalobci domáhají se vrácení přeplatků na nájemném za dobu od 1. září 
1925 do 30. června 1928, ale podali žalobu teprve dne 29. června 1928, 
již za působnosti nového zákona. V řečeném rozhodnutí bylo již také 
vyloženo, jaké změny nastaly proti dřívějšímu právu v předpisech §§ 20 
a 22 zákonem čís. 44/11928 a jak vysvětlovala tyto změny důvodová 
zpráva k vládnímu návrhu tisk 1475/1928. Dřívější zákony o ochraně 
nájemníků neuznávaly platnost smlouvy o. nájemném, pokud bylo vyšší, 
než dovoloval zákon té které doby platný [§ 20 (1) J, a výslovně stano
vily, že přeplatky mohou býti požadGvány zpět a že se tohotO' nároku 
na vrácení nelze předem zříci [§ 20 (3) J: Nový zákon čís. 44/1928 však 
nepřevzal předpis prvního Gdstavce § 20 z dřívějších zákonů, čímž uznal 
smluvní volnost o výši nájemného. a u.znal ji přes doslov § 8 (1), že 
zvýšení nájemnéhO' jest obecně přípustné jen v mezích § 9, a přes do
slov § 12 (1), že nad míru uvedenou v § 9- smí býti zvýšeno nájemné 
jen z důvodů uvedenych v odstavci (2) až (5) a to, nedojde-Ii kdohodě 
o zvýšení, jen uzná-Ji; okresní soud zvýšení přípustným. Tato svoboda 
smluvní není však bezvýhradná, neboť zákon ji ohmezil hned předpisem 
§ 22 (1) a (2), podle něhož soud přezkouší na návrh nájemníkův nebO' 
pronajímatelův úmluvy o zvýšení nájemného nad míru uvedenou v § 9 
a jest oprávněn nájemné »upraviti s účinkem od nejbližšího nájemního 
období přiměřeně v mezích tohoto zákona«, t. j. přiměřeně v mezích 
předpisů §§ 9 a 12. Hned poté následuje věta, o jejíž výklad jde, a která 
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'nulou nelze zpět žádati.« Slova zákona, že 
zní: "Přeplatku, za. dobu ml, a'í snad libovůli soudu, nýbrž znam~
soud »jest op.ravnen«, neznal,nen j'sou-Ii tu záko.nné předpoklady. Zml
nají, že soud jest k tomu p,?vmenÚ jdnem 1 dubna 1928 (§ 37 cit zák.). 
něný nový předpIS nabyl uC.I~nos 'evo že 'nový zákon sice uznává plat
Z toho, co dosud,uved~no, j e .na.! ne~znává bezvýhradně, jak by tomu 
nost úmluvy o najemnem, a~e z,e ď .ed isů (§ 861 a další obč. zák.), 
bylo podle ~šeobecnýc.h pra~n~~b prdofud ta neb ona strana nen~vrhne 
nýbrž časove obmezene do te y, d 'inak nájemné neuprav!. Tato 
u soudu přezkou~ení úmlu~y a ~?tkU~:osu ú~inkem od nejbližšího nájem
soudní úpra~a vsa~ se. ~~~e sú~i~Ju a nelze žádati zpět, oč nájemník 
ního obdobl, nema zpe ne ~ d ozději v mimosporném řízení určIl. 
do té doby zaplaÍ1I VIce, nez sou IP 'j'emném Uj' ednané teprve 

. . é k cl . de o sm ouvy o na , 
Vše to. jest psn , po u J. kud . de o činžovní přeplatky po tomto 
1. dubna 1928 nebo 'pozde]! a'p0. ) lobní nárok pokud se v souzeném 
dni. V té příčině ~elll ,te~y opra~nen ,z~a dobu od i. dubna do 30, června 
sporu domáhá vracelll prep~a\tu ta~e • e nutno rozeznávati nové smlouvy 
1928. (Pr? úplnost j~st po f no~. \~ních neboť tyto, byly-Ii uzav~eny' 
o nájemnem od novych sn; uv najel '31 březnu 1928 nepodleha]1 
až po vyhlášení ~o.vé~o zak?na, t. j. P~raně nájemníků.) jiná jest však 
podle § 31 čís .. 4 pz vu?ec zakon

2
u2 00 o~oudní úpravě nájemného a ? vy

otázka, v~tahuje-It s.e predpls § dobu minulou také na smlouvy o najem
louč'em narok~ na preplat~~ za 1928 a na činžovní přeplatky z doby 
něm uzavřene ~o kO,nce ,rezna co' est s rávně rozuměti »dobou ml
před působnost:.no~eho zako~a a. fou čf jen dobu uplynulou po 3L 
nulou«, zda totlz vsecljnu, d~ u mlllU b ' n s b la _ jak již řečeno -
březnu 1928. V rozhodnuÍ1 ČIS. ~41O, ~i~ž;vnichY přeplatků za dobu před 
rozhodnuta otázka. nároku na vracelll I nárok na vrácení přeplatků do 
1. dubnem 1928 je,n potu,?, por~d ub~akže nutno rozřešiti ještě otázku, 
konce března 1 928 upl~t:,en za o ~,' a. po onom dnu. S tím souvisí 
co jest právem, byla-It 'zalo?a po. anakte~é odporovaly ustanovením zá
také otázka, zda ú',;'luvy o najen;~e~8 sb. z. a n. a zákonů dřívějších a 
kona ze dne 26. brezna 1925, ~I t' podle § 28 trestné a podle § 879 
které byly podle, § 20 (1) /ep alnedubna 1928 platnosti s účinkem do 
obč. zák nlcotne,. nabyly ne~',' ravU ná' emného, nemůže býti o .tom 
minulosÍ1. Pokud jde. o .soudn~ ~p .e kou1ení úmluv vztahuje se I na 
nejmenší po~hybn?s!t, Zde ;ou ;~d pf. zdubnem 1928, neboť zákon v té 
úmluvy o nalem?e~ z k~ J'.,P ... , ákony měly v § 22 obdobné ustano
příčině nerozeznava. a ta o. nvej~1 ť o. z ětném púsobení § 22 (2) nO
vení. P?chybnost ~sa~ muz\~~s a IdřívěJŠíhO práva a nelze si zapírati, 
vého zakona na naro •. y VZ~I e z~., 'k . é vět vsunuté do usta
že tato otázka jest pn strucnos~! je~1l1el'mzaospono·rnném ~ále při nedostatku 

, ' • áj' emného v nzem m '.., nOvem o uprave n ,.' , 'k § 5 obč zák velmI sporna, 
bližších přecho.dných, ustano~elll ~tn z~~n~ doslovu . tak 'podle zákO'no
Vyloží-Ii se vsak ~,:kon p I p~ e .~v k jinému ús~dku, než že pravým 
dárného dů~odu a ucelu, ne,ze b o?ez~sažen všechny minulé činžovní 
smyslem zakona jest, hy Ildn:. Dh práva ~ádány t. j. žalobou uplat-
přeplatky, pokud nebyly za nvejsl o ' 
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něny, o čemž bude ještě řeč Doslov 'I ' 
nulou nelze zpět žádati« nijak'nerozezn ~a,(QQa: »:replatku z~ dobu mi
jest tato věta jen pokračováním ředavha: dy preplatek vzmkl. Pmtože 
úpravě nájemného s účinkem do b Pd c azej1clch ustanovení o soudní 

, bl" ' u oucnostl a protože p" , t t novem y o JIŽ obsaženo I' d" "" h ' lave o o usta-
h ' v nvejslc zakonech t " 

v~t~ o~atl na všechny činžovní přeplatk db' n~ no no~y predpís 
~I-h zakon, že přeplatku za dob ,~za o u ml~ul~~ vubec, Pra
tUll, počínajíc dnem kdy začal p ,u ~I;U o~, nel~e zpet zadati, odnímá 
cení přeplatku a o'dnímá d usa ~ 1, naJen:~lkoVl právo žádati vrá
nárok, Tím jest vyloučena ~~~a~an§lZ;os~, pn~nati náLemníkovi tento 
narok nebyl do působnosti no';éh " k o ,c, zak. aspon potud, pokud 
dati« znamená tu tolik j'ak ~'I bO za ona zalobou uplatněn, Slovo »žá-

, , o za o Oll uplatnltr nebot" lb' " nez procesním úkonem '" , lb' za o m zadost není, , jlmz se za o ce dom 'h' d 'h o tom, že mu uplatněn" , , a a sou Ol o rozhodnutí 
1928 počínajíc nelze j~ ~~~~t ~~o~ :;alo~a!~é~1U přísluší. Dnem 1, dubna 
K témuž výšledku vede r' rac,;'I1I clllzQvmch přeplatků uplatniti. 
Zákonodárství o ochran~ ~~{ smy~l. z~kona podk jeho důvodu a účelu, 
měry válečnými a pováleč ,jemnl, u , ylo vyvolan? mimořádnými po
ostře do smluvnl' svobod nsYtml, zejmena bytovou trsní a zasáhlo velmi 

, y I ,"ll a do prá " o 

nepravidelné (ius singulare) kt " d v
h 
pr~naJlmatelu, Jest to právo, 

právních zásad (,tus commun'e ~e, s~ ~ c y~uJe od všeobecně platných 
přibližují normálním poměrům\J' ~sa'l vO~ merou, J,a~ se životní poměry 
právo svého důvodu a řiz o bre va ecnym, pozbyv a toto nepravidelné 
ňuje každý další zákon ~ oc~uso, Uj~, se pravu pravidelnému, Proto zmír
volnosti a obnovuje znenáhl,fa,ne ~aj~m~íků dos,avadní obmezení smluvní, 
i nyní platný zákon čís 44/~ 9~~0 ~ u omovnlho vlastnictví. To učinil 
nÍch předmětů, na něž' se vztahu: . z. a n., ~,!? lak ve příčině nájem
tak konečně Ve příčině výše ná' ~ , ~~k ve pncme, práva výpovědního, 
důvodová zpráva k vládnímu náJr~~~~s~'l ~;5 ~e Inje,mneho týče, praví 
upravy ochrany nájemníků sl" t' : jl1928, ze hlavll! učel nové 
ního, práva pronajímatelova ~l~~r~pa rovat! nl~~h ~, uvolnění výpověd
(lomech v míře stiesitelué s ho'; d';'~ :zvysova~1 naJ;mného ve starých 
účinek směřuje k ponenáhle'lllupoodatrs y~lI, pOlh"ery najemníků a že tento 

" s ranel1I oc rany n" 'k' 0'1 ' pravI o pomeru mezi prona 'Ímat r ", . '" aJemm u. a e se 
jemníků musí bráti zřetel k jhos edl,~ kn~jemll!ky, ze uprava ochrany ná-

, " po ars ym poměrům v h b 
nejen najemníků, nýbrž i vlastníků do o Z t h ,vse .o o y~atelstva, 
§ 22 (2) .iest jedním z před isů zmírJ::ru;,~ o o jest ~Idno, ze norma 
najímatelů a zavádějících P,,, h JI~lch dosa~ad;ll! obmezení pro
a jejich nájemníky, Krátce, ;ál;~c ch~~o"pech ,,~or~laln: sta,v m,:zi nimi 
za dobu minulou, poklid nebyly do 'e~ ve,pncme .člI1zovmch preplatkll 
dosavadní nejisty' stav mezi pronaj'l'm Jt, I? uCI?,nostr uplatně"ny, ukončiti 

b I a e I a najemníky Kd b t ne y o, mohl by nájemník 'eště I't ' , " y y Omu tak 
činžovních přeplatků dokuj b p~ e a upl~tnovatr nárok na vrácení 
měsíční lhůta promlč'ecí podl y nle dyl pl,omlcen, Protože počíná Šest-i-
, , epos e ll! vety § 20 tepr d '" 
jemlIl smlouvy a mohlo by se t' ť ~ b ' ve,o , zrusel1I na-
poměr třeba ještě 30 roků h s,~ 1, bze y me:Z1 stranami trval nájemní 
o vrácení přeplatků z dob' :O~I t lbPronaJlmateh stále ještě žaloba 

y pre , u nem 1928, čímž by byly jistota. 

- Us, 9020 .,--
767 

a bezpečnost právních vztahů mezi stranami a klidné soužití občanů na 
nedohlednou dobu v nebezpečenstvi uváděny, Odvolací soud odllvodňuje 
týž názor tím, že prý se ustanovení § 22 (2) o přeplatcích za dobu mi
nulou může vztahovati jen na přeplatky z doby před 1, dubnem 1928, 
protože za platnosti nového zákona a při volnosti dohody o nájemném 
nelze již po 1. dubnu 1928 mluviti o »přeplatcích«, S tímto názorem 
nelze potud souhlasiti, pokud vylučuje možnost jakýchkoli přeplatků po 
1. dubnu 1928, Zákon nevrátil se k bezvýhradné smluvní volnosti, nýbrž 
k volnosti obmezené předpisem § 22 o možnosti přezkoušení výše ná
jemného soudem a o jeho soudní úpravě s účinkem od nejbližšího ná
jemního období. I kdyby nájemník byl navrhl přezkoušení nájemného 
hned po 1. dubnu 1928 a kdyby soud byl nájemné snížil, působila by 
tato úprava teprve od nejbližšiho nájemního období, takže by se mohl 
i za působnosti nového zákona objeviti přeplatek, jehož vrácení však 
nelze již požadovati. Posléze nutno se obírati námitkou, které se dotýká 
také dovolací spis a která působí dojmem závažnosti, že úmluva o ná
jemném, pokud bylo vyšší, než dovolovaly zákony o ochraně nájemníků 
té které doby platné, byla podle § 879 obl', zák. nicotná, že, co bylo 
z tohoto důvodu place'no, nebylo pokládáno zákonem za nájemné, že 
bylo placeno bezdůvodně, že mohlo býti požadováno zpět již podle 
§ 1431 obč, zák. a že smlouva od původu nicotná nemohla dodatečně 
zploditi právní účinky mezi stranami (quod ab initio non valet, non 1'0-
test tractu temporis convalescere), Se všeobecnými' zásadami občan

ského práva nebylo by ovšem lze v těchto otázkách vystačiti. Již před
pisy občanského zákona, o placení ncdluhu (§§ 1431 a další) nestačily 
by v tom případě, platil-Ii nájemník vyšší nájemné, věda, že je podle 
zákona není dlužen, neboť by nebyl mohl zpět žádati vrácení přeplatku 
podle § 1432 obč, zák. Proto přiznávaly dřívější zákony o ochraně ná
jemníků v § 20 (3) výslovně nárok na vrácení přeplatku, neroznávajíce, 
zda bylo vyšší nájemné placeno omylem, či vědomě, a proto obsahovaly 
donucovací normu, že se tohoto nároku na vrácení nelze předem zříci. 
Podle všeobecných zásad občanského práva nemohla by ovšem smlouva 
od počátku nicotná postupem času býti zhojena, ale zvláštní zákon může 
ustanoviti i takové zhojení a mŮže naříditi, by smlouvy, které dosud 
zakazoval a za nicotné pokládal, byly od určité doby pokládány zase 
za platné s účinkem od tehdejška, a to bud' bezvýhradně, nebo s určitými 
výhradami, jak se stalo i v § 22 (2) zákona čís, 44/1928, To platí tím 
spíše při právu nepravidelném, které vyplynulo z určitých podnětů a 
které se vrací zase k právu pravidelnému, když tyto podněty odpadly, 
Není tedy oprávněn žalobní nárQk ani potud, pokud se domáhá vrácení 
přeplatků za dobu před I, dubnem 1928 a bylo rozhodnouti, jak sc stalo, 

čís. 9020. 

Odůvodňován-Ii žalobn, nárok na vyklízeni a odevzdáni obytných 
místnosti, užívaných jako náhradní byt, tím, že jsou užívány bez práv-· 

H 
II' 
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ního důvodu, nejde o řízení ve věcech nájemních po rozumu § 560 a 
násl. c. ř. s. 

Byla-li výpověď z bytu uznána za oprávněnou s tím, že pronajímatel 
obstará nájemci ve svěm domě jiný byt jako byt náhradní, neužívá! ná
jemce těch místností z původnmo bytu, jež byly určeny jaliio náhradni 
byt, bez právního důvodu, třebas nebylo ujednáno nájemné za použÍ
vání těchto místnosti. 

(Rozh. ze dne 8. června 1929, Rv I 831/29.) 

Žalobce dal původně žalované výpověď ze sedmipokojového bytu 
ve svém domě. Tato výpověď byla uznána za oprávněnou jen pod tou 
podmínkou, že žalobce obstará žalované ve svém domě třípokojový byt. 
Žalovaná užívala nadále třípokojového bytu, vyloučeného z onoho sedmi" 
pokojového bytu, jehož vyklizení se žalobce domáhal žalobou, o niž tu 
jde, tvrdě, že žalovaná užívá bytu bez právního důvodu, ježto se s ní 
nedohodl o nájemném za třípokojový byt. žaloba byla zamítnuta 
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Především sluší zdůrazniti, že žalobce odůvodňuje žalobní nárok na 
vyklizení a odevzdání obytných místností, jichž žalovaná užívá jako ná
hradního bytu, tím, že prý tak činí bez právního důvodu, poněvadž mezi 
ní a nim nedošlo k nájemní smlouvě. Nejde tudíž podle žalobního před
nesu o řízení ve věcech nájemních po rozumu §§ 560 a násl. c. ř. s. ža
lobce vytýká, že se odvolací soud odchyluje od věcných a právních před
pokladů, o které se strany ve sporu opíraly, a že uplatňuje důvody, které 
oněm předpokladům odporují, poněvadž nebylo namítáno, že předmě[ 
staré nájemní smlouvy nebyl vrácen, aniž že tato smlouva ještě trvá. 
Touto výtkou provádí dovolalel, poněvadž uznává, že odvolací soud pře
vzal skutková zji'štění prvého soudu a poněvadž neuplatňuje, žeodvo
lací soud právní po'souzení věci založil na skutečnostech nezjištěných 
nebo, že řízení trpí neúplností, zamezující důkladné posouzení rozepře, 
jen dovolací důvod čís. 4. § 503 c. ř. s., ale i ten bezdůvodně. Jak již 
uvedeno zakládá žalobce nárok na vyklizení náhradního bytu užívaného 
žalovanou na tom, že žalovaná užívá tohoto bytu bez právního důvodu. 
Při posouzení tohoto nároku jest vycházeti z pravoplatného usnesení 
,okresního soudu, ze dne 4. května 19,28, kterým výpověď daná žalobcem 
žalované z původního (sedmi pokojového) bytu v jeho domě, byla uznána 
za oprávněnou s tou podmínkou, že žalobce obstará žalované ve svém 
domě v prvním poschodí náhradní byt o třech pokojích a kuchyni. Tento 
náhradní byt tvoří, jak nesporno, část původního (sedmipokojového) 
bytu a ono soudní usnesení bylo vykonáno tím, že žalovaná včas ony 
místnosti původního bytu, které nenáležely k bytu náhradnímu, vyklidila 
a pokračovala bez odporu žalobcova v užívání jen oněch obytných míst
ností, které náležely k bytu náhradnímu žalobcem jí opatřenému. Z toho 
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" , bez právního důvodu. Nedošlo 
" ' tohoto bytu neUZlva d t t k lyne že zalovana .' , " r > emného než tento ne os a e 

~vše~ dosud mezi stranamI k, UJeQn~n1 ~aJ důvod~ k užívání sporného 
. 'Iovanou uvedeneho' pravm o 

nezbaVUje t~aJ'est žalob ní nárok nedůvodným. 
bytu a pro 

čís. 9021. 

I věci zuživa1elné lze p~jčiti k účelu, vylučujíCímu jejich zuživatel-

11ost, na pf. k vůH~ta~:nt. . . rávněn stěžovati si podle ob~obr 
Vlastnll< vlda,?n1 .liin~žky Jest ~~erávo obmezujícijeho vlastmctvt. 

§ 523 obč. zák., ze St n~kdo OSVOJU~,~, vkladní knížky nenabyl postup
Pouhým pos~pe~,naroku na vy a t 

ull< držby vkladm Irnižky. 

(Rozh. ze dne 8. června 1929, Rv II 501/28.) 

. ořitelní vkladní knížku, by jí použil 
žalobkyně půjčila Janu S~OV1 sp J S uložil vkladní knížku jako 

jako jistoty pro stavbu státm b,udovy S ~~ nárOk proti zemské politické 
jistotu u zems~é 'politick~ sp:~;y. o :~ončení záruční doby postou~i1 
správě na vydam vkladm kmz 1:, p plynutí záruční doby sl oZll 
Jan S. žalovanému"úvěrnímu ~ruz~~vu. o o~~u. Žalobou, o niž tu jde, 
zemský politický UTad vkla~n~ ~m~k~ ~r~žstvu by bylo zjištěno vlast
domáhala se žalobkyně pro,t' u;:.ermm b byla žalovaná uznána povinnou 
nictví žalobkyně ke vkladm kmz,:e a bJ' i Pro c e sní s o udp r v é 
svoliti k vydání vkladní knížky zflO ',Jn ~ u d uznal podle žaloby. D ů-
s t o I i c e žalobu zanútl" 0;1 ~o~k an~ 1 v~ladní knížku Janu S-ovi pOQz,e 
vod y: Jest nespor~o, ze .. za y t bu státní budovy (§ 971 obc. 
půjčila, by jí pouŽ11 jako )~st~t~ r~o~i~:n vrátiti žalobkyni vypůjčenou 
zák.). podle § 972 obč:. ~a. y I' ti času po který měla sloužiti jako 
vkladní knížku po pOUZ1Í! ~ po ub yn~ I bky~ě měla tedy již ze zákona 
jistota za řádné proved;m ~!av y. ba ~ třeba by jí S. zvlášť nárok na 
. nárok na vrácení vkladm kmzky a ne ys o osto~pil žalo'vané svůj nárok 
její vyd~?í p~stupoval. KffY~\~I:~í k~í~ky, musila by ~nížka býti ~y~ 
jako Slozltel J1stoty~a vJ::, a~, t . t ' S však postoupil narok na vydan~ 
.dána žalobkyni proka:av~"v as mc VLl . r aranční lhůty proti zemske 
vkladní knížky, přísluseJ1C1 ;nu )0 up ynus~u~ní listinou ze dne 22. čer
správě politické ze. staveb~, sm ouv~ f~k ně neměla nároku na vydání 
vence 1924 žalované strano.. Kdyby k~a dO , knížka býti vydána žalované, 
knížky jaká vlast?ice, mus!l~, by d~nt n~~yla právo disponovati kn~žkou 
ježto postupem, n,aroku na JeJ~ v~ 'I že žalobkyně oznámila zemske po
pa jejím uvolnem. Ne~porno Je, ~ e, kl dní knížky z kaučníbo závazku 
litické správě ještě pred,uv?lnemm, v akud se týče její právní zástupce 
své vlastnické nároky a ze,zal~~a2a: r~ížka jest prý vlastnictvím žalob
zvěděl v létě 1925 o tom, ze v . a m. , lované u latňováno dopisem ze 
kyně a že toto vlastnictví byIOtro;: ~autí se n/roků na vydání sporné 
dne 26. listopadu 1926. Pro, to f-/ ~~ npráva knížku do soudního uscho-
."kladní knížky složila zemska po 1 1C a s •• 

Civilnl rozhotlnutí :Xl. (, 
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vání. Soud jako schovatel uschovává knížku pro žalovanou v důsledku 
jejího disposičniho práva nabytého postupem S-ovým a tím založeného 
mocenského vztahu, zasahujícího do právního zájmu žalobkyně co do 
účinku stejně jako skutečná držba. Jest tudíž považovati žalovanou za 
detentorku, třebaže ve skutečnosti nemá knížku ve svých rukou. Přes 
opačné tvrzení odvolatelky, že není její žaloba ryzou žalobou vlastnickou, 
jest žaloba žalobou vlastnickou podle § 371 obč. zák. ježto prvý soud 
zjistil, že vkladní knížku je považovati za papír majiteli svědčícÍ. Žalob
kyně domáhá se na žalované jako detentorce svolení k vydání knížky ze 
soudního uschování, což se obsahově úplně kryje se žádostí o její vy
dání. Není tu tedy tvrzeného rozporu se spisy, jak odvolatelka míní. 
Ovšem musí žalobkyně prokázati jednak vlastnictví ke sporné knížce, 
jednak že žalovaná nebyla bezelstnou. Žalovaná, nejsouc ve skutečné 
lysické držbě knížky, nemůže býti na tom lépe nežli kdyby byla v držbě. 
První soud zjistil, že žalobkyně jest vlastnicí sporné knížky a jest tudíž 
splněna první podmínka § 371 c. ř. s. Ohledně druhé podmínky vycházel 
prvý soud z názoru, že nedostatek bezelstnosti musil tu býti i v čase po
stupu nároku na vydání knížky; poněvadž pak podle jeho názoru nebylo 
zjištěno, že S. v době postupu zástupci žalované sdělil, že knížka jest 
vlastnictvím žalobkyně, a sdělení svědka Jana P-a k zástupci žalované 
v létě 1925 o tom, že mu (P-ovi) žalobkyně postoupila spornou knížku 
do vlastnictví, pokládá za bezvýznamné, uznal, že se nezdařil žalobkyni 
důkaz nedostatku bezelstnosti žalované. První soud však přehlíží, že se 
žalovaná dosud do skutečné držby sporné knížky nedostala a že i onen 
svrchu dotčený mocenský vztah k uvolněné jistotě vznikl teprve složením 
knížky k soudu. I nelze dovozovati z toho, že se při postupu S. žalované 
nezmínil o vlastnictví žalobkyně ke vkladní knížce, že byla žalovaná 
bezelstnou, ježto postup nároku je jen titulem k nabytí držby (§§ 312 a 
314 obč. zák.). Zvěděla-Ii žalovaná před nabytím držby Cdetence), že 
vkladní knížka není vlastnictvím S-ovým, nýbrž žalobkyně, nemůže se 
odvolávati na bezelstnost. V tom směru nabídla žalobkyně důkaz dopi
sem politické správy ze dne 3. listopadu 1926, kterýž důkaz první soud 
neprovedl. Odvolací soud provedl důkaz spisy zemské správy politické, 
v nichž dopis ten je založen, a zjistil, že tímto dopisem ze dne 3. listo
padu 1926 byli uvědoměni Jan S., žalovaná i žalobkyně, že se jistota 
uvolňuje; ježto však S. postoupil vkladní knížku (správně nárok na její 
vydání) žalované, kterýž postup jest ještě v platnosti a, ježto žalobkyně 
ohlásila dopisem ze dne 19. září 1925, že knížka ta jest a zůstává jejím 
jediným vlastnictvím, že vydání jistoty bude nařízeno, až S. prokáže, že 
postup pozbyl platnosti, nebo až bude soudem rozhodnuto, komu má 
býti knížka vydána. Podáním ze dne 7. ledna 1927 na zemskou správu. 
politickou žádá žalovaná vydání knížky a cituje tento dopis politické 
zemské správy, uvádějíc, že knížku složil Jan S. a že nároky žalobkyně 
i vydání knížky žalované zůstanou nedotčeny. Tímto dopisem a podáním 
jest zjištěno, že byla žalovaná vyrozuměna o tom, že si žalobkyně činf 
vlastnické nároky na vkladní knížku, a že tudíž nebyla bezelstnou a ne
mohla jí býti, i kdyby byla knížku po 3. listopadu 1926 nabyla do sku-
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" . ' lobk 'ni vydati, ano bylo její vlastnictví 
tečné držby. Knlzku m~~e:a by. za b) se do držby byla po 3. listopadu 
soudem prvé st.oltce ,zJ~ste~~~ lo~~rrari souhlas k jejímu vydání. Správ,n~ 
1926 dostala, tnn men: n;uz 'vněna odle § 354 obč. zák. svou veCl 
dovozuje odvolatelka" z~ Jest ~prla p toho vyloučiti. Žalovaná ne-

, kl' dati a kazdeho 1 za ovanou z .. . . .. I t 
volne na a, hl k' ď ní knížky žalobkyni, popřevsl 1 JeJI v as -
práv~m o,deprela soU as vy a 
nicke pravo. 'd I" 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovel ovO anI. 

D ů vod y: 

, " d 'ly soudy nižších stolic prá-
Pokud jde o právní posouzenI veCI, .O,spe .' kl dní knížky Okol-

. k ' 'I bkyně jest vlastmcl spome va· , , 
vem k usud u, ze, za ?, , . ši vkladu, jest ovšem podruzneho 
nost, že žalob~yne znadJme~?~,č~SI~t~lr! zjistily že žalobkyně vplácela 
významu, avsak, sot;,k' lllfs:c , ebo že tak 'učinil její zesnulý manžel 
částky na vkladm kmz, u, v.ozene n že b 10 na žalobkyni, by do
z jejího příkazu. Don;lllva-lt se d~volatel~~~ím č~stkám přehlíží ustano
kázala též vlastm,ctvl k~lvpl~~e~y~z~~s~~ý nabyvatel p~něz stane se jich 
vení § 371 obč. zak., pOk e n." t bk ni by dokázala svou bezelstnost, po
vlastníkem. Nebylo vsa. n~:ado y, 'ka jest pro bezelstnost držby. Bylo 
něvadž podle § 328

1
0b\ za

t 
. d~~~e~okázala obmyslnost žalobkyně, 30Ž 

naopak na dovolate c~, .y vr II t Ik k tomu že částky 7.000 Kc a 
t I PoukazuJe-lt dovo a e a, M se nes a o. "b h d. ' a 'ivnostenskou bankou v . spo-

20 000 Kč byly poukazany o c o I1l Z I "t I ' do 
• ,v M' hlíží že tento přikáza spon e ne -

řitelně v J. pro ucet A?olfa -a, pr; ab' ři sala zmíněné částky žalob
pisy ze dne 8. a 18. ltslopa~u \91 t '. , y Jadní knížky nepozbyla vlast
kyni. Byla-li však žalobkyne v as .mcI ~'elem složení 'J·istoty. Také věci 

. " , .. půjč'Ila Janu S-OVl za uc .. 
mctvI lIm, ze Jl o oV' • k 'č I. lučujícímu jejich zuživatelnost, na PrI
zuživatelné lze pUJcllI u e u, v~ K' Ehrenzweig Recht der Schuld
klad za účelem zastavel;í ~~~o~neJ t:~~l~~- citovanou, Schey Obligations
verhaltnisse § 360 I a JU ;.a uru l' 'ní rávo II bod 70 čís. 1). Jako 
verhaltnisse str., 21 ~', Sedlacek, ~b ~;I~~ky~ě oprávněna stěžovati si po
vlastnice vklad'l11 klll:ky 'kst v~a , si dovolatelka osvojuje právo, ome
dle obdoby § 52~ o~c. za ' pr~ o, ze -Ehrenzweig § 246 I). žalobkyně se 
zující její vlastmctvl (srovnej , r.al~~ d í knížky nejsoucí v jejím držení, 
nedomáhá na dovolatelce v~danl v ~I n 366 obč zák. nýbrž jde o ža
nejde tudíž o žalobu vlastlll~~oU 'ko / ~u nevadí 'poněkud nepřesný ná
lobu podle obdoby § 523 o c. za., o něm 'est obsažen i návrh, by se 
vrh žalobní, neb,?ť lze n:;lI za :0, ze ~o' vla~tnického práva žalobkyně. 
dovolatelka zdrzela ~alslhot ,z~sah~ezelstnosti dovolatelky, ana vkladní 
Netřeba se proto zabyvat; o az o.u stu em nároku na vydání vkladní 
knížka není v jejím držen~k pOdu~bm !~en~byla jí ani tím, že sama uvě
knížky nenabyla dovolate a vrz Y S .j ostoupi! zmíněný nárok a že 
domila stavební úřad o tom, ze Ja~l 's~a~ovati odevzdání věci prohlá
tento úřad uznal postup. V. tom ne z~, k tomu že dovolatelka ani ne
šením p.?dle § ~28 obc. Jzak., S~~hl~d~~zdati jí ~kladní knížku do drženÍ. 
tvrdila, ze bylO' umyslem ana , 49' 
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Dovolatelka není oprávněna odepříti svolení k vydání vkladní knížky. 
Namítala pouze, že jí Jan S. postoupil svůj nárok proti stavebnímu úřadu 
na vydání vkladní knížky, aniž udala, za kterým účelem se postup stal, 
zda snad knížka měla svého času přejíti do jejího vlastnictví, či zda se 
postup stal jen za účelem zajištění. Nižádným způsobem nemohla dovo
latelka tímto postupem nabýti podle § 1394 obč. zák. více práv, než pří
slušelo Janu S-ovi. Tomuto ovšem příslušelo proti stavebnímu úřadu 
právo na to, by mu svého času byla vydána vkladní knížka, byl však po
vmen vrátiti ji ihned žalobkyni (§ 972 obč. zák.). 

čís. 9022. 

Prosakuje-li z jámy vykopané na sousedním pozemku voda znečištěná 
hnojůvkou do sousedova dvora, jde po případě o přímou ímmissi, jež 
jest za všech okolností nepřípustná, aniž přichází v úvahu, zda obtěžo
váni sousedního pozemku přesahuje míru podle místních poměrů obvyklou 
a stěžuje podstatně UŽÍvání v mfstěobvyklé. Soused jest oprávněn do
máhati se nápravy po případě i na tom, kdo Jest pouhým uživatelem ne
movitosti, na niž se dějí tyto protiprávní zásahy. 

(Rozh. ze dne 8. června 1929, Rv II 679/Q8.) 

Majitelka čís. pop. 62 domáhala se proti výměnkáři čís. pop. 61, by 
byl uznán povinným odstraniti jámu na hnojůvku, již vykopal na zahradě 
při samém plotě dělícím zahradu od dvora a zahrady žalovaného a odů
vodňovala žalobní nárok tím, že voda znečištěná močůvkou prosakuje 
a vylévá se do její zahrady. O b a niž š í s o u d y uznaly podle ža
loby, odvolací soud z těchto důvodů: V roce 1910, kdy byl 
žalovaný vlastníkem domu č. 61, byla čerstvě udělána jáma, o niž jde. 
Žalovaný jako vlastník za to odpovídá, ať již ji udělal sám nebo ji dal 
vykopati jinými osobami. Vsáhl tedy žalovaný přímým zásahem jako 
soused do vlastnických práv sousedících majitelů domu čÍs. 62. Když 
pak v roce 1922 usedlost čís. 61 odstoupil své dceři, vymíniv si užívaCÍ 
doživotní právo pro sebe a svou manželku, které od té doby ner@eně 
vykonává, pokračoval znovu v bezprávném zásahu, který svého času 
Jako vlastník byl podnikl, ponechav stav tímto zásahem vytvořený i na
dále, a pokračuje v onom zásahu úmyslně a vědomě až do dneška, neboť 
jest potvrzeno, že dokonce .jámu onu ještě prošťaroval, by voda na dvůr 
čís. 62 vÍCe tekla. Nemůže proto namítati nedostatek pasivního opráv
nění, to tím méně, ana vlastnice v domě čís. 61 nebydlí, jeho neužívá 
a, byvši advokátem upomenuta o odstranění jámy a též žalobkyní k tomu 
na místě samém vyzvána řekla: »UŽ to jednou se žalovaným skoncujte, 
já do toho nic nemám, jemu (f. j. žalovanému) patří užívání.« Žalovaný 
až do žaloby nikdy nedal na jevo, že jedná jen jménem své dcery jako 
vlastnice a že v jejím jménu a v jejím zájmu jámu na původním' místě 
p~drž~je. Nelze ani tvrditi, že na jeho straně jest nemožnost plnění, po
nevadz podle § 507 obč. zák. jako užívatel bez porušení podstaty věci 
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. ,.' k k ·oky k nimž náleží zajisté i odstranění jámy 
""ze podl1lknouh vsec y 1 , mu , .. , , 

'eložení jí na mlsto Jme. , , 
a pr . ' 'I' S o u d nevyhověl dovolam. 

NeJvyss 

D ů vod y: 

. ,.. řirozen' odtok vody. Jak již odvolací soud 
V souzen~ rozepn neLde o P k 19&; jiná situace a jáma, o kterou J,de, 

k tomu poukazal, byla az do ro ~b ' b la za doby vlastnictví žalovaneho 
nevytvořila se ~aP.otom san~a, nl. ~~o ~lotu uměle vykopána, z této jámy' 
v bezprostředl1l bhz~~s~1 ~ ra~~c~ do dvora žalobkyně, v němž se pn 
prosakuje voda Z~,:clsoten~ h~?J~v o~ále že žalovaný sám před někc:hk~ 
tom drolí a vymrla p~~a, zJlst~n.? bsa), tekl na dvůr žalobkyně. Spravn; 
roky prošťárával tuto pmu, by)e

h
Jl o k I ostí J·de o přímou immisi, ktera, 

. dl' soud že za tec to o on" d ) dovodIl ovo aCI.. " . 'h důvodu (smlouvy, vydrzem a po .! 
dějíc se bez zvlastl1lho pravm o bč' 'k a všech okolností nepřlpustna, 
jest podle § 364 ~ruhý odstave~t~V . ~~í . :ousedního pozemku přesah,uj~ 
aniž přichází, v ~vahu, :d~ Ob e~f;: a stěžuje podstatně užívání v ml,ste 
míru podle mlstmch pomeru Ov vy. by trpěla tyto zásahy do sveho 
obvyklé. Není tedy žalob kyne po~m~~~ o rávnění dovolatelova, zda ža
vlastnictví. Jde ještě c: otázk~ paslvm žal~vaném, který jest nyní jen uží
lobkyně může se domahalI napravy na

t. 
'n' zásahy děJ·i. Ale í tu odvo-

·t r níž se tyto pro Iprav 1 dl' vatelem nemovl ~s 1, z, v v kolností tohoto případu, o ~o ac;m 
lací soud dovodIl spravne, ze z,,; ~ b na ochranu proti těmto zasahum 
soudem podrobně uvedených, lze za ? .. ~.e užívatelem Podotýká se, že 
říctiti na žalovaného, třébas jest ny~lnJi:lu~e uznávána· (srov. Dr. Klang, 
správnost tohoto názoru Jest I v l:;tVh n Bestimmungen der Zivilnovelle«, 
»Bemerkungen zu den sa~henrec IC ~atku asivního oprávnění odůvod
strana 33). Není tedy namlt~a nedo~ I· louvz~1 se zemí bude majetek jeho 

'ď v pry srovna- I ' v ' něna. Dovolatel uva I, ze i v hlíží že odpomoc je i jínak omozn~, na 
dcery 7apla~en,. ~Ie dovolt~ prev od~olací soud jakož i odpur~yne do
př. přeloženlnl JRmy ?d p o uJd~acoukazují. Dovolatel též mam,: pO,~ka
volatelova v dovolacl odpove P II činiti účelná opatření, prehhzeJe, 
zuje k tomu, že by jen ~Iastmc,: mO I ~d~tranění ·ámy, řekla, by se to se 
že vlastnice sama, byvs~ vyzvanda

O 
~ohO nic neniá; ostatně ani dovo:ate! 

žalovaným skoncovalo" ze ona 3 c ř s., a nač odvolací soud spr,,;vne 
sám nepoužil dobrodlnI §§ ~2 a 2v : á~u na původním místě podrzUJe 
poukazuje, nedal nikdy najevo, ze J 
v jejím jméně. 

čís, 90230 

Pojišťovací sm~ouv~:, ' ,'ok že jsoU z pojíl'!tění vyl~~eny 
Ustanovova1y-h pOjlsťo",a~~ pochní ~~, u'rvedního povoleni k lade, 

o ob, 'řldlcenl nemajlC1iU ,~,oV k' 
škody na autu, zpus ,enk'e 0d'v"h~ listu niliioliv vysvědčení o " .. ICS e 
mí'ní se tím nedostate VUOI , 
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zkoušce. Pouhá skutečnost, že řídič složil řidičskou zkoušku, neoprav
ňovala majitele automobilu k domněnce, že má také vůdčí list. 

(Rozh. ze dne 13. června 1929, Rv I 1425/28.) 

Žalobce pojistil u žalované pojišťovny auto proti všelikému poško
zení. Auto utrpělo poškození, žalobce je dal opraviti a domáhal se na 
pojišťovně náhrady nákladu na opravu. Žalovaná. pojišťovna namítla 
najme, že řidič v době poškození auta neměl vůdčího listu. Pro c e sní 
s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Podle § 3 bod d) 
podmínek jest z pojištění vyjmula škoda, která byla způsobena řidičem 
nemajícím úřední vůdčí list, pokud pojištěnec o nedostatku vůdčího listu 
věděl nebo věděti musel. Žalobce doznal, že v čas nehody řídič vůdčího 
listu ve smyslu § 25 nařízení ze dne 28. dubna 1910, čís. 81 ř. zák. ne
měl, že řídič žalobci při přijetí do služeb sdělil, že má vůdčí list a že 
žalobce neměl pochyby o správnosti tohoto údaje. Pojišťovací smlouva 
jest dvoustrannou smlouvou, na straně žalovaného obchodem podle 
čl. 271 třetí odstavec obch. zák., na straně žalobce obchodem podle 
čl. 274 obch.zák. Podle čl. 282 obch. zák. byl žalobce žalované zavázán 
k péči řádného obchodníka, byl tedy také zavázán, by se vyvaroval 
všeho, čím by porušil všeobecné podmínky. Kdyby žalobce byl jednal 
s opatrností po rozumu § 1297 obč. zák., kdyby nebyl bez dalšího věřil 
šoférovi, nýbrž vyžádal si, od něho předložení vůdčího listu, nebyl by 
porušil podmínku § 3 bod d) všeob. pojišťovacích podmínek a byl by 
musil přiměti šoféra k předložení vůdčího listu. Žalovaná tedy právem 
namítá, že žalobce o nedostatku vůdčího listu věděl nebo věděti musil, 
jinými slovy, že mu bez obtíží bylo možno, o tom se dozvěděti, má-li 
šofér vůdčí list. Když opomněl této opatrnosti, lze mu právem vytýkati, 
že zanedbal péči řádného obchodníka a že o nedostatku vůdčího listu 
musil věděti. Žalobce sám připouští, že mu šofér předložil vysvědčení 
o zkoušce a při tom ujišťoval, že má také vůdčí list. Bylo samozřejmým, 
by žalobce vyžadoval od řídiče předložení vůdčího listu právě tak jako 
žádal předložení vysvědčení o zkoušce. An žalobce tak neučinil, jednal 
proti podmínkám § 3 d) a žalovaná není povinna k náhradě škody. 
O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

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

Důvody: 

V otázce právního posouzení nelze především přisvědčiti dovolateli, 
že je prý nesprávným výklad ustanovení § 3 bod d) všeobecných pod
mínek pro pojištění silostrojů, podle kterého jsou z pojištění vyloučeny 
škody, způsobené řídičem, nemajícím úředního povolení k jízdě, pokud 
pojištěný o tomto nedostatku věděl nebo musil věděti. VylUČUjí-li vše
obecné podmínky pojišťovací tímto ustanovením z pojištení škody, způ
sobené řidičem, nemajícím úředního povoleni k jízdě, rozhoduje jediné 
nedostatek vůdčího listu, a není tím míněno vysvědčení o iídičské 
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. . hražu·e vůdčí list. Proto 
. dle řečeného ustanovem ne;B , 1 Mčení ° úspěšné 

zkG"išce. ktere po d olatel spokoj· i! s předlozenlm vysv a'kladě této 
~. že se ov ,. ",' že mu -na z 

~:P?S~~,CU1~~ušce a s řídičovým prohla~e~;I~, právní názor dovolaH,I~v, 
ndlc~ e ,1 v dán vůdčí list, a nelze sC ~a I tehd kdyby byl vedel, 
zkousky bl bYl by· ti vytknuta nedbalost jeno1!; d 'Yd' ·C·I list odepřel vy-
, by mu mo a . kt' by mu ura vu , . b 
:e 'ídiče jsOU skutečnostI, pro ~re d' mu úřad vydal vůdčI lIS~, ez 
ze u r .' k bylo tak poneva z . ". d d nevyzadal 
dati, čem~z vsa. n~i!e dov~latel zjistil, .ž.e ,Sl r;dlč ~~~ení obyčejné 
n~ldn!~klYI.sťh;~~~dl~~ dovolatel snaží d~lvo~ldt~ttž~r;í~r;~emá vůdčí list, 
vU CI· bč zák) nemusI ve , šku a že se 
Pozornosti (§ 1297

t
O, o·st Že řídič vykonal řídiČSkOudzkOU'nce že má " 'r že sku ecn , , 1 ho k omne , 

slusI uv~;s I, kázal vysvědčením, neoprav;;ova, a dne 28. dubna 1910, 
mu o 111 vy , dle § 22 min. nanze!1l ze, ' volné uvážem 
i vůdCl'í, liS:'kkdvYyZdá~f úředního vůdčíhO lisdtu j:'tvazJ.saonuo_l~atu skutečnosti, 
··s 8 r za . . 00 e o epn I o bT 

~:~~~~j~;~~jr~d~~~d:~dd' Čyi~OSžk~~~~erj~;;I:st~,e~~~~t~e~:~~~e Phnrl~tdlouv~~:~{t 
" tělesne va , ",.' že se ma J 

na pr ~ pro. lastnictví. K tomu pnstup~je, • svědčil, že má 
~ez?ecn~~~\č~~oč:stěji jezdil, stejn~ snad,no, J~~~i s~l:emá také vůdčí 
~~~~n~e vysvědčení .. 0 ~ídičS~,é zk~u~~dl~es::tano~ení §, 3 odstav~~ n~ 
list, což měl, UČ~11ltI .!rr'o~~~~~h. aDovolatelův pouka\ k za~l1lnU ~r~ I něm 
vše?b. POt?::'Il1: d~~Jl15. července 1927, ~ís. 111, szfisf~ti nepovšimnut, 
kale sou eZI z . v »musil vědetI«, musI , 
obsaženému vykladu ~lo y' klad smluvního ustanovenI. . 
neboť jde v této rozepn o v 
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dn 16 ledna 1910, čís. 20 ř. zák.). 
~A_'. mocníci (zákon ze e ,-

Obchvuut ~o . II hodnim pomocníkem. 
Kinooperater nent o C 

d 
13 června 1929, Rv 1 1440/í28.) 

(Rozh. ze ne . . 
. ··t r kina zaplacelll na 

.. , se domáhal kinooperater na maJI e lb ě man i ž š í m i 

zák~~~b:ák~~a o obchodních P?moC~í~C~~e~l~ ~tázce, o. niž. tu jde, 
s o u d y zamítnuta. O d V? I a C} s o na žalobce nevztahUje zakon ~e 
v d ů v o de c h: Správné le~t, ~~ speroto že biografy jsou pod11lky za
dne 16 ledna 1 91 O, čís. 20 . za. o ' cis pat. ze dne 20. prosll1C~ 
bavné,' na které s~ pod:e čl. V;. ods;'ten~kéh~ řádu nevztahuj~ jak ;ake 
1859 čís. 227 ř. zak. 'pr~dplsYd Zl~no 'alobce nevztahuje se vsak ~ako~ 
v sl~vil nejvyšší spra~~1 s~u. a ,z nekonal ani služby kupecke" alll 
oy obchodních pomoclllclclh )§P2ropt~~y' z~dstavec cit. zák., nebo!. po~mlllkl'nY 
.. , ", lužby ve smys u ' § 11 nanzelll m . 
~~~ vr;~~~bilost, býti kino,:?er~~r;n'z:~aj~;~nt:kOvé, že služba kino-
vnitra ze dne 18. září 1912, CIS., , " . a v· žadovanou prací, tak I ~vou 
operatéra jak, před~~Ž~Ý~ vZ~!~~I~užbY YvyšŠíhO řádu, právě tak, pko 
povahou nemuze byÍl ra ena 
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nekonají služby vyššího řádu strojníci a . ',. , • 
kvalifikaci podle živnostenského "d zameCnICI, trebaze maji úplnou 

N' • , , ra u. 
e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolatel napadá jediné právní náz ' 
služební poměr nemůže být" ' or soudu druhe stolice, že jeho 
:910, čís. 20 ř. zák. o Obch~d~~~zovan pod~e záko~~, ze dne 16. ledna 
zlvnostenský řád na biograf . k p,obmoc~lclch. Uvazl-lI se však, že se 
P t d Y Ja o za avne podniky (čl V d t ) , . a. ze ne 20. prosince 1859 čís 227' 'k) '. . o s. o CIS, 
nejsou obchodními podniky ~e ;m sl:' č~a 2 nevztahuJe, a ž~ biografy 
kmooperatéra považovati za obchol 'h . 71~273 obch, zak., nelze 
2 zákona o obchodních pomocnícíc~,1 o pomocnlka ve smyslu § 1 nebo 

čís" 9025. 

Smlouva: mezi česwoslovenskou re ublik . 
7Je d:ne 18. června 1924 čís 60 b P ou a repubbkou Rakouskou 
na: závazky ze soukromého . o'''t~ " z. a: n. na: rok 1926 nevztahuje se 
před 26. únorem 1919. p JIS ettl, pokud pojistná příhoda:nena:stala 

Úmluva mezi republikou č kJ I 
,?,plnění smluv o pOjištění na ž~~o~Sao~:~~u a republikou Ilakouskou 
CIS. 34 sb. z. a n. na rok 1927 ' ' , " ,~ze ~e 29. května 1925, 
veni, jímž by byly změně~ a( za~erec)ny zaplS k ni neobsahuji ustano_ 
zákazy vydané dosucl oběma s;:::::1 S!:bni, procesní a exekuční 

(Rozh, ze dne 13. června 1929, Rv I 1503/128.) 

žaloba tuzemce proti vídeňsk""ť' ' ' 
ji~ před válkou, o zaplacení 5,003 k~J1~ ~vne, u, níž hyl žalobce pojištěn 
trl s t 0,1 i c, ' y a zaml tnu ta s o u d Y vše c h 

N e j vy Š š í s ou d dl uve v otázce, o niž tu jde, v 

dťivodech: 

S hlediska dovolacího důvo du § 503 .. , 
že obchodní soud v Praze neb 1 .. ,:IS. 1 c. L s, vytýká dovolání, ' 
jako odvolací stolice právě tak P~~lus7!m ~ozhodovati v tomto sporu 
v Praze nebyl příslušným pro t~t J ~ o. ~snl soud pro obchodní věci 
že dovolání má na mysli důvod o 7~a ~ soud prvé stolice. Zdá se, 
ale přezírá předpoklad tohoho ~~~o~ ostl p091e § 4~7 čís. 3 c. ř. s., 
vynesen soudem, jenž ani výslovnou d ~ ~n1atecnosÍ!, ze rozsudek byl 
slušným pro souzenou roze ři ' o o ou: stran nemohl se státi pří
přikázanou výlučně sborovlm 's~ ~e. v sou~enem případě nejde o rozepři 
!ečným rozsudek prvé stolice ani u um prve stolIce., Neb{'l by tudíž zma
sovala 5.000 Kč, jak tvrdí do 1: ~dyby hodnot,,; predmet~ sporu převy-

vo anI, a proto pada I zmatec1)ost vytýkaná 
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s tohoto hlediska rozsudku soudu odvolacího. Ale napadený rozsudek 
není zmatečný ani proto, že prý bylo rozhodnuto o věci nepatřící na po
řad práva, poněvadž pro likvidací této pojišťovací věci jest prý přede
psána úřední cesta přes Československý súčtovací ústav v Praze. Do
volání tím uplatňuje zmatečnost podle § 477 čís. 6 c. ř. s., ale přezírá, 
že se podle oddílu II. (čL 7) smlouvy mezi Československou republikou 
a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924, uveřejněné ve sbírce 
zák. a nař.z roku 1926 pod čís. 60, nevztahuje tato smlouva, s výhradou 
zde nepřicházející v úvahu, na závazky ze soukromého pojištěni, pokud 
pojistná příhoda nenastala před 26. únorem 1919, což v souzeném pří
padě nedopadá. Neplatí proto na tento případ ustanovení čL 46 smlouvy, 
podle něhož z moci úřední nebo na návrh nutno ukončiti spory dosud 
přerušené odmítnutím žaloby pro nepřípustnost pořadu práva, nýbrž platí 
ustanovení čL 47 smlouvy, že co do závazků uvedených v oddílu II (čl. 
7) zůstávají v platnosti platební, procesní a exekuční zákazy dosud vy
dané oběma smluvními státy i po uplynutí lhůt tam stanovených až do 
účinnosti zvláštních úmluv tam zmíněných, a úmluva mezi republikou 
Československou a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištěni na 
život a důchody ze dne 29. května 1925 sb. z. a n. čís. 34 z roku 1927 
a závěrečný zápis k ní uveřejněný tamtéž a tvořící podstatnou její sou
část (§ 4 odst. 7 zápisu) podobného ustanovení neobsahuje. Není tudiž 
dovolací důvod § 503 čís. 1 c. ř.- s. opodstatněn v žádném směru. 
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úmluva mezi československou republikou a republikJou Rakouskou 
o úpravě závazků v rawousko-uherských kJorunách ze dne 18. června 
1924, čís. 60 sb. z. a n. na rok 1926. 

Usaclila-Ii se vdaná žena na území jednoho státu v úmyslu, trvale tam 
pobývati, kdežto ďejí odvozené mamelské bydliště bylo na území dru
hého státu, měla d~ojí bydliště a nelze v jejím poměru k českosloven
skému věřiteli použiti úmluvy. 

(Rozh. ze dne 13. června 1929, Rv I 1553j28.f 

Žaloba pozůstalosti po Markétě Sch-ově proti vymáhajícímu věřiteli 
o zastavení exekuce byla zamítnl/ta s o u d Y vše c h tří s tol i c, 
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

d ů vo d ů: 

Z obsahu žaloby a z jejího konečného návrhu, třebaže není formálně 
zcela bezvadným, jest patrno, že se žalující pozůstalost domáhá soud
ního výroku, že exekuce, povolené žalované bance, jsou nepřípustné a 
mají býti zrušeny a že se žalob ní nárok opírá o předpisy, zakazující vy
máhání peněžitých závazků z právních jednání z doby před měnovou 
rozll/kou, před 26. únorem 1919, mezi osobami, z nichž jedna měla řádné 
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bydli~tě v ~uzel~s,ku, druhá v území republiky Rakouské. Nesejde na 
tom, ze se zaluJlcl strana dovolává též př:,dpisů ,§§ 35 a 36 ex. ř" ježto 
Jest na s.ou~u: by na ~kutkovy stav pouzIl spravných právních norem, 
v souzene veCI predplSU úmluvy mezí Československou republikou a re
publIkou Rak?uskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v ra
kousko-uherskych ~orunáclI, vyhlášené dne 11. května 1926 pod čís. 60 
sb, z" a n; ~o~le člaonku 46.c 1) a (2) této úmluvy jest nepřípustné soudní 
uplatnovall1 zavazku v oddIlu I. zmíněných žalobami a exekucemi a v od
dIlu ,I ve čl. 1 jsou vytčeny všechny peněžní závazky, které vznikly ve 
starych rakousk,o-u,herských korunách před 26. únorem 1919 a spočívají 
na, so~kromop;a~nrm tItulu nebo jsou založeny na smlouvách nebo na 
pr~vnrch ,Je~nanrch z doby před tímto dnem - mezi lysickými nebo 
prav~l~kyn;1 osoban~i, z nichž dne 26. února 1919 měla jedna své řádné 
bY,dlIste (sldlo) na uzemÍ československého, druhá na územi rakouského 
st~tu. V t~to, rozepři jde v podstatě již jen o řešení jediné otázky, kde 
mela z;mre!a, Marketa Sch-ová dne 26. února 1919 své řádné bydliště. 
7,da ~ ,uze~1 cesko:"l?venské republiky v N" či ve Vídni, neboť podle je~ 
lIto .;adneho bydlIst~ Jest posuzovati i povahu a právní účinky závazků 
:~luJIrl strany s, hled:ska úmluvy čís. 60/.1926 sb. z, a n. Nižší soudy, ře
~Ice s~~rno,u otaz~u, radného bydliště Markéty Sch-ové, dolíčily správně, 
ze ~a radn:, bydlIste lest považovati místo, v němž se usadila v úmyslu 
bud zevr:e projev~nem: nebo z okolností prokazatelném, by se tam 
trv~l: zdrzovala, ZjlsÍlvse ze svědeckých výpovědí, že Markéta Sch-ová 
v lete 19:!, 1 ?18 a 1919 i později bydlela v N. v čechách, kdež obývala 
trval; zanzeny byt, a že do Vídně zajížděla jen na krátkou dobu, ba že 
ve Vldlll ,an,1 po s~atbě v roce 1,917 nezůstala déle než týden a že vůbec 
v" spolecne ?omacnosÍl se svym manželem ve Vídni nikdy nebydlela, 
nybr~ I za sve~o pobytu ve Vídni bydlela bud' u dcery, neb u Leopoldiny 
K-ove -- dospely k správnému závěru, že svým po řadu let trvajícím po
?ytem na, velkostatku v N, dala Markéta Sch-ová poznatelně na jevo 
":','ysl ~drzovalI se trvale vN" kdež i hospodářství osobně řídila a svými 
znzenCI sp,ravovala,. a jest na základě skutkových zjištění prvého soudu, 
:'. na'p~denelll ;ozsudk~ podl~,~ 498 c. f. s, nezměněně přijatých, přisvěd
~~1I I, ~su~kov~mu za:,,:ru l1IZSlch soudu, že Markéta Sch-ová takto zalo
zIla r~dne s,v,e bydlIste v N" tedy na území Československé republiky. 
Jest vsak tez nespo!,no, že byla dne 26. února 1919 již provdána za 
Adol;a SCh-,a, a to JI~ od dubna 1917, a že její manžel měl trvalé bydliště 
ve ,vldnL S!,atkem z~shla Markéta Sch-ová též odvozené bydliště podle 
sV,eho ;nanzela ve Vldl1l (§ 92 obč, zák. a § 70 j, n.), Měla tedy v době 
m,:nove rozluk~ dne 26. února 1919 Markéta Sch-ová dvě řádná bydliště, 
Je: ~ hledl~ka umlu~y čís, ,60/11926 mohou vedle sebe obstáti, což nevy
lucuJe al1l zalobkYl1I dovolavaný nález pražského senátu československo_ 
rako,uského rozhodčího soudu pro závazky ve starých korunách ze dne 
2, brez~~ .1928. Jest nyní již jen řešiti otázku, zda za tohoto stavu věci 
lze pouzllI u ~~rkéty Sch-ové předpisu odst (2) článku 46 úmluvy čís. 
60/1926 ~ ne~f1pustnostl exekuce k vydobytí jejích závazků z rozsudků, 
Na takovy phpad bylo v úmluvě čís. 60/1926 pamatováno a článek 2 
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ldílu I má zvláštní ustanovení, že závazky (dluhy) d~užníků, kteří měli 
~~e 26. února 1919 své řádné bydliště jak v ú,zemí ~sl. republIky ,tak 
, území republiky Rakouské, nejsou v pomeru k ceskoslovenskemu 
I na ., 'd' o 'I I 'ejich věřiteli předmětem této úl,:lu~y,. I. J, ze,pre plSU U1~ u~y. ne ze ~o-
J ~'ti na takové dluhy, V souzene vecI Jest vsak nesporne ventelkOll za
~~aná banka v Praze, tedy českoslvoenský vě~itel a proto nelze n~, tento 
případ vůbec použiti úmluvy čís, 60/il6, zeJmena § 46, (2) o nepnpu~t
nosti exekučního vymáhání žalované bance pravoplatnyml rozsudky pn
řčených pohledávek. 

čís, 9027. 

Dlužník, 'jenž žádá 10a odklad exekuc~, ~a z~la?ě n~lct~rého z us~
novení § 42 čís. 1-8 ex. ř., nemusí zvlaste os:,edcovatt, ze, by,?tu vy
konem exekuce byla způsobena nenahraditelna neb alespon t~~e na' 
pravitelná škoda; stačí, když v návrhu na o~lad exekuc~ ,tvrdl, ze ~e: 
bezpečí tu jest, a jest na soudu, by po~le celeho,~tavu vect.~pravedhve 
uvážil zda navrho"ateli skutečně hmzt nebezpem takové u]my. 

Při exekuci .k vydobytí výživneIro jest nebez.pečí podle § 44, prvý 
odstavec, \ex .. ř. opodstatněno již nemajetností vymáhajícího věřitele. 

(,Rozh. ze dne 13. června 1929, R II 220/129,) 

Usnesením ze dne 23, února 1929 byia žalované straně k vydobytí 
vyživovacích příspěvků za ,měsíce,lis,to'p~d a prosi~e,: I ?28,a led~n 1929 
povolena exekuce zabavemm a prrkazamm ~ vybram ,vysl~z,enskych po
žitků žalující strany. Oposiční žalobou domahala se zalujlcl strana zru
šení této exekuce, ježto řečené výživné bylo již před povo-lením ,exekuce 
zapraveno, Návrh žalobcův na odkla~ exekuce, az do, pravopla,tneho roz
hodnuti sporu s o udp r v é s t o II c e zamltl ma]~ za to, ze e:,ekuc~ 
může býti vedena, aniž by s tím bylo pro žalobce sp~Jeno, nebezpecenstv~ 
majetkové újmy nenahraditelné neb? těžce napravltel~e, R e k,u r snl 
s o u d povolil odklad exekuce, D u vod y: Žalovana stra~a jes,t ne: 
majetná, Nemohla by tudíž žalující strana dosíci zpět exekUCI vymahane 
výživné, a nemohla by se na dítěti hDjiti, kdyby v případě ,ieho úmrtí 
vyživovací povinnost žalobcova odpadla. žalo~ce nem povme~ plat:tl 
více než podle exekučního titulu má platiti, a nem proto ro:ho~ujl':lm, z~ 
by žalobce v případě přeplacení dluhu měl právo ~ zapoctem. Zakonne 
podmínky pro povolení odkladu exekuce JSO,U splneny. 

N e j v y šš í s o u d nevyhověl dovolaclmu rekursu. 

Důvody: 

Dovolací rekurs není opodstatněn, a to již podle ,sprá;rných dův~dů 
rekursního soudu k nimž se podotýká vzhledem k vyvodum dovolaclho 
rekursu ještě totd: Námitkou stěžovatelky, že srážkou z příjmů exekula 
nebylo vymáhané výživné přeplaceno, nýbrž že dlužník naopak vymá-

I!' 
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hající -:ěři!elce. j~št~ :;načnou částku dluží, nelze se v tomto řízení obí
ra!I"j~hkoz. vyresc?1 teto otázky jest předmětem sporu zahájeného k opo
SICU! zalobe. Neprav~m se stěžovatelka dále domnívá, že tu nejsou před
poklady pro povolenI odkladu exekuce již proto, že žalobce listinamí ne
oSv~dČ!1 spr.a.vnost svý~h tvrzení o hrozícím nebezpečenství nenahradi_ 
telne nebo tezce napravitelné majetkové újmy. Dlužník jenž žádá za od
klad e;<eku,c.e .na z~k~adě některého z ustanovení § 42 čís. 1-8 ex. ř., 
nemusI zvlast,; osvedcovatI, že by mu výkonem exekuce byla způsobena 
nenahradltelna neb alespoň těžce napravitelná škoda; stačí, když v ná
vrh~ na odklad exekuce tvrdí, že nebezpečenství (§ 44 prvý odstavec 
ex. r.) tu je, a Je na soudu, by podle celého stavu věci spravedlivě uvážil 
zda navr.hovatelI skute~ně nebezpečí takové újmy hrozí (viz sb. n, s. čís: 
176?) .• zalo~?e !akoveto skutečnosti v návrhu tvrdil a rekursní soud 
sp,r~v~e vylozI!, ze tu taková možnost ohrožení jest. Pokud stěžovatelka 
m!~I, z:, o~klad exekuce neměl býti povolen, poněvadž jí hrozí, nebude-Ii 
vyzlvn,e dale sráženo z pensijních požitků žalobcových nebezpečí že 
~edosahne uspokojení svých vyživovacích nároků, jest U~éstí, že tvr;ená 
uJma z odkladu ?a straně vymáhající věřitelky mohla by býti jen duvo
dem, bY.P?volem odkladu exekuce bylo učiněno závíslým na zřízení jís
!oty dlu,zmkem, ale tohoto návrhu stěžovatelka neučinila. Ostatně není 
z~lovan~ j~k? ~ymáhajíc~ ~ěřitelka odkladem exekuce, povolené zabave
mm a pnkaz~nll1; k vybram pensijních požitků žalobcových ani ohrožena 
v uspokoJem sve pohledávky na výživné, poněvadž exekuční úkony již 
p~oveden~, ~e~y z~~avení pe~sijních požitku, trvají při odkladu exekuce 
dale a zusta~a ste:;ovatelce I pro budoucnost zachován majetkový zá
klad, ze kterehů dOjde uspokojenÍ. 

čís. 9028. 

• , . Ruče~í ~ škodu provozem silostrojů (zákon ze dne 9. srpna 1908, 
CIS. 162 r. zák.). 

?~0t>.ami u~ed~ným! na konci prvého odstavce § 4 zák. jsou, kdož 
pOUZl]l sdostroJe pri výkonu své služby nebo příkazu. 

(Rozh. ze dne 13. června 1929, Rv II 778/28.) 

~uto, náležející H-o_vi a řízené V-em, sřítilo se do potoka při čemž 
byl zalo~ce. poraněn. zal.obní nárok na náhradu škody proti H-ovi a 
~-OVI opr:! zalob;e o to" ze byl zaměstnancem V-ovým a že se súčastnil 
Jlzdy z. pnk~ZU', zalovanych. Pr o c e sní s o udp r v é s t o I i c e ne
uznal ~alobm narok co do duvodu po právu, o d vol a c í s o u d na
padeny rozsudek potvrdil. 

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

Duvody: 

žal~bce op~el ~alobu j:dn,ak o ustanovení zákona ze dne 9. srpna 
1908, Č1S. 162 r. zak. o rucem z provozování siIostroju, jednak o us ta-
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novení 30. hlavy obč. zák. Podle § 4 au~. zádk. ':.ekvzdtahují s~kusta~ovenbí 
§§ I a 2 tohoto zákona na nároky na ~ahra u s o y z pos ,ozem oso 
nebo věcí, které silostroj dopravuJe, lec, by se tak st,:lo, za uplatu ne~? 

živnostenské dopravě osob nebo věCI nebo ve sluzbach nebo k pn
~azu některé osoby k ručení zavázané. Že byl žalobce dopravován za 
úplatu, anebo, pokud jde o jeho os.obu, při ži~nosten~ké dopravě,. sám 
netvrdí, uplatňuje jen, že byl zamestnancem zalovaneho V-a a ze, s.e 
súčastnil jízdy k příkazu žalovanýc.h. Leč. žalobce. Je.~t n.a o~ylu, nll~e, 
že každý zaměstnanec anebo zmocnenec JIZ proto, ze J1m Jest: Jest oprav~ 
něn požadovati náhradu škody ve sn;~slu §§ 1, ? ~u.t. :ak., Osobam! 
v § 4 aut .zák. uvedenými jest rozumetI Jen takove, Jez pn vykonu sve 
služby nebo příkazu použijí silostro)e. Jest P!oto, zcela lhostejno, zda 
žalobce v dílně žalovaného V-a byl JInak zamestnan, nebo byl dokonce 
jeho zřízencem, ~~e?ylo proto y tO,mto sm~r.u třeba, dalších ,duka.zu. 
Rozhodným jest Jedme, zda podmkl Jlzdu za ucelem vykonu sve slu~by 
nebo uděleného mu příkazu. Avšak tomu tak nebylo podle skutkovych 
zjištění nižších soudů:,iež nelze již. v dov~l~c!n; řízení .~apadati. Naopa~ 
žalobce súčastnil se JIzdy podle techto zJIstem bez pnkazu, ': z vl.astm 
vůle. Na tom nic nemění okolnost, že mu v tom nebylo braneno, ze se 
pak o své újmě zaSe svezl zpět a že přesedl, třeba na vyzvání, z při

pjatého vozu do vozu předního: Nelze-!i však použ~ti us~anovení~§ 1 ~ 2 
aut. zák. nebylo třeba, by zalovam provedh nektery z vyvmovaclch 
důkaztl ; § 2 aut. zák. uvedených, jmenovitě, by dokázali, že škodná 
událost nemůže býti dovozována ani z povahy silostroje ani ze zvlášt
ního jeho zpusobu, ze selhání nebo z nedostatku jeho ~innosti, a moh.o~ 
proto zustati nepovšimnuty vývody dovolání tohoto dukazu a doplnem 
znaleckého dobrozdání se týkající. . 

čís. 9029 • 

Ručení za škodu z provozu silostmjů (zákon ze dne 9. srpna 1908, 
čís. 162 ř. zák.). •. • 

Náhradní nárok proti 'Oběma střetnuvším se provozum Jest 'Oduvod
něn jell\ když žádný z nich nepodal vyviňovacíh'O d\Thazu po rozumu 
§ 2 lIUt. zák. Důkaz, že událost byla mvinetliÍm třetího, nelze, byla-li 
způsobena střetnutím se několika ručících provoCZů, vésti tím zp~obem, 
že Í'eden z těchto provozU se dovolává zavinění provozu druheho. Za 
»třetí osobu« ve smyslu § 2 aut •. zák. lze pokládati jen '<)Sobu, jež jinak 
než automobilovým provozem zavinila škodnou událost buď vůbec nebo 
z části. 

(Rozh. ze dne 14. června 1929, Rl 303/29.) 

Povoz žalobcuv byl poškozen při srážce automobilů Josefa N-a a 
Leontiny G-ové. Žalobce domáhal se náhrady škody na majitelích a ří
dičích obou automobilů. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal 
žalobní nárok důvodem po právu ohledně všech žalovaných společně 
a nedílně. D ů vod y: Podle ustanovení § 3 (4) o ručení automobilu 
ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 Ť. zák. mohou osoby třetí, jež utrpěly 
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škody z ~dálostí, které vznikly setkáním se několika ručících provozů 
v~neslI, mroky .na náhradu škody proti každé osobě, zavázané ručiti n~ 
zaklade toho z.ak,ona" který podle povahy provozu žalované osoby jest 
rozhod~y p.ro ]e]1 rucenI. Pokud týž nárok na náhradu jest odůvodněn 
proII nek~hka o~obám, ručí tyto osoby rukou nerozdílnou. Z doslovu 
~st~noven~ ~ 3 zako?a o ručení automobilů plyne, že osoba třetí poško
zena setkal1lm se, nekohka automobilových provozů, ručících za škod 
ve s~y~lu § 1 z~k~na automobilového, není povinna, by prokazoval~ 
z~v~nenI osob ruCICICh za náhradu způsobené škody, poněvadž zavi
?enI to p~dle § ~ CIt. z,ák., j,est zákonnou domněnkou, již možno vyvrátiti 
]en skutecnostml vyvmu]Iclml ve smyslu § 2 cit. zák., a že tím méně 
]e povmna, by pro~azovala sou,du míru zavinění nebo poměr, jakým 
OS?9Y, pokud se !yče )ednothve automobilové provozy při setkáni a 
sraz ce. vozIdel ~a skode osoby třetí participují, poněvadž ručI tyto pro
V?zy, Jak shor,a r;čeno',osobě tře:í rukou společnou a nerozdilnou (§ 3 cit. 
z~k.): Pr:?t~ tretl oS?be Jako poskozené jsou tyto provozy jediným soli
darne ruclclm p,odme!em, který jako takový proti poškozenému jest prost 
povmnoslI k ~ahrade škody, prokáže-Ii skutečnost vyviň ovací podle 
?osl~v~ § 2 zakona automobIlového, vzájemný jejich poměr zavinění na 
sko?e ]est"skutečností upravující mím závazku solidárně ručících dluž
I1Iku navza]em podle § S96 obč. zák, a nemá vlivu na jich solidární zá
vaoz,ek proh ~oškozené osobě třetí, jež podle zásady § S91 obč. zák. 
mu;,e ~e do~ah~ti náhrady škody na všech nebo jen na jednotlivých so
hdarne zavaz~nyc,h. žal,ovaní byli by prosti povinnosti, kdyby ve smyslu 
§ 2 ~utom,ob:loveho zakona proti žalobci jako poškozené třetí osobě 
pr.okazah, ze ,~koda byla způsobena zaviněním osoby třetí, osoby stojící 
mImo setk~vsI se provozy, nebo vinou poškozeného samého nebo že 
~emohla bylI od~rácena i při řádných a věcných opatrnostech v řízení 
]lzdl1I~~ sl,lostro]ou a al1l že nemůže býti dovozována z povahy jich nebo 
:e zvlas!nIhO zp,usobu, ze selhání nebo z nedostatků jeho činnosti. Strana 
zal?vana tak?ve skutečnosti netvrdila, tím méně prokázala. Ručí tedy 
za sk?d~ vZ~lklou žalobci žalovaní podle § 3 (4) zákona aut. společně 
a nedl!ne a. lest pro:o žaloba co do právního důvodu proti nim po právu 
a uznano, Jak ve vyroku rozsudečném uvedeno. K odvolání žalovaných 
Josefa N-a a )eho řídiče Karla Ch-a o d vol a c í s o u d ohledně nich 
rozsudekpr~eho soudu zrušil a vrátil mu věc, by, vyčkaje pravomoci, 
]1 Z?OV? pr,o]e?nal a rozhodl. D ů vod y: Právem vytýká odvolání ne
sprav.ne pra~ll1 posouzení věci. Soud stolice prvé hájí názor, že podle 
§ 3 lo~ledl1l odst~vec aut. zák. v souzeném případě, v němž žalobce 
utrpel skodu ze stretnutí se dvou ručících automobilů, jest posuzovati 
oba tyto automobIly prolI žalobci za jediný celek tak jako by šlo o auto
mobil jediný ručící žalobci podle §§ 1, 2 aut. zák. ~ že tudíž může na
stah sp'rošt~ní majit~Iů, a !ídičů obou aut jen, d~káže-li se, že škoda 
byla pnvoodena z~vmenlm zalobce neb osoby stojícÍ' mimo provoz obou 
automo?llu n,ebo ze nemohla býti odvrácena, ač byly se strany obou aut 
zachovany vsechny pře?epsané n<;~o podle povahy věci potřebné opa
trnost!. Podle tohoto nazoru nemuze tedy nastati sproštění ručení jed-
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noho automobilu, třebas vzešla škoda výhradně zaVlllelllm řídiče dru
hého automobilu a na straně druhého automobilu zachovány byly 
všechny předepsané i nutné opatrnosti. Názor ten spočívá na nespráv
ném výkladu § 3 poslední odstavec aut. zák. Zákon stanoví jen solidární 
ručení vozidel, jež se střetla, pokud nárok na náhradu proti vozidlům 
se střetnuvším jest oprávněn. Jen v tom smyslu lze vykládati slova zá
kona: »pokud týž nárok na náhradu jest proti více osobám odůvodněn«. 
Opačný výklad vedl by k rozhodnutím nespravedlivým. Neboť na zá
kladě takového výkladu musili by řídič a vlastník automobilu odsouzeni 
býti k náhradě škody, třebas řídič auta bezvadně řídil auto a výhradně 
vinou kolem jedoucího druhého auta došlo ke srážce, při níž třetí osoba 
utrpěla škodu. Třeba tudíž otázku ručení každého z vozidel se střet
nuvších řešiti zvlášť s hlediska §§ 1, 2 aut. zák. V případě, o nějž jde, 
uvedli žalovaní Josef N. a Karel Ch., že žalobcova škoda nastala jediné' 
zaviněním řídiče druhého auta Václava K-a. Jeho v poměru mezi ža
lobcem a žalovanými Josefem N-em a Karlem Ch-em jest pokládatí 
s hlediska § 2 aut. zák. za »někoho třetího«, třebas byl spolužalován. 
Odvolatelé uplatňovali též, že škodná událost nemohla býti odvrácena, 
ač Karlem Ch-em použito bylo všech předepsaných i věcných opatrností. 
I tato námitka byla neprávem soudem stolice první posuzována jako, 
bezvýznamná v důsledku nesprávného výkladu ustanovení § 3 poslední 
odstavec aut. zák. Následkem nesprávného právního posouzení věci 
nevzal soud prvé stolice vůbec na přetřes skutkové okolnosti, jež uvedli 
odvolatelé v řízení na soudě prvé stolice k odůvodnění obou uplatňova
ných vyvíňovacích důvodů, spokojiv se s vyšetřením a zjištěním skuteč
nosti, že žalobci způsobena byla škoda na majetku při srážce automo
bilu řízeného žalovaným K-em se silostrojem řízeným spolužalovaným 
Ch-em. Ježto jest takto řízení u prvé stolice vadné, bylo rozhodnouti 
podle ustanovení § 496 prvý odstavec čís. 3 c. ř. s. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

D ů vod y: 

Není sporno, že úraz byl způsoben střetnutím se dvou automobilo
vých provozů. Prvý soud vykládá ustanovení § 3 aut. zák. tak, že obojí 
provoz tvoří proti osobě třetí (žalobci) jediný solidárně ručící podmět,. 
který jako takový proti poškozenému je prost povinnosti k náhradě 
škody, prokáže-Ii skutečnost vyviň ovací podle doslovu § 2 aut. zák., vzá
jemný pak jejich poměr zavinění na škodě že jest skutečností, upravující 
míru závazku solidárně ručících dlužníků navzájem podle § S96 obč. zák. 
a nemá vlivu na jich solidární závazek proti poškozené třeU osobě. Dů
sledkem toho byli by podle názoru soudu první stolice žalovaní prosti 
povinnosti jen, kdyby ohledně obou provozů ve smyslu § 2 aut. zák. pro
kázali proti žalobci jako poškozené třetí osobě, že škoda byla způsobena 
zaviněním »osoby třetí«, t. j. osoby stojící mimo setkavší se provozy,. 
nebo vinou poškozeného samého, nebo že nemohla býti odvrácena i při 
řádných a věcných opatrnostech v řízení jízdních (obou) silostrojů a že 
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nemůže býti ani dovozována z povahy jich nebo ze zvláštniho způsobu, 
ze selháni nebo z .nedostatku jich činnosti. Odvolací soud zastává názor, 
ie jest třeba otázku ručeni každého z vozidel se střetnuvších řešiti zvláště 
s hlediska §§ I a 2 zák. aut., neboť zákon stanoví v § 3 jen solidární 
ručení vozidel, jež se střetla, pokud nárok na náhradu proti vozidlům se 
střetnuvším jest oprávněn; jelikož žalovaní Josef N. a Karel Ch. tvrdili, 
že škoda žalobcova nastala jediné zaviněním řídiče druhého auta Vác
lava K-a a tohoto jest v poměru mezi žalobcem a žalovaným Josefem 

N-em a Karlem Ch-em pokládati s hlediska § 2 aut. zák. za »někoho tře
tího«, třebas byl spolužalován, tito žalovaní pak uplatňovali dále, že 
škodná událost nemohla býti Karlem Ch-em odvrácena přes to, že dbal 
všech předepsaných a věcných opatrností, jest třeba vzíti na přetřes 
·skutkové okolnosti, jež uvedli žalovaní Josef N. a Karel Ch. u soudu první 
-stolice k odůvodnění obou uplatněných vyviň ovacích důvodů. Tyto 
právní názory nižších soudů jsou z části správné, z části však neodpo
vídají zákonu. Jest správné, že podle § 3 (4) aut. zák. mohou třetí osoby, 
které utrpěly škodu z událostí, které vznikly střetnutím se několika ruČÍ
cích provozů, vznésti nároky na náhradu proti každé osobě ručením za
vázané podle zákona, který podle povahy provozu žalované osoby jest 
rozhodný pro její ručení, že nastává ručení solidární, ale jen tenkráte, 
je-li nárok proti střetnuvším se provozům odůvodněn. Není-Ii totiž ná
rok odůvodněn proti oběma střetnuvším se provozům, nelze mluviti o so
lidárním ručení. Odůvodněn jest nárok proti oběma provozům jen, když 
žádný z nich nepodal vyviň ovací důkaz po rozumu § 2 aut. zák. Důkaz, 
že škodná událost byla způsobena zaviněním třetího, nelze, byla-li způ
.sobena střetnutím se několika ručících provozů, vésti způsobem, že jeden 
·Z těchto provozu se dovolává zavinění provozu druhého. Neboť za 
»osobu třetí« ve smyslu § 2 aut. zák. lze pokládati jen osobu, jež jinak 
než automobilovým provozem zavinila škodnou událost buď vůbec nebo 
z části (srov. zprávu just. výb. býv. víd. posl. sněm. k vládní předloze 
.ČÍs. 2068, § 3, kde výslovně uvedeny jsou jako »osoby třetí« osoby 
.autem dopravované a chodCi; srov. dále zprávu jus!. výb. býv. víd. posl. 
sněm. k usnesení panské sněmovny čís. 709, kde se zdůrazňuje, že ru
čením povinný jest od povinnosti k náhradě osvobozen, když dokáže, že 
nehoda byla zaviněna vinou poškozeného samého nebo osoby třetí při 
provozu nesúčastněné (»eines betriebsfremden Dritten«) - srov. také 
rozh. čís. 8564 sb. nejv. s. a čís. 6459 Ol. Ung.). Byla-li, jako v souze
ném příp"dě škodná událost způsobena střetnutím se dvou automobilo
vých provozů, není žádný z obou řídíčů osobou při automobilovém pro
vozu nesúčastněnou, nýbrž osobou, jež podle § 3 (4) aut. zák. po případě 
za škodu ručí rukou nedílnou. Nelze tedy proto vůbec uvažovati o otázce 
zavinění řídiče Václava K-a a ručí podle § 1 aut. zák. i žalovaní Josef N, 
a Karel Ch., neprokáží-li, že nemohla býti odvrácena škodná událost 
přes to, že Karel Ch. dbal největší bedlivosti, veškerých předpisů a 
věcné opatrnosti při vedení silostroje a zacházení s ním, jíž bylo lze na 
něm rozumně žádati, že tedy škoda způsobena byla, pokud jde o jeho 
osobu, neodvratitelnou náhodou. Zavinění šoféra Václava K-a tedy ještě 
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, .. ,. ·brž te rve důkaz, že tomuto neby:o lze 
nevyviňuje ndlce Kar~a Ch-a, .11~ ~clavem K-em případnou vecnou 
odvrátiti škodnou udal~st za~l~~~~~ vskUtku také žalovaní josef N. a 
opatrností. Tento vyvlllova~l .. bídli o něm důkazy. Pokud tedy 

Karel Ch. uplatnili již v prve .~tOlcCl, a unadUo voelu zavinění řídiče Václava 
'·hl'" I k vyvmovaClll1 ' . 

prvý soud nepn :ze, 'ak ro nes rávné právní posou·zení veCl 
K-a, učinil tak spravne, pokkud .vs k IPnostl· J·ePž uvedli žalo. vaní josef N. a 

't' ani skut ove o o , . h t k· 
nevzal na 'p!e res, .. k dO vodnění dalšího shora uvedene. o ~ ~ e 
Karel Ch. JlZ v prve stohcl o o U , ni ři šetření předepsanych I vec
uplatněného vyviňovacího. d~~O~U, .~e aa zafházení s ním nemohla škodná 
ných opatrností ve vedenI SI os r?J 'e ani z povahy silostroje jo
událost býti Karlem ~h-~m od~~~~~naz: sZelhání nebo z nedostatku jeho 
sefa N-a nebo ze zvlastlllho zp~ ~ t I řízení v první stolici vadné. 
činnosti nemůže bjh dov~zoív~~~d zl~~p~~ený rozsudek a uložil prvému 
Právem proto zru~11 odvo ac I dl Bude na soudu první stolice, by vy
soudu, by znovU Jednal.a .'?Z

l
lO ., Josef N a Karel Ch. uvádějí za úče-

šetřil a zjistil okolnosh, Je: za ovam h ~vedeném směru. 
lem sproštění z ručení, ovsem Jen ve s ara 

čís. 9030. 

., " b· ti řemeslníku zajištěno další pm-
Předpisem § 251 ~IS. 6 ex. ř. ma d Y adtlÍffii! prostředky. Z exelluce 

vozování v dosavadnim r~~!lhu s oS;;lIdě vyloučeny stroje k výrobě 
proti venkovskému klempm JSOu po P . 
valch na prádlo, strojů na prádlo a pod. 

(Rozh. ze dne 14. června 1929, R 1 483/29.) 

kl ·' by byly z exekuce vyloučeny 
Na·vl·h dlužníka venkovského emplfe, t· o pra·dlo a pod , • ' 1 h prádlo s rOJu na ., 

stroje, jichž užíval k vyrobe v~ c ne\ u r s n'í s o u d návrhu vyhověl. 
s o udp r v é s t o II c e, zan1ltl, r , oměr ovinného v ten smysl, 
D ů vod y: Znalec vysvet!;l podl11k~ve P o 'eY ~živiti klempířským ře-

. .. k klemplr na veSlllCI nemuz , . . 
že se povlllny 1" o " . n 'brž že se musí zabyval! vy-
meslem, jak se jinak v~ meste jlrovozuJe! dl~ by uhájil nutné živobytí a 
robou předmětů, Jako JSou stroje ,~a ~~~s t~to výrobu strojů na prádlo 
že každým způsobe~,. Jest P?Vlllne o osléze že zabavené stroje vesměs 
považovati za malozlvnostlllka, ap, .. 'ho živnosti Tím jsou splněny 
jS;'~ be~foddm§ín~;~ě ~~tn~ ~!.T~~~;~~~ J:ě~hto stroj6. 
pre NPo . a y". s. o u d nevyhověl dovolaclmu rekursu. 

eJvyssl 

D ů v.o d y: 

, . I" Y z exekuce u řemeslníků před-
Podle § 251 čís. 6. ex. r. JSo~ vy ~u~:,n u v·konu výdělečné činnosti. 

měty, jichž potřebu]1 ~ osobmmu ez~ ~;::;, pddměty, nýbrž i ty, jichI je 
Tím jsou z exekuce ~ynaty nejen n, .) dpovídajíchnu osobním (rodlll
zapotřebí ~ ,"ýh;,dnem

l 
u'kPro,voz';e':~sl~íkU má býti zajištěno další pro-

ným) pomerum remes m ovym. 50 

Civilu! rozhodnuti XI. 

'h 
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vozování V dosavadním rozsahu s dosavadními prostředky (stroji, jak 
jest jich dnes nezbytně potřebí i k provozování malé živnosti, aby byla 
zachována schopnost soutěže. Výnos min. spravedl. z 2. června 1914 
věstníku čís. 43). Jde o to, zda jsou exekuci podrobeny či z ní vyňaty 
zabavené stroje, jichž povinný používá k výrobě valch na prádlo, strojů 
na prádlo a pod., zda touto výrobou vystupuje rozsah dlužIlíkovy výroby 
z mezí daných pojmem malé živnosti, čili nic. Nižší soudy zjistily v tom 
směru na základě znalcova posudku, že dlužník vzhledem k svému ven
kovskému působišti musí, by uživil sebe a rodinu, zabývati se i výrobou 
strojů na prádlo a že ho nutno přes to považovati za maloživnostníka a 
že stroje tl' jsou k provozu této jeho živnosti bezpodmínečně nutné. Jest 
proto přisvědčiti právnímu názoru rekursního soudu, že jsou tím splněny 
předpoklady § 251 čís. 6 ex. ř. ohledně těchto strojů. 

čís. 9031. 

Soudce, konající u sborového soudu prvý rok, jest soudcem naféza
cím. O odvolání do rozsudku pro zmeškání, vynesenéhO' soudcem řídícím 
prvý rok, rozhoduje tříčlenný senát, a to i v řizeni o žalobě podle zákona 
o nekalé soutěži. 

Jest porušením předpisu o doručování, ohlásil-li sice doručovací 
orgán uložení zásilky na poštovním úřadě ústně osobám bydlícím v 80U-

3edství a odevzdal jím též písemnou oznámku, neupevnil-Ii ji však na 
dveřích bytu (u IVchodu do místnosti obchodllí nebo živnostenské). 

(Rozh. ze dne 14. června 1929, Rv I 1382/28.) 

s o udp r v é s t o I i ce vyhověl při prvém roku rozsudkem pro 
zmeškání žalobě podle zákona o nekalé soutěži. O d vol a c í s o u d 
levyhověl odvolání, mimo jiné z těchto d ů vod ů: Odvolatel uplatňuje 
;lroti napadenému rozsudku v prvé řadě zmatečnost podle § 477 čís. 4 
c. ř. s. proto, že se doručení žaloby nestalo přesně podle § 106 c. ř: s., 
'l0něvadž doručovatel poštovního úřadu v T., nezanechav žalovanému 
výzvu v § 106 c. ř. s. předepsanou, ihned se pokusil o doručení náhradní 
'lodle §§ 102 a 103 c. ř. s. a ihned na to uložil žalobu u poštovního úřadu. 
lvrdí, že následkem toho žalovaný, dozvěděv se o náhradním doručení 
1Ž, když mu 23. února 1928 dodán byl rozsudek, neměl možnosti dosta
'liti se k prvému roku a že tímto nezákonným postupem jednak odňata 
oyla možnost, před soudem projednávati, jednak že když soud na zá
kladě toho vydal rozsudek pro zme~kání, jest tu vada řízení (§ 477 čís. 4 
,9 c. ř. s.). Tyto výtky jsou liché. Zjistilť soud odvolací z dopisu poš
tovního zřízence Václava R-a, že tento, maje žalobu doručiti a nezastih
mv žalovaného doma, pokusil se ho jeho domácími lidmi upozorniti, že 

:ná proň zásilku k vlastním rukám, že pak odpoledne, zase ho nezastihnuy 
cioma, zanechal proň jeho domácím lidem výzvu podle § 106 c. ř. s., ž" 
"ná býti doma příštíhó dne mezi 10. a ll. hod. dopoledne, a že, když tam 
Fříštího dne v ustanovenou hodinu přišel a žalovaného zase nezastihnul,. 
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1 ' 
• • v lovaného zanechal oznámku, vyp,nenou 

zase jeho domáCÍm iJdem ~IO. za 't niho Madu kde si ji může žalo
v ten smysl, že žalobu uklada

l 
u PI o,~ o~zalobu u p~štovního úřadu. Ježto 

d f což i učini u OZIV ., t d se vaný vyzve nou I, .' r' se na věc nepamatuJ!, e y -
svědkové žalovaným ve~~l11 sezn~,~U zedos ěl odvolací soud k přesvěd
znání svědka R-a. vylouC~Í1 fem~ Čení ~áhradním způsobem se stalo 
čení že si dorUČItel počma a ,oru , žalovanému možnost před sou
pře;ně podle předpls~ § 106 bC·1 r. s., ,~e tu tedy není zmatečnosti podle 
dem projednáv~tl odnata ne ya, a z . 
§ 477 čís, 4 c. r. s. ,. den' rozsudek i rozsudek prveho 

N e j v y Š š í s o u ~ }rusd naE
a 

.. / doručením žaloby a vrátil věc 
soudu jakož i před ch OZl r:zel11, pocm'~~i1 prvy· rok a pak ji vyřídil. 

, u soudu by o žalobe znovu nan prvem , 

D ťt vod y: 

, dku neprávem zmatečnost podle 
Dovolatelka vytýká odvolacllnll!o:~~ tom že odvolací soud rozhodl 

~ 503 čis. 1 a § 477 čís. 2 c. ř. s., J!Z VI I V ;'kání podle § 396 c. ř. s. 
~ .. t· dku vydanemu pro zrn s . . 
o odvolal11 pro I rozSU , '''I . senátě ačkoli pro takove spory, 

k I · oute'ži v tnc ennem, d· to ve sporu o ne a es, 'I ' ' před sborové sou Y prve s -
patřící podle § 21 zák. o nek. s~u~. ~y ,u~nseporů u sborových soudů samo-
Iice, prý nepl~ti § 7 a j. ~' ? ~;o~~ž~asv~~řovalo proti rozsudku, v!daném,~ 
soudcem, takze o odvolal11, re." rv' rok podle § 239 c. r. s., me 
členem sborové~O S?U~U k~naJ!;lmr! to~1U nelze dáti za pravdu. Dov,C:~ 
rozhodovati senat pet.,c1enny. Nazo odle zákona o nekalé souteZl 
láním nadhozenou otazk~, zda P:? ťPor~élo souvislosti ani řešiti. Jde tu 
platí též předpls,~ 7 .a~ J. n.; net~~d~e~ (soudcem jednotlivcem) podle 
o rozsudek vyhlaseny Jedllly;n s ,. mínění dovolatelovo»samoso~[l
§ 239 c. ř. s. Soudce ten Je pres opac?e ravě že se prvý rok koná pred 
cem«, třebaže ho zákon :ak neJmen~l~' PemuŽ to předsedou bylo p~il,á
předsedou senátu n~b? c1e?elll

k 
se~a ;ki plyne z §§ 239 a násl. c. r .. s., 

záno. Soudce, konaJ!cl prvy ro ; J
t 
'.I postavení jako samosoudce JevI sr 

soudcem nalézacím. jeho samos a ne h ená (§ 239 druhý odstav. ec c. 
, snesení jemu vy raz h d jasně v tom, ze pro u " může při prvém roku roz o o-

ř s) neplatí předpis § 516 c. r. s. ,~,zelatí všeobecné předpisy o oprav
;ati i ve věci samé rozsudkem, pro ne

d
JZ PI'· rozsudků sborových soudů 

P . I· § 8 J. n že o o vO am z d 
ném řízení. ravI- I .;', sborového soudu jako samosOU -

P
rvé stolice, které byly vydany c1en~nt' h t'rl' soudců platí to i pro rOz-

., h' dl' v sena ec ' t" cem rozhodUj! vrc ll! sou 6 ' ve sporech pro nekalou sou ez, 
sudky pro zmeškání podle. § 39 . c. ~ .. s. ic jiného na mysli, než soudce 
neboť, mluvě o samos,o~dcl, nemaj .I. :~·z~oduje úplně samostatně Jako 
jednotlivce" jenž o vecI Jemu sverene , ' ' 
soudní sena ty. , I ' u soudu právem mylne rozrešem 

Žalovaný vytýká vsak odvo a,cun
1 

ř s již jest spatřovati v tODl, 
otázky zmatečnosti podl~ § 503 č'~·oud~· p·roj·~dnávati, odňata ne~ákon
že žalovanému byla lllOZn?S,t, na 477 čís. 4 c. ř. s.). Odvolacl so~~ 
ným postupem při doruč':l11 zalob~.~§ žalovaného přes řádné vyzvam 
zjistil, že doručující organ, nezas I nuV 50' 
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. . .. v urceny cas v 'eho b ť . podle § 106 c r' s ,. , 
chal pro žalovaného oznámk dl' § y e, jeh.? domácím lipem zane-
u P,ošt.::vního úřadu, kde si jiUž~~v:n' 1~~ c. r. s., že žalobu ukládá 
ulozlv zalobu u poštovního "d TY muze vyzvednoutI, což i učinil 
n h 

. ura u. ento postup d " ' evy oV,uje předpísu § 104 c. ř. s. P , ?rucov,aclho orgánu 
č~m ulozením státi tak, že se uložen,Od~~ ,n;h~ mUSI se nahradní doru
nenou na dveřích bytu nebo na dv "I hO aSI plsemnou oznámkou upev
nebo živnostenské a podle možn s~r~c k ,u ,vch?dU do místnosti obchodni 
se,dství bydlícím. Doručující org~n ~h~' e.r

stmm sd~le~ír:r osobám v sou
bam a odevzdal jim také pís a~1 sIce ulozem ustně těmto oso-
bytu, jakž zákon výslovně n:~i~~je o~~a~ku, ale neupevnil ji na dveřích 
nucovacího. Každé j' ej'l'ch ,: r~ plsy o doručení jsou rázu do-
S d . porusem ma v záp T I ou y nejsou oprávněn řesné"" e I nep atnost doručení. 
tudíž doručení žaloby ~t'IPza 'r'd s,etrenl techto norem promíjeti. Nelze 
, 'I . a ne provedené a . 't . ~e za ovany žalobu přes tuto závadu v do ' "jez o na jevo nevyšlo, 
ze r:r u v~dným postupem při doručování ~ucenl ~čas dos!al, jest zjevno, 
projednavat. Bylo proto celé říz' byla odnata moznost, na soudě 
jakož i rozsudky na jeho základe:npl vhol'.?u ~tolicích od doručení žaloby fa asene zmatečné. 

čis.9032. 

Ručení dráhy (zákon ze dne 5 hře " Bylo-Ii posunováno ře _. • ~~ 1869, Cll!. 27 ř. zák.). 
nosinlho opatřeni, ač zří~n~i pr~Jezd "sl!nrce bez dostatečnébo bezpeč
p~uté ,na vedlejších kolejích !~~~UjICI~r~ddí1U ,:I~ pro vagony se
preKážku, jde o přihodu v d "1'OZ lina sllntel a na bllžící se 

žel ._. oprave. 
ezntcw podnik ručí zásado' . t 'kl" 

nebyla jedinou bezprostřednl'p''-- e I ~n ate, kdy,ž přlhoda v doprave' . _ , ' ncmou 'urazu Pt' h' ' 
zavrnent poškozeného (§ 1304 b' zák'" . IC aZI in v úvahu i spolu-o c. .). 

(Rozh. ze dne 14. června 1929, Rv I 1458/128.) 

Vůz žalobcův srazil se ře"'d" 
motivou; při čemž byl žalob~e J~ra~:n~I~Č?ObU ?ráhu, s po~unující loko-
pro,lI draze uznal pro c e s n i s o u d a o, III narok na n~hradu škody 
VlCI po právu. O d vol a 'o d p rve ,s t o I I C e duvodem polo
strany. D ů vod Y' Ve vC' I. v o u, ~e~rhovel odvolání aní té ani oné 

" d' . eCI same zaleZl na to d'd 
pnpa e o příhodu v dopravě čili n'c V ' m, z a jev souzeném 
že příhodou v dopravě po ro I §. 1e smerU tom dlužno si uvědomiti čís. 27 ř. zák. jest událost při~~dmu" zákona ze dne 5. března 1869' 
provo kt ' , IVSI se prolI pravidlu t' ' ,zu, erá sama o sobě jest způsobil' 'I 'k ! pr? .r normálnímu 
a ~dala se mimo osobu zraněného a 'a a c ove a r:,os,kod:1I neb usmrtiti 
P?sk?zení neb usmrceni člověka ,') k~!le skutecne ~'pusobila tělesné 
vmnem ručení železnic J k '1' muze o uvodl1lÍ! pouZltí zákona o po-

V t t 
. a ml e jest tedy zj'iště "h' 

om o smyslu, jest dráha povinna k' "na pn oaa v dopravě 
10bcI prokazovati zavinění dráhy je 't nahr~~e ~kody a netřeba dále ža
CIt. zák., že dráha příhodu zavinila z o f ~ I vZ9Y dom~ěnka podle § 1 , pro I ernuz se draha může brániti 
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tim. že prokáže některý z vyviň ovacích důvodů jmenovaných v § 2 cit. 
zák. S těchto hledisek nesouhlasi odvolací soud s právním názorem 
prvého soudu, že »zranění« žalobcovo při srážce lokomotivy s přejíž
dějícím povozem nutno pokládati za příhodu v dopravě, neboť tu zřejmě 
zaměňuje prvý soud příčínu s následkem, ježto zranění jest následkem 
příhOdy v dopravě, s níž jest v příčinné spojitosti, a nemůže proto zra
nění jako takové naplniti pojem příhody v dopravě v tom smyslu jak 
shora uvedeno. Soud odvolací však uznal, že tu je příhoda v dopravě, 
Zjištěno jest, že v osudný den na prvé a druhé koleji stály spjaté va
gony, pro které lidi v povozu Jana š-a nemohli viděti pohybující se 
vlak, a že také železniční zřízenci posunujícího oddílu neměli rozhledu 
na silnicí a blížící se povoz nemohli pozorovati až teprve před místem, 
kde se nehoda přihodila. Zjištěno jest dále, že nebylo učiněno se strany 
dráhy dostatečné bezpečnostní opatřeni, by byla chráněna bezpečnost 
osob a majetku, k čemuž byla dráha povinna i podle čl. 30 bod 2 in
strukce XIX. V tom, že dráha nezachovala opatrnosti, již ji instrukce 
ukládají, spatřuje odvolací soud událost proti pravidlu se přihodivší, 
která, poněvadž v důsledku jejím vzniklo poranění žalobcovo, naplňuje 
skutkovou povahu příhody v dopravě po rozumu § 1 cit. zák. Tím jest 
dána příhoda v dopravě ve smyslu § 1 cit. zák. a tím jest také zjištěna 
ručební povinnost dráhy. Jde jen o to, zda a pokud dráha z ručení tohoto 
jest vyviněna. A tu jest zjištěno, že lokomotiva silně pískala, že působila 
hluk a vypouštěla hlasitě páru tak, že mohl i žalobce pi skot a hluk loko
motivy slyšeti a měl se přesvědčiti dříve, než na dráhu vjel, zda jest trať 
volná. Poněvadž této opatrnosti nedbal, spolupůsobil na srážce a zod
povídá tudíž spolu za túto srážku. Právem tudíž prvý soud činí žalobce 
spoluzodpovědným na srážce. Ježto míru zavinění stran nelze přesně 
stanoviti, právem prvý soud podle § 1304 obč. zák. zavinění obou stran 

rozdělil na polovici u každé strany. 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání ani té ani oné strany. 

D fl vod y: 

Obě strany napadají rozsudek odvolacího soudu z dovolacího dů
vodu čís. 4 § 603 c. ř. s. Leč neprávem .. Jak správně již odůvodnil od
volací soud, má se podle § 1 zák. ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. 
vždy za to, že příhoda v dopravě nastala zaviněním železničního pod
niku nebo lidí, jichž v provOZU užívá, bylo-Ii příhodou v dopravě železnic 
způsobeno poškození na těle nebo smrt člověka a netřeba proto žalobci 
prokazovati zavinění dráhy. Posunovalo-Ii se, jak zjištěno, přes přejezd 
silnice bez dostatečného bezpečnostního opatření, ač zřízenci posunu
jícího oddílu vlaku pro vagony na vedlejších dvou kolejích sepnuté ne
měli rozhledu na silnici a na blížící se překážku, kterážto okolnost činila 
zvláštní bezpečnostní opatření nutným, jest v tom spatřovati příhodu 
v dopravě, to jest událost, jež uchyluje se od pravidelného želewičního 
provozu, neboť odporuje to předpisům ,čl. 30 bodu 2 dl, 29 bodu 8 al. cJ 
a čís. 36 bod 1 předpisu pro službu dopravní číslo XIX. Ježto pak bylo 
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zjištěno, že žalobcovo zranění způsobeno bylo touto příhodou, ručí ža
lovaná strana zásadně podle §§ 1325 až 1327 obč. zák. a není třeba uva
žovati ještě o tom, zda a jaké zavinění stihá železniční zřízence, jichž 
železníční podnik při posunování použil,pokud se týče přímo žalovanou 
stranu. Nepovšimnutým mohou proto zůstati veškeré dovolací vývody, 
jimiž se žalovaná strana snaží dolíčiti, že nic nezavinila. Z ručení mohla 
se žalovaná strana osvoboditi jen důkazem vyhraženým v § 2 cit. zák. 
Že příhodu v dopravě, neobezřetné a předpisům odporujicí posunování 
zavinil sám žalobce,žalovaná strana ani netvrdila a neuplatňovala ani 
jiného vyviňovacího důvodu po rozumu § 2 cit. zák. Přes to jest nižším 
soudům přisvědčiti i potud, pokud uznaly, že žalobní návrh jest důvo
dem po právu jen jednou polovicí. Jak již uvedeno, žalovaná strana sice 
neprovedla vyviňovacího důkazu ve smyslu § 2 cit. zák., ba o důkaz ten 
se ani nepokusila, avšak uplatňovala, že žalobce »úraz« zavinil sám, 
tedy, že jeho zranění způsobeno bylo vlastnim zaviněním, nikoli přího
dou v dopravě; tim popřela předpoklad § I cit. zák. Ovšem se toto 
tvrzení neshoduje potud s výsledkem průvodního řízení, pokud byla pří
činná souvislost mezi příhodou v dopravě a úrazem po skutkové stránce 
neodporovatelně zjištěna. Nicméně jest námitka žalované strany vzhle
dem k dalším zjištěním významná. Železniční podnik ručí v zásadě i ten
kráte, když příhoda v dopravě nebyla jedinou bezprostřední, poslední 
příčinou úrazu. Že tomu tak, je zřejmo ze zákona, jenž uživá v § I slova 
»Herbeiflihren«, kdežto v § 2 užívá slova »verursachen« tedy pojmu 
užšiho. Každý výsledek předpokládá spolupůsobení jistého počtu okol
ností, nebo sil, z nichž každá představuje podmínku výsledku. Zpravidla 
vsak bude tato řada kausálně účinkujících okolností pro otázku ručební 
povinnosti bez významu. Jinak se má věc, neni-Ii některá z těchto okol
ností založena v obyčejném běhu věci, nýbrž zakládá zřejmé zavinění 
poškozeného. V takovémto případě je tu více pramenů škody, a tato ne
byla tedy způsobena jen příhodou v dopravě. Nelze proto ukládati dráze, 
by hradila vešl,eru škodu, když tato nebyla způsobena ve svém celku 
příhodou v dopravě, což § 1 cit. zák. předpokládá. V souzeném případě 
bylo zjíštěno, že lokomotiva silně pískala, působila velký hluk a vypou
štěla hlasitě páru, že žalobce a jeho společník při náležité opatrnosti 
mohli pískání, hluk lokomotivy a syčení páry slyšeti a viděti kouř. Vy
žadovala tedy právě proto, poněvadž obě koleje, za kterými se vlak po
hyboval, byly vagony zastaveny a rozhledu bylo úplně zabráněno, oby- . 
čejná opatrnost (§ 1297 obč. zák.), které žalobce a jeho společník měli 
šetřiti, by se, než vjeli na koleje, přesvědčili, je-Ii dráha volná, nebo za
řídili jízdu tak, by v případě potřeby mohli ihned koně zadržeti a vůz 
zastaviti. Ani tak neučinili, stihá je zavinění podle§ 1297 obč. zák. a, 
jelikož při náležitéopatrno·sti na jejich straně se mohla, jak bylo zjiš
tě.no, srážka stejným způsobem zameziti, jako kdyby na druhé straně 

nebylo posunováno tak, jak se stalo, byla nehoda způsobena i jejich vi·· 
nou. Jestliže pak nižší soudy, usoudivše, že obě strany mají stejný podíl 
na škodě, uznaly, že jest žalobní nárok důvodem svým po pr,",,·u jen po
lovicí, nelze v tom shledávati nesprávné právní posonzení věci. 
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, lb' . árok s tím že hude platiti jen 
Uznal-li dlužnik ve spo!" :-,a o ,"1 n ... tel proti tomu nic nenamítal, 

splátky přijaté v,e vyro;nac: t:~nia~o;~~ podle § 39 čís. 5 ex. ř. ~ru~ 
jest dlužnik opravn~n ,?.m

t 
I a I obmezeně ač dosud nedošlo ke zrusem 

šen{ exekuce, vedene ven e em ne ;' , 
slevy a výhod plynoucích z vyrovnam. 

(Rozh. ze dne 14. června 1929, Rv I 1910/,28.) 

. "., ohledávky uznal tehdejši žalova!,~ 
Ve sporu O zaplacenI p~nez~te p hl dem k vyrovnání o svém jmenl 

zažalovanou pohledávku s Hm, ze vz e 'řízení protí čemuž teh-
. . . . I·tky přijaté ve vyrovnaClm, d b ť 

bude plahl! Jen sp a , A t 1 de·ší žalobce vedl exekuci kvy o Y I 
dejší žalobce l1lC nenamltal. n hedl .J 'alovaný žalobou zrušem exekuce 
celé pohledávk~, ,domá~al_ s~ ~e, beJ~~ ~yhověno s o u d Y vše c h tří 
vzhledem k one umluve. Za o e y t' hto 

t o I i c Ne J. v y Š š í m s o ude m z ec s . , 

důvodů: 

.' dle § 39 čis. 5 ex. ř. Věc se má 
žaloba, o niž jde, Jest z~lobo:,. po .. ·est tu zvláštní úmluva o jeho 

tak, že kromě rozsudku na zakl~de u~~l,~~lí J taková úmluva mLtže podle 
účinnosti. Nelze pOchybova~; ze zv ~se~.lého nálezu a omezovati jeho 
okolností příp~du trvatI ~e ~ r~szť~orm'álně platný a v moc prá~~ ve~ 
účinnost. Hledlc k toml.!, :: tJ, luva vytvořila se v tomto pnpade 
šedší rozsudek a vedle ne ° ona um : odní vy· še žalobního nároku, 

, . t a jisto postavena puv . . b ' 
situace tak, ze Jes n. d ' ~.' paritní lhůta rozsudkova, ny rz 
ale že jednak neplatl bezpo ~rne.cn:. ení stanovené jednak že řádným 
lhilty k placení kvot ve vyrovnavaclm r~z hl dávky a' že jen v případech 
zaplacením kvot sleví ~e žalo~cl zbyte ~~ev= a ostatni výhody plynouc.í 
v § 57 vyr. ř. uveden'yct:.zruslla,bY,~e k rozsudku docházejí omezem, 
z vyrovnání; podo!'ne pnpady, ,~ero~~I~d~ch pro zmeškání, když jedna 
vyskytují se zeJmena zhusta

d 
p.n dklizení sporu nedostaví se Je roku a 

strana v důvěře v mlmosOU lllo? . I f ě rozsudek pro zmeškánÍ. Jak 
druhá strana, dostavíc se, vymuz~ SI se~vo poskytuje platné právo da
v rozhodnutí čís. 8472 sb. ,~.~. OV?~ních ·ednání, která přišla k místu 
lekosáhlou ochranu prah UCll1k~l ~~O 874: 785 a 1464 obc. zák. a .čl; 
lsti (srov. §§ 345, 542, .866, 8 , b 'hodního zák.). Z těchto předpISU 
294, 350 a 386 p,osledlll o~s;av:c. °dnCající nemůže pro sebe vyvozovati 
vyplýv~ zásada" z,e strana s lve J~é straně. Nelze pochybovati, že,o po
ze lstiveho Jednam prava pro:~ dr '. a žalovaná vedlaneomezene exe
dobné jednání jde v t01:,to ~rq~ade, ~nbyía omezena řečeným způsobem. 
kuci na základě titulu, l~hoz UCll1~OS st to který připouští, by exe~uce 
A právě předpis § 39 CIS. 5 ex. r)e a z~ nepřípustnou. Tento duvod 
byla z takovéhoto důvodu pr~h ads,;n . h' mluví tento § pod čís. 5. 

, h .. akých duvo u o mc z . . , , 
jest jedním z onec Jll1 . d',· největší překážkou pro Ll"znal1l 
Právem proto uvedl odvolacl sou , ze 
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stanoviska žalovaného jest ona úmluva, a právem nevyhověl odvolání, 
an žalobce včas zapravil první již splatnou vyrovnávací kvotu a ano 
dosud nedošlo podle § 57 vyr. ř, ke zrušeni slevy a výhod, plynoucích 
z vyrovnání. 

čís. 9034. 

Uplatněn-li ve sporu námitkou započtení vzájemný nárok, vadí jeho 
napotomnímu uplatňování žalobou navzájem překážka rozepře zaháj-ené. 

O nároku namítaném k započteni jest rozhodnouti ve výroku, roz
hoduje-li se o jsoucnosti vzájemné pohledávky. Zamítá-Ii se žalobuí 
nárok nebo zamítá-li se námítka započtení pro nedostatek podmínek za
počítatelnosti, stačí rozhodnouti o nároku, namítaném Ik započtení, v rtů
vodech. V těchto případech nebrání rozhodnutí soudu novému uplatnění 
vzájemné pohledávky. 

Rozhodl-Ii prvý soud, že se vzájemná pohledávka nehodí k započtení, 
kdežto odvolacl soud vycházel z opačného názoru, a důsledkem toho 
zrušil rozsudek prvého soudu a nařídil mu dlalší jednání, byl oprávněn 
vynésti dílčí rozsudek o žalobní pohledávce jen tehdy, nebyla-Ii s ní vzá
jemná pohledávka v právní souvislosti. 

(Rozh, ze dne 14, června 1929, Rv 11978/2",) 

Proti žalobě o nedoplatek kupní ceny za nábytek nnmítl žalovaný 
advokát započtením vzájemnou pohledávku na náhradu ;;kody a vznesl 
žalobu navzájem na náhradu téže škody, Pro c e sní s o udp r v 'Ó 

s t o I i c e uznal podle žaloby, žalobu navzájem zamítl. O d vol a c í 
s o u d potvrdil rozsudek o prvotní žalobě s tím, že jde o rozsudek dílčí, 
rozsudek prvého soudu ohledně žaloby navzájem zrušil a vrátil věc 
soudu prvé stolice, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. 
O ú vod y: Pokud jde o zažalovanou pohledávku, byla táž na základě 
nesporných skutečností uznána jako po právu jsoucí a odvolání zjištění 
prvého soudu v tomto směru nenapadá, Odvolání napadá rozsudek ien 
potud, pokud byla zamítnuta žádost žaloby navzájem o uznání, že po
hledávka žalující firmy je vyrovnána vzájemnou pohledávkou žalovl
ného z důvodu náhrady škody v téže výši. A tu shledáno odvolání dlI
vodným, V prvé řadě jest uvésti, že žalovaný hned při prvém sporném 
jednání uvedl, že bylo mezi stranami při uzavření kupní smlouvy o ná
bytku ujednáno, že se zbytek účtu žalující firmy má platiti ve lhůtách, 
na které se mají súčtovati protiúčty žalovaného za právní zastoupení, 
jež žalobce slíbil žalovanému předati, a že nedodržením této úmluvy a 
odepřením právního zastupování firmy žalobci od 1. ledna 1927 vzešla 
žalovanému škoda nejméně ve výši zažalované pohledávky 3,777 Kč, 
následkem čehož si zažalovanou část kupní ceny na úhradu škody té 
zadržel. Ač žalovaný výslovně neučinil námitku započtení onoho ná
hradního nároku na zažalovanou pohledávku, přece ve skutečnosti tímto 
přednesem námitku tu vznesl. Podle § 391 c, ř, s,jest projednávání 

- Čis, 9034 - 79if 

, 't 1é k započteni a jest je provésti, aspoň 
sl)oru rozšířiti i na naroky naml ar k" b't'l bezdu'vodny'm a konečnÝ:]1 
, v lb' nárok neu aze Y ,., 
potud, pokud se za o ~I, ' nebo nebytí nároku namítaného k za-
rozsudkem rozhodnouh ! Ok bY!1 I 'ho 'takto uplatněnému od dolov 
počtení., Pr,oto nutn,~ naro, u zet o;;znee ře zahájené podle § 232 druhý 
vznesem namltky pnznah ui!n § 233 ~ ř s pokud řízení o něm trva, 
odstavec c, ř, ,~' a,nelze pOl e,' t'h" ~ni" u jiného soudu, Dúsledni' 
zahájiti pro tyz §na2r~~ sp~r san~ď:nít~o'::ti žalobu navzájem, která pOdle 
bylo tedy podle c, r. , , -" ,,' než formalisováním na
své konečné žádosy~;ní vlastne ,mclm J'n~~.; stolice v rozsudku zjiš
mitky započtem ]1Z dnve vznesen,e, S~~ úlet za odebraný nábytek bude 
ťuje že bylo mezI stranami u]ednano, 'I ' k blíže otázkou JSOUC-

, I' tk' h a protiúčty Neobrra se vsa 
placen ve sp a ac "k' 't ní a žádost žaloby navzájem, 
nosti pohledávky namlta~e ,~~P~~t~ že t~ není podmínek započteni 
správně n!~~h ~~ zap~č(:~~i~~~1 phměř~ná prokazatelnost a splatn~st), 
podle § 1 o~, za , o' d a co do v' še nesporná a pohledav,," 
že tu jest, pohleda~~~ c~o d~od~~~o~u sporná Yteprve rozsáhlým sporem 
co do vy se neurel a, v ní nel~odí Tomuto právnímu sta
prokazatelná, kt;rá ,se proto k z,ap~~te soud řehlédl předpis § 391 po
novisku nelze pnsvedčltl. Nebo! p y P, t'eba k rozhodnutí o I,a-

"t ' podle něhož ve sporu nem r , 
sledm ve Y c" r. s" " tak mohlo státi hned při rozhodnul1 
roku namlta~em k z~poctem, ~~ se období kdy spor je zralý k tomuto 
o nároku zazalovanem ~ by JIZ V , 'klad DrO rozhodnutí o z,
rozhodnutí, ~1Usily t~ byh vsechny ~re:p~ává ~a~pak soudci možnost, 
počítaném naroku, Predpls § 3{1 c', r. sir rozhodnouti kladně o náro\w 
by, jakmil: dospéje ve, sporu k~:z~~čí111 bez ohledu, jak daleko po
zažalov~?em: uc1l111 tak r,ozs~d. ' ku Ider' m se vlastně teprve nejen 
kročilo nzem co do započlta~~h~ na:~ ~ sPIJnost tedy další podmínky 
jsoucnost náro~u, p.r,av.~st; ~y rz 1 vvys: en zá;ov~ň nařizuje, že v řízení 
započítatelnosU ma]! Z]!Sutl. Ale ,predpls t kaz na menší nebo větší ob
o vzájemném nároku i,est pokraco~at~, t~~U neo rávněný a dúvodu toho 
tížnost spor,u o z,:pOČltany narok ]e~ s n~lze !žíti k zamítnutí nároku, 
proti zřejmemu predplsu § 3~1 c: \ ~ době rozhodnutí jest splatní'!11 
Sporem také nutno zjl~Í1Í1, z a n~rooud ne rávem uvádí za dúvod za
čili nic, Nedostatek UICltoSt! f'v y ~) dal p výši škody kterou namítá 
mítací pro~ože odvolate! (za ov~;;, st~lice, zamÍtnuv ~ávrh žaloby n~
k započtem, na 3,777 Kc, Soud P čt' uvedene'ho formálního du-, • , h na zapo em - z 
vzájem -dl spr~v~~ ~~:~u odvolacího nesprávného, nerozhodl o nároku 
vodu, po e nazo 

ve věci samé, d "I sudky nižších soudů o pohledávce ža-
N ' Y š š í s o II zrUSl roz " '" r 

, e J v : :"'1 b do Ině jednání ve smeru nanzenen~ 
lobm a prvemu soudu ulozl , h YiI Ppohledávce žalob1í i o vzájemnc 

~~~f~~~~e s~u~=~~čťenn~v~a~í~a~~, ~alobu navzájem odmítl. 

Důvody: 

, 'tl' I bu navzájem Tuto proto, že 
Prvý soud vyhov~1 žal,:b~ ~ za71 ~~I~tňo~aná nehodí k započterí 

se vzájemná pohledavka, za o ou ou , 
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pro neurčitost a ne likvidnost p' . 
o námitce započtení nýbr' 'p' "d' soud nerozhodl ve výroku rozsudk 
tvrdil rozsudek o ž~lobě za j~~U~il uvode~h rozs~dku" Odvolací soud po~ 
vodech vychází z náz01'u j'ak b 10ZSU ek o zalobe navzáj'em Vdu' 

, , , o y rozhodo I ť ' '-
zrusuje rozsudek o žalobě nav " k va 1m I o námitce započtení 
namítaná byla znova uplatněna zagm, I terou pohledávka k započtení 
hlobou uplatněném bylo rozh~dnu~vo atel vytýká, že o nároku první 
mrtkou započtení uplatněnou pohled? ~Ozsudhm dílčím, ač šlo o ná
s pohledávkou žalobnÍ. Odpůrce stoaí

v n~' ktera )e v ~rávní souvislosti 
mohl by tl vynesen proto, že bylo rol hod stano':"sku" ze dílčí rozsudek 
o ~a::"tce započtenÍ. Tuto nejasnost zp~ut~,~ zalobe navzájem, nikoli 
vo nem odvolacího SOlldu N' 'tk' so 10 nejasné pOj'etí a odu'-
s ' aml ou započt' I' , 
. poru o pohledávce jí uplatněné do" e111 ,za ozena jest zahájenost 
roz~, uveřejněné pod čís, 7905 sb v:s~ pohled~vky ža~obní (srov, plen, 
napred ve sporu námitkou započt~ .. ;J, k Kdyz tedy zalovaný uplatnil 
dodržení dohody o splácení žalob ~" naro ,na náh;~du škody pro ne
kaml }a právnické práce nastal t~l pohledavky Vzajemnými pohledáv_ 
~~zepre zahájené a novén;u uPlatně~' p~ t~nto namítaný nárok účinek 
aje,~os~ Sporu, Žaloba navzá'em m~ je o' zalo?ou navzájem vadila za

:ahajene rozepře odmítnuta ale 'I el~ ,tedy byh usnesením z důvodů 
ctel:Í. Ni!ší soudy chybily: prv' :~~ yh r~zh?dnuto o námitce zapo
z dU~Odu ~ěcných, a odvolací ~OUd Žep~ot~ze zalobu navzájem zamítá 
? VZ~j"mne žalobě a nařídil v rozS~dk ,rustl ,v tomto ,směru rozsudek 
Jednam, K závadě zahájenosti ovem vyroku o teto žalobě dalŠí 
v každém období sporu (§ 240 sp~ru )utno přihlédnouti z moci úřadu 
proto žalobu navzájem odmítnou~; \~ , te,dy! v dovol~cí stolici a byl0 
vOdech rOzsudku podotýká, ale fO;'I~ 'l ~pravne, Od~olacI soud sice v dů
razu l1edá~áJ protože zrušuje v r rok ~ ~:lnespravne"ve výroku tomu vJ'
r~zhodnuh o ní. Odvolací soua v éhází ~be ,navzaj~m a nařizuje nové 
vy:?kem ohledně rozsudku vyd lh ,na:;oru, ze jeho zrušovacím 
vynzena i námitka započtení tne o ~ zalobe navzájem jest formelně 
čtení n~mí!aném nutno rozho;jno~~Uvevsak l~ení t~k O nároku k zapoe 
vodu vecne oprávněnosti vzájemné ohlv~r.o u, ma-Ir se tak státi z d~-
o }~ou~nosti, vzájemné pohledávky (~ 4jej ~vky, tedy k~yž se rozhoduje 
mlta, n~rok zalobní, takže řešení námitk ' L. s,): Ovsem, když se za
se namltka zopočtení zamítá pro nedo y zapoctem, odpadá, nebo, když 
podle ~§ 1438 a 1440 obč. zák kd ,statek podmmek započítatelností 
pohl:d~vky věcně nerozhoduje, n~ní ~~ř!~í tedy o JSoucností vzájemné 
sudec.nern a stačí rozhodnutí v d' d P h rozhodnouti ve výroku roz
padech nebrání novému uplatně~~o e~, ' Rozhodnutí soudu v těchto pří- . 
jsoucnosti nebylo rozhodnuto s úč:n~~~e§n~~ tOh:edávky, protože o její 
hOd~je o Jsoucnosti vzájemné pohledávk r'k c: L s',(kdyz ,~e totiž roz-
Prvy soud rozhodl z'e se " " y, d oh o jeJI zapocltatelnosti), 

, • , vzajemna pohledá k h' 
sprav,ne podle svého názoru' ~ a ne Odl k započtení a 
so~d zrušil výrok prvého sou~~s~mžaroz~Oduje ,~ důvodech, Odvolací 
nanzuje o ní další jednin' . ' ,lobe navzajem, a neodmítnuv ji 
započtení. Jeho náZOr lze"s;:;'~!;Ii~,atr~e na bmY,s!r dal~í jednání o námítc~ 

1 s OU o menou, ze se měl-ve výroku 

- čís, 9035 -
795 

vyjádřiti, že se nařizuje další jednání o nároku namítaném k započtení, 
nikoli o žalobě navzájem, Ale žalovaný důvodně si stěžuje na to, že byl 
vynesen o žalobní pohledávce rozsudek dílčí, an odvolací soud neroz
hodl konečně o pohledávce namítané k započtení. Takový rozsudek 
bylo lze vynésti o žalobní pohledávce podle § 391 třetí odstavec c, ř, s" 
když není vzájemná pohledávka v právní souvislosti s pohledávkou ža
lobní. Odvolací soud potvrdil rozsudek prvého soudu o žalobní pohle
dávce, ale tím, že nařídil v dúvodech rozsudku další jednání o vzájemné 
pohledávce, namítnuté k započtení, stal se jeho rozsudek rozsudkem 
dílčím, Takovým nebyl rozsudek prvého soudu, který konečně rozhodl 
i o námitce započtení, pokládaje ji za nezapočítatelnou, Odůvodnění 
odvolacího soudu pro vydání dílčího rozsudku,' že jsoucnost žalobní po
hledávky není napadena v odvolání, proto nestačí k vydání dílčího roz
sudku, když bylo napadeno rozhodnutí o námitce započtení. Když toml! 
tak bylo, bylo lze vynésti dílčí rozsudek o pohledávce žalobní jen tehdy, 
když vzájemná pohledávka nebyla s ní v právní souvislosti, Tomu však 
ie tak, když se obě pohledávky vyvozují z téže smlouvy, Proto bylo 
zrušití i dílčí rozsudek odvolacího soudu o žalobní pohledávce, v dll
sledku toho i rozsudek prvého soudu o ní, a ježto dovolací soud sdílí 
názor odvolacího soudu, že započtení vzájemné pohledávky nevadí její 
neurčitost a nelikvidnost, bylo nařízeno, by prvý soud jak o žalobní po
hledávce, tak i o vzájemné pohledávce namítané k započtení vydal nový 
rozsudek konečný po doplnění jednání. 

čís. 9035. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n,). 
Opuštětlím bytu rozumí zákon v § 6 (2) odchod s úmyslem, o byt 

se vůbec navždy nebo aspoň na čas nestarati. Není opuštěním, kll\yž si 
odcházející manžel výslovně proti prooojimateli byt pro sebe vyhradil 
a sám dále nájem platil. 

Obnovil-li pak manžel manželské spolužití, ale po rozluce byt na· 
dobro opustil, nelze manželku pokládati za příslušníka jeho rodiny. 

(Rozh, ze dne 14, června 1929, Rv I 832/29,) 

Žalobkyně, tehdy svobodná, najala od žalovaných byt. František V" 
oženiv se napotom se žalobkyní, sdílel s ní najatý byt. František V, opu
stil pro rodinné ne sváry společný byt, do něhož se vrátil teprve po rozluce 
manželstvÍ. Ani žalovaní zažádali proti Františku V-ov i o soudní svolení 
k výpovědi z bytu, žalovala je žalobkyně o určení, že jí přísluší nájemní 
právo k bytu, P l' o c e sní s o udp l' V é s t o I i c e uznal podle h
loby, maje za to, že žalobkyně najala byt pro sebe, nikoliv jménem svého 
nastávajícího manžela, O d vol a c í s o u d napadený rozsudek 1'0-
tvrdil. Nesouhlasil síces názorem prvého soudu, že žalobkyně najala 
byt pro sebe, nikoliv jménem svého nastávajícího manžela, avšak vy
hověl žalobě z těchto cl ů v o cl ů: Jest zjištěno, že dne 26, ú.lOra 1926 

, i 
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došlo mezí žalobkyní a jejím manželem k v' . '" 
lobkyni ztýral, načež od ní od 'I d' yst~pu, za nehoz tento ža-

~t~r:ti~b~;;:i ~r s~:b;~~i o~ě~~~:i~ý~!;:,IOž~kF~n~~š~1 ~~kdr:~~~n d~~ 
a vrátil se k ní a' . I spolecne domacnostJ na dobro 
lací pokládá Odc~o~o /~azn~~~~n~~žel~tví ;6čer,venci 1927. Soud odvo~ 
společné domácnosti jež má n a r ne . uno;a 1926 za opuštění 
jemníků, tehdy platJ;ého ze d a ;;rs~, § 6 (2) za~~na o ochraně ná
jehož důsledkem . est ž ,ne . rezna 1925,. CIS. 48 sb. z. a ll" 

tehdejší jeho manielk~, ~y~:j~~aža~ob~~~~~OSÍ1 nalemníkovy přešly n'; 

Ne' ". 1 v Y s S I S o u džalobu zamítl. 

D ů vody: 

Dovolatelé právem t" I ", d . 
bytu ve smyslu § 6 (2)vy Yk,aj1, ze o volac] soud pokládá za opuštění 

za ona o ochraně ,. 'k'" 
kde si manžel žalobk ně o ' " n~lemn~ u I souzený případ, 
bytu vyhradil: že si b~t Pře;OtUstele b1t, ~yslovne proti pronajímateli 
nájemné, a kde chtěl ponecha/ ~?~C ~va a bude nad ale sám platiti 
rozhodnutí rozvodového soudu I ~ aZ't~' . o~u byt bude náležeti, teprv 
který jest provázen úm slem ' pus enlt;J ytu r?zumí zákon odchod, 
nestarati. Takového op~štěn;' tO byt .s\~u~ec navz9Y neb aspoň načas 
telům byt pro sebe vyhradil ,u nJni' .Jz SI m~nzel proh pronajíma
ral, chtěje si ho zachov . ' sat;t, a:, nalem plahl a tedy se o byt sta
by manželka nebo rOdin

a
:

1 }~~!;;lpade .P~o ~Iastní pO,třebu. Jinak mohla 
odešel, ale chtěl si jej zachovati I manz; a J:u, kdyz tento,z bytu sice 
z něho manželku nebo .. ,pro se e a uvodne se snazd odstraniti 
nemusÍ. Ale v souzenémP~I:í~U;:~~ky ~~dlnné, které v domácnosti trpěti 
žalobkyně zase přestěhoval ke vys o z~ Isporu najevo, že se mar,žel 
b t' I' sve manze ce, sdílel s ní ve s ,,' 

y e spo ecnou domácnost po několik m' '" t .. po. nem 
stil dne 24 ledna 1927 ' eSlCU a eprve pak 1 I znovu opu-

byt.?onec~~v~ jí, by si fao V~~~~~I~e sa d~':n~ec~:;r. t :~t~el~~v~~~~~~' ž,e 
)e lIZ Opustem bytu, jež má na mysli § 6 (2) zákona čís. 48/1 925 J~~ 
J~no o to,. zda lze manzelku, s níž manžel obnovil spolužití ale po ro;lu~~ 
~Odi~~~WO~I~~~U °Z:~~~á ~~~~~~l~~~ usta~ovení, pokládat/ za příslušníka 
stanoviska občanského zákoník! po~erč<i "~m ted] poch~by, že podle 
sole' d ' r oz ou ena manzelka, trebas sdílela 
,P ,cnou omacnost s rozloučeným manželem a tak skutečně 
~~~~;':Ikmanželství pokračovala, nepokládá se jíž po zákonu :: Z:~~ 
Příslušní~ao~eh~a~~~~~1 ~O~~kr TO,111U~lil tak, nelze ji pokládati anli za 
jeho dr 'k ., .' yz s mm Zl a po rozluce manželství jako, 
§ 6 2 uz ~, l:~to am družka nepožívá ochrany výjímečného ustanoveni 
čís. ~O? 7 z~~. CIS. 4~1925, j~k vyslovil nejvyšší soud již v rozhodnutí 
ustanovení zák~n:' al~b~Ylneb se proto n~pravem dovolává uvedeného 

a JelI za o a lest bezduvodná. 
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Čís, 9036, 

Námitka nepříslušnosti soudu jest opozděna (§ 43 j, n,), když sice 
žalovaný namítl nepříslušnost soudu z určitého dilvodu, kterážto ná
mitka byla rzamitnuta a ve věci bylo dále jednáno, načež žalovaný do
datně trval na námitce nepříslušnosti soudu z jiného dilvodu, 

(Rozh, ze dne 14. června 1929, R II 213/29,) 

Námitce nepříslušnosti soudu s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, 
rek u r sní s o u d námitku zamítl, ježto byla vznesena opozděně, D ů
vod y: Žalobkyně uplatňuje nárok na náhradu škody pro nesplnění 
smlouvy o dodávce zbožÍ. Rozhodovati o takovémto nároku přísluší řád
ným soudům. 1 kdyby bylo správné tvrzení žalovaného, že se strany 
platně dohodly na tom, že spory z této smlouvy mají býti rozhodovány 
soudem rozhodčím, nebyla by takovou úmluvou, že sporná věc má b),ti 
svěřena k projednání a k rozhodnutí soukromým osobám, sporná ,čc 
odňata vůbec řádným soudům, jakž má na mysli § 42 j. n., nýbrž jen 
pro dobu, pro kterou smlouva trvá, neboť strany mají na vůli, by se 
zřekly práva, by jejich věc byla rozhodnuta rozhodčím soudem. Není 
tedy smlouvou pořad práva pro spornou věc pro vždycky a bezpodmí
nečně vyloučen, nýbrž uložena jest stranám povinnost, by spor předlo
žily k rozhodnutí rozhodčímu. takže za trvání smlouvy jsou řádné soudy 
pro takový spor vyloučeny. Proti žalobě nicméně u řádného soudu po
dané může se žalovaná strana brániti námitkou nepříslušnosti řádného 
soudu, nikoli námitkou n.epřípustnosti pořadu práva, jakž žalovaný učinil, 
ale námitka musela by býti, by měla úspěch, uči.něna včas, podle §§ 237, 
240 a 441 c. ř. s. u prvého roku a dříve než se žalovaný pustil do jed
nání ve věci hlavnÍ. Z úřední moci nemůže soud k nepříslušnosti řád
ného soudu přihlížeti, když jde o nepříslušnost ujednáním stran odstra
nitelnou. 1 kdyby tedy byla platně ujednána smlouva, že se strany po
drobují pro rozhodování sporů ze smlouvy o dodávce rozhodčimu 
soudu, jest míti za to, že strany upustily mlčky od smlouvy rozhodčí, 
ana žalující firma podala žalobu u řádného soudu a žalovaný nevznesl 
námitku nepříslušnosti řádného soudu hned při prvním roku nařízeném 
o žalobě, a než se pustil do jednání ve věci samé, nýbrž při prvním 
(sporném) roku o žalobě dne 7. března 1929 přednesl námitky ve věci 
samé, a teprve při druhém roku dne 4. dubna 1929 vznesl námitku for
mální, to ještě nesprávně námitku nepřípustnosti pořadu práva (§ 104 
j. n.). 

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

Důvody: 

Podle § 43 j, n. může se soud, jakmile bylo žalobě ustanoven rok 
k ústnímu jednání, prohlásiti nepříslušným jen, když žalovaný vznese 
včas námitku nepříslušnosti. Byl-Ii o žalobě nařízen první rok, musí 
námitka népříslušnosti býti ohlášena při prvním roku (§ 240 prvý od-



i: 
~, 
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s ta vec a § 441 c' ) BI" • I . . d ' , , ,,: r. s,, ." y -JI vsa ( prv11l rok ustanoven Je ústnímu pro-
{e navan! roze~re, ma zalovaný přednéstí námitku nepříslušností p" 
omto roku, nez ~e pustí do jednání o věci hlavní (§ 441 c. ř. s.). J~ 
s~o~u . e IV ~48/Q9 byl ustanoven o žalobě první rok ihned k ro' ed 
navanl ~Oz~pre na den 7. břez.na 1929. Při tomto roku bylo prol:láien~ 
usnesenI, ze se se sporem projednávaným (e IV 348/;29) .. k 
ti,?leČnén;u projednání podle § 187 c. ř. s. žaloba navzájem e seOj~1/2ge 

nve, nez toto usnesení bylo prohlášeno, namítal žalovan' že s or: 
spol~nesou~ís:jí ~ že te~y soud není příslušným k projed~ání žSobY 

favzajem am ve,~ne .am n;lstně. Tímto prohlášením opíral se vlastně žl
ovan~ tohko pns~usnoSÍl, soudu ku projednání žaloby navzájem podle 
~ i~ I· n. a ,uplatnov~1 tun pouze námitku místní nepříslušnosti co do 
za? y navzaj~~ z ~uvodu přesné ohraničeného, totiž, že žaloba na
vzajem nesouv:sl se zalobou e IV 348/29. žalovaný vyvozoval sice též 
(~rg. slov~: »ze tedy«), že projednávající soud není příslušným ani 
v~~ne~ avsak t? ,;ebyla p~d~e obsahu jeho přednesu nová námitka ne
pnsl~snostl, ~y~rz jeho z,~vel: ovšem nesprávný, neboť sudiště žaloby 
na~zaje~ doty~a se j,:n pnslusnosti místní, nikoli předmětné. Po té bylo 
o za!obe navzal~m, v,:cně projednáváno. Nepřednesl tedy žalovaný při 
prv~l~ ťOkU, p~l. nemz bylo projednáváno O žalobě navzájem námitku 
ze za o. a navzajem nepatří před řádný soud proto že bylo :'1ezi stra~ 
n,am1 ujedná,;?, ~e ~ří~adný spor,z ,onoho obchod~ má býti rozhodnut 
zemI rozhodclml..N~ml!k~ tuto ucmll teprve při roku následujícím, dne 
~du~na 1929,. pn celm Jest Iho?tej!lO, zda ji označil jako námitku ne

~n.slu~n)ostl poradu prava, .čt ,sp;avn.e jako námitku nepříslušnosti soudu 
Rv~cne : neboť n,erozhoduj,e jep pOjmenování, nýbrž podstata námitky, 

e ursnl so~d ~rave~ zamlt! n,:mitku jako opozděnou, neboť byla před
nese?a: ~dyz uz se zalovany pn roku před tím pustil do věcného pro
je,dnaval11 sporu, ?rávní názor stěžovatelLlv, že 'námitku tu ohlásil 'jž 

pn roku, dne 7. brezna 1929 a že ji při následujícím roku jen provebl 
neo~stojl vzhledem k tomu, co již bylo svrchu uvedeno že totiž dn~ 
7. br~zna 1929. se výslovně opíral toliko sudišti žaloby n~Vzájem podle 
§ 96 J',n., jako~.~ vzhledem k to:,:u, že žalovaný sám uvedl dne 4, dubna 
19Q~: z,: »vzna~l« namltku nepnpustnosti pořadu práva, čímž sám na
znact!:. ze ohlasu]e teprve a současně provádí námitku novou dosud 
neohlasen?u ... ~ylo proto zamítnouti námitku předmětné nepří~lušnosti 
soudu, Oplra]~Cl 8e,0 smlouvu o rozsudí z důvodů, jež správně již uvedl 
s?ud rek~rS;tl, al1lZ bylo potřebí obírati se otázkou, zda smlouva . 
vsecky naleZltosÍl smlouvy o rozsudí podle § 104 j. n, ma. 

čís. 9037. 

~ozloučeno:1i ,manželství ,z viny obou manželů, nemá rozloučená 
m~~e1ka t:rott by~~!ému sv~mu manželu nárok n~ výživné, aniž lze 
v jej' prospech pOUZ1ti dvorskeho dekretu ze dne 4. května 1841, čís. 531 
sb. z. s. 

(Rozh, ze dne 14. června 1929, Rv II 613/>28.) 
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Manželství stran bylo rozloučeno z viny obou manželů. Žalobou, 
o niž tu jde, domáhala se žalobkyně na žalovaném placení výživného až 
do svého opětného provdáni. Pro c e S II í s O udp r v é s t O I i c e 
uznal podle žaloby, o d vola ci s o u d žalobu zamítL D ů vod y: Nelze 
přisvědčiti právnímu náz~ru ~rvního .sou,du, ~e rozlou~ená I1:anželka ~á 
podíe §§ 1266, 1304 obc. zak. protI byvalemu l1lanzelu narok na vy
živné, i když manželství bylo rozloučeno rozsudkem z vmy obou man
želů, a že není překážky obdobného použití dvorního dekretu ze dne 
4, května 1841, čís. 531 sb. z. a n. pro manželku rozloučenou. Podle 
§ 1266 druhá věta obč~nského zákona přísluší P;o případ, že bylo 
uznáno na rozluku manzelstvl rozsudkem, bezvmnemu manzelu nejen 
úplné zadostiučiněni, nýbrž i to, co mu bylo vymíněno ve smlouvách 
svatebních pro případ, že přežije druhého manžela. Předpokládá tudíž 
druhý případ § 1266 obč, zák. rozsudek na rozluku z viny jen jednoho 
manžela, který pak dáti musí úplné dostiučinění, nahraditi škodu, kterou 
nevinný manžel utrpěl tím, že zrušením manželského společenství za
nikne vyživovací povinnost druhé strany. Tento vyživovací nárok jest 
ovšem nárokem na náhradu škody, přísluší však podle výslovného do
slovu zákona manželce jen, je-li bez viny, a jest vyloučen, bylo-Ii roz
sudkem uznáno na rozluku manželství též z viny manželky. Zákon ne
rozeznává, jakž plyne z §§ 102, 1264, 1265 a 1266 obč, zák., zda na 
rozvodu nebo na rozluce jsou vinny obě strany, či jen jedna. Ustano
vuje-Ii § 1266 obč. zák., že při rozluce, vyslovené rozsudkem k návrhu 
jedné strany, přísluší straně bezvinné plné dostiučinění, platí to po
dobně jako v §§ 102 a 1265 obč. zák. jen tenkrát, když tato strana sama 
jest bez viny, nikoli však, když obě strany jsou vinny, Ustanovení § 1304 
obč. zák. nepřichází vůbec v úvahu a, dovolává-Ii se ž!lobkyně pr? svůj 
právní názor komentáře »Die Ehere!ormgesetze der cechoslovaklschen 
Republik v, Oberlandesgerichtsrat Emanuel Prochaska Relchenberg 
1924«, upozorňuje se na dílo téhož spisovatele »Das Eherecht und ehe
]jche Gnterrecht in der čechoslovakischen Republik; Praha 1927«, ve 
kterém na str. 1 00 stojí »Trennung aus beiderseitígem Verschulden: 
»Nach herrschender Meinung kein Anspruch au! Unterhalk Dvorní de
kret ze dne 4. května 1841, čís, 531 sb. z. s. platí jen pro případy obou
stranně zaviněného rozvodu, je výjimečným předpisem zákona a jest 
proto podle § 7 obč. zák. vyloučeno obdobné jeho použití pro ma~,ž,;lku 
rozloučenou. Nemůže tudíž žalobkyně, která podala žalobu opíra]lcl se 
o §§ 1266, 1304 obč. zák. po pravomoci rozsudku krajského soudu 
v Mor. Ostravě ze dne 9. července 1927, jímž bylo manželství stran 
rozloučeno z viny obou stran, žádati výživné na žalovaném, pro něhož 
iu není zavazujícího důvodu, by výživné platil žalobkyni, která již není 
jeho manželkou. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolánI. 

Důvody: 

Dovolání jest bezdůvodné, neboť sporná věc byla v napadeném roz_o 
sudku po právní stránce posouzena správně, a dovolacími vývody ne-
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byly ~yvráceny věci i zákonu vyhovující důvody odvolacího rozsudku 
k nnnz se dovolatel odkazuje. Ustanovení § 1266 obcv 'k' I' I ' 
• v v 1 v • " • za . m UVl zee a 
~asnev a zrete ne Jen o »nevv:~nem ,?anževl~«, má tedy na myslí manžela, 
Jemuz ,nelze na r~zluce pnclt~tr ~ubec zadnou vinu, a nepřichází proto 
.obecne, ust~novelll ? 1304 obc. zak. proti zvláštnímu ustanovení § 1266 
.obč. zak. vubec v uvahu (sb. n. s. čís. 6816). 

čís. 9038. 

.. })~ovou« pohledávkou miní se v § 469 obč. zá14 pohledávka jiná 
mkollv p~~ledávka v P~ě~ k majiteli nemovitosti nová. Vlastník hy~ 
p~~e~ymuze .p0skytnOU~1 p'r~~~em ~?dle § 469 obč. zák. jiné již exis
tnjtCí pohledávce nebo Je]1 ,casb lepst pořadi na uvolněném zástavnfrn 
mlstě. 

(Rozh. ze dne 14. června 1929, Rv II 699/;28.) 

, Marie t K-ov~ dlužila část kupní ceny za parní mlýn a pilu, která byla 
spoluvlas.lllctv~~ Mane K-ové a jejího manžela Floríána K-a. Nedo
plat<;k tent? Člllll .. 86.500 Kč .. Tento nedoplatek dlužila Marie K-ová 
Anne K-ove, od nlZ nemovitosti koupila. Pohledávka tato byla zajištěna 
nav spoluvlastlllcké polovíci Marie K-ové. Dlužním úpísem ze dne 19 
k;~!na 1925 uzvnala Marie K-ová, žve jí žalovaná strana, banka M. za~ 
pUJc!la, a hovtov~ vypl atrIa 86.500 Kc. Na základě tohoto dlužního úpisu 
a ,na zaklade kVitance, vydané Annou K-ovou a potvrzující, že její pohle~ 
davk~ ~ ned?platku kUPlll ceny 86.500 Kč zajištěná na spoluvlastnické 
polOVICI re~ht Marie K-ové byla zaplacena, bylo vloženo zástavní právo 
pro pohledavku banky M. 86.500 Kč s přísl v pořaď "VtV ' hl dávk t OV ,v> A 'vo • I zaJls ene po e-

. y. veze ,VySl nny K-ove. ~n rozvrhu nejvyššího podání za nemo
VltOStr \,Ionana a Mane K-ovych přikázal exekuční soud bance M 
~6.500 Kc ve vloženém pořadí a poukázal odpor dalšího knihovního vě~ 
ntel~ Pozemkového ústavu na pořad práva. Žalobě Pozemkového ústavu 
P,:olJ bavnce M., by bylo uznáno právem, že se odporu vyhovuje a 86.500 
Ke Se pnkaz~Je Pozemkové~u ústavu, pro c es n í s o udp r v é s t o
l I C e vyhov~l, o ~,v o I a ~ I S o u d žalobu zamítl. D ů vod y: V tomto 
s~oru Jde pr~devslm o vy~nam slova »nová pohledávka« v § 469 obč. 
zak. Podle, nazo:u odvolaclho ,soudu ~emá toto rčení »nová pohledávka« 
v t~mto zakonnem ustanovem ten vyznam, který mu přikládá žaloba a 
prvy s?udce. Podle názoru odvolacího soudu rozumí se rčením »nová 
pohledavb~ P'?hl:dávk~, která ne,ní pohledávkou totožnou s pohleJáif
kou, pr,o l11z liZ ,vazlo zastavm pravo, v jehož pořadí má býti zajištěna 
pohledavk~ n?va. Úmyslem zákonodárce bylo, by si majitel hYPoieky 
mohl v, poradl zaplacené pohledávky, která byla zajištěna, dáti zajistiti 
pohledavku, nov~ou, JInou, a vtak sn~ze získati úvěr. Jest prokázáno, že 
Mane K-ova uZlvala společne se svym manželem úvěru asi I 000.000 Kč 
u banky M. Jest zjištěno, že dluh Marie K-ové a Floriána K~a činil k I. 
lednu 1925 816.1,40 ~č a dn,e I. prosince 1925 930.310 Kč. činil tedy 
dluh Mane K-ove n zalovane strany v době, kdy byla zajištěna sporná, 
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pohledávka banky M. na spoluvlastnictví Marie K-ové v pořadí pohle
dávky Anny K-ové, více než zajištěných 86.500 Kč. Dala-Ii si banka M. 
zajistiti uvedenou pohledávku v pořadí pohledávky Anny K-ové, ne
stalo se to neprávem a jde tu o právoplatné zástavní právo, poněvadž se 
jednalo o pravou pohledávku banky M. Pohledávka tato byla proti po
hledávce Anny K-ové novou, pohledávkou jinou, netotožnou s pohle
dávkou Anny K-ové. Na tom nezáleží, že šlo vlastně o část úvěru man
želů Marie K-ové a Floriána K-a. Ostatně tato pohledávka byla již v tom 
směru nová, že části úvěru povoleného žalovanou stranou manželům 
K-ovým bylo použito na zaplacení pohledávky Anny K-ové, takže vznikla 
tato pohledávka strany žalované později, než pohledávka Anny K-ové 
a byla tudíž pohledávka žalované strany proti pohledávce, v jejímž po
řadí byla zajištěna, novou. Jelikož žalující strana ani nepopírá, že tato 
pohledávka, totiž pohledávka žalované strany zajištěná na nemovitosti" 
(na spoluvlastnické polovici Marie K-ové) byla v době rozvrhového 
usnesení zaplacena, právem exekuční soudce na tuto pohledávku připa
dající peníz přikázal žalované. 

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

D ů v od y: 

Nesprávné právní posouzení věci (§ 503 CIS. 4 C. ř. s.) spatřuje 
žalující strana v tom, že odvolací soud jest názoru, že pohledávka 
86.500 Kč žalované banky, na níž zástavní právo pro zaniklou pohle
dávku Anny K-ové bylo převedeno, je pohledávkou novou (§ 469 obč. 
zák.) a že převod zástavního práva vyhovuje § 469 obč. zák. a jest 
platný. Leč názor odvolacího soudu není nesprávný. Mluví-li se v § 469 
obč. zák. o pohledávce nové, nemíní se tím, jak žalující strana za to má, 
nová pohledávka v poměru k majiteli nemovitosti, nýbrž nová pohle
dávka v poměru k vymazané pohledávce, tedy pohledávka s touto po
hledávkou nikoli totožná, jinými slovy rozumí senovou pohledávkou 
v § 469 obč. zák. pohledávka jiná. Doslov ustanovení § 469 obč. zák. 
tomuto výkladu neodporuje (srovnej Dr. Klang: Bemerkungen zu den 
sachenrechtlichen Bestímmungen der Zivilnovellen str. 130, týž v Oe
richtszeitung ai ]9,18: ZUl' Auslegung deS § 34, III. Teilhovellestr. 267, 
pozn. 7) a odpovídá tento výklad též povaze a účelu tak zv. vlastnické 
hypoteky, pokud se týče ustanovení § 469 obč. zák., kterým má býti 
dána možnost vlastníku hypoteky s uvolněným zástavním právem, s uvol
něným zástavním místem disponovati, by si mohl lépe, pokud se týče 
výhodněji své hospodářské poměry upravíti. Jedním ze způsobů a pro
středků, kterým uvedeného účelu. lze doski, jest též, že vlastník hypo
teky poskytne převodem podle § 469 obč. zák. jiné již existující po
hledávce nebo její části lepší pořadí na uvolněném místě zástavním 
(srovnej Dr. Klang na uvedených místech, Dr. Hende!: Die VerfUgung 
des Eigentiimers Uber die Hypotek str. 33, 48, 49, Dr. Stieber: vývoj 
a právní povaha vlastníkovy hypoteky str. 133, 138). Není správným 
tvrzení žalující strany, že takovýmto výkladem dotčeny jsoú stěžejní 
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zásady veřejných knih, najmě zásada publicity, určitostí a pořadí. Na 
pořadí nic se při uvedeném výkladu nemění, zadnější věřitelé na postup 
do předu, nevyhradili_Ii si jej (§ 469a obč. zák.), nemají nárok a důvěra 
v knihy veřejné, pokud se týče její určitost, nikterak uvedeným výkladem netrpí. 

čís. 9039. 

Do Utůty k námitkám proti směnečnému platebnímu příkazu nezapo_ 
čítávají se dny, po něž bylo podání na poště, 

(,Rozh. ze dne 15. června 1929, R I 210/29.) 

Proti směnečnému platebnímu příkazu, jenž byl doručen žalovanému 
dne ll. prosince 1928, podal žalovaný dne 14. prosince 1928 na poštu 
námitky, jež došly k soudu dne 15. prosince 1928. S o udp r v é s t o
l i c e, opíraje Se o předpis čl. LIl. uv. zák. k c. ř. s., pokládal námitky 
za opozděné a proto je odmítl. Rek u r sní s o u d zrušil napadené 
usnesení a nařídil prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, o námitkách 
dále jednal. D ů vod y: Jest sice pravda, že čl. LIl. uvoz. zák., mluvě 
O lhůtách k podání žaloby nebo k podání námitek proti platebnímu nebo 
zajišťovac!mu rozkazu nebo proti výpovědem a příkazům podle řízení 
ve věcech nájemních, mínil tím lhůty práva hmotného, pokud se týče 
stavěl lhůty k námitkám na roveň lhůtám práva hmotného, a proto 
také judikatura (rozh. čís. 419, 3089, 3759, 3854, 4230, 8074 sb. n. s.) 
lhůty tyto prohlašuje za lhůty hmotněprávní, nikoli procesní. Avšak 
z toho, že čl. LIl. uvoz. zák. zařazen jest mezi ustanovení (počinaje 
článkem XLVII. a konče LIlI.) rázu intertemporálního, nutno souditi, že 
zákonodárce mínil tu dáti zákonný předpis pro posuzování lhůt, jež po
čaly běžeti před účinností civilního soudního řádu a dokonaly se po, 
tomto dni. To vyplývá z doslovu »zákonné nebo soudem vyměřené 
lhůty ..... nejsou dotčeny ve svém Mhu a trvání tím, že Civilní soudní. 
řád nabyl mocÍ«, Jest také pravda, že v řízení rozkazním a směnečném' 
teprve námitky jsou pramenem sporného řízení a proto teprve podáním 
jich nastává vlastní spor. Avšak z toho, že i řízení směnečné a nájemní 
pojato jest do civilního soudního řádu, jest souditi, Že zákonodárce, 
- uspořádav článkem LIl uvoz. zák. poměry pro tehdejší přechodnou 
dobu - pro budoucnost mínil Í' na námitkové řízefiÍ, a zejména smě
nečné, vztáhnouti předpisy o lhůtách v civilním soudnim řádě. Právem 
také proto literatura (Schauer, Hora) odkazujíc při době trvání lhůt na 
§ 128 c. ř. s. ohce tím naznačiti, že i tu jde o posuzování lhůt podle 
předpisů civilního soudního řádu. 

N ej vyš š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dů vody: 

Č.lánek LIl uvozovacího' zákona k civilnímu soudnímu řádu jest již' ' 
podle svého zařadění ustanovením přechodného rázu, platným pro lhůty,. 
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. " '1 'h udniho řádu a stanoví o nich, 
jež počaly běžeti před úČI~nO~Íl ZI~1 n~'S~~Odotčeny tím' že civilní soudní 
že ve svém běhu a ve svem , ~v ll! n ! rázu přechodného nelze nikterak 
řád nabyl moci. Z ~oh~to ,us ano~en;hOt k směnečným námitkám. Pro 
usuzovati na hm?lI:epr~vll! p~v~ u., d~m platí předpisy civilního soud
lhůty ty, upravene clvllmm sou I~~ r~dle ~ěhož se dny, po něž bylo po
ního řádu a § 89 zák; o org. ~o~, u, p s rávnost tohoto názoru mluvi též 
dání na poště, ~o ~~uty nevČl!~JI. :~infsterstva spravedlnosti ze dne 25. 
historický vÝ~?J· JIZ ~ § 7k n~nt;n~ "imkou ze všeobecného pravidla ~~. 
ledna 1850, CIS. 52 r. za. t 1~71 sb z s ustanoveno, že se do tn
dekretu ze dne 9. října 1813, CIS.. • 'čn'é~u latebnímu rozkazu ne
denní lhůty k podání nán:~t~ tO~ďrn~~ea pOŠtě.PTotéŽ platilo podle § 2 
maji započitah dny, po nez yo p . dne 18. července 1859, čís. 132 
nařízení ministerstva spravedln~~tr, ze, .tek proti směnečnému zajišťo
ř. zák. pro třídenní lhůtu k P? t anI n~~!lo zjevně pro krátkost třídenní 
vacímu rozkazu. K ust~nov:nI . ?m~, v: směnečných sporech jest nyní 
lhůty stanovené pro namlt y. Rize dl 'h .. du §§ 555 a násl. Jak z ma
upraveno v šesté části civilního S?U ~I, ~u ra

l 
~e (stránka 376-377) ne

tcria1ií k novému civiln!mu s?udnI~u ra. .t yO námitkách proti směneč
mělo se jimi na platnem pravu m~ zm~~~~~ac!mu rozkazu pojednávají 
nému platebnímu rozkazu a pro:I/'6lnebYI sice pojat dřívější zvláštní 
§§ 557 a 558 c. ř. s. ~~ t.;stan?ve~'toe;ní do ravy, nikoli však proto, by 
Předpis o nezapočítavanI dnu? s. .~. hned ve vládním návrhu 

•• d adní stav nybrz poneva z , 'h'" 
byl zmenen osav"" '. hn obory civilního soudm o nzem a 
byla tato zásada ~ozslren~ n~ ~s~cdn:ící o lhůtách, a to do § 135 (nyní 
proto pojata do vseobe~.?e ča~h Je n~u latností uzákoněna v § 89 zák. 
126), později p~k r?vne:: se ~se~~ec otřfba dřívějšího zvláštního předo soudní organIsacI. Tun o pa a p 
písu. 

čs. 9040. 

, § 133 čís 1 a 2 ex. ~. neni dů-Nesplněni povinnosti stanovenych v • , . dr~'''''' nýbrž jest na 
'tn ti návrhu na povolem vnucene . ~J, \'od~ pro ~ u. v •. odst1'3lllění těchto foonálních vad:. :oh~o po

soudě, by ,~di1 ~ w:adlt 
• .. dražba nemovitosti výslovne ~pem 

stupu oeru třeba, J:~~ a jsou-li okiolniosti, jež majl být, do
k zabájenému ~az . . rstinoy' ch dokladU založených již v dražebtvrzeny, spolehltvě z]evny z , 
nich spisech. . 

(Rozh. ze dne 15. června 1929, R I 312/29.) 

. 1'1 kuci vnucenou dražbou nemů-S o udp r v é s t o I I C e PO~? I ,exe e k u r sní s o u d exekuční 
vitostí pří~tupemo k draž~b~í~du ;I~e~~ek~čního soudu jest již z~háj~no 
návrh .zamltl, D u v ?d >:. h Ydl § 138 ex ř. na povolení drazebmho 
dražební řizení, musI ,navr po e , . § 133 ex ř poněvadž vý-
řízení vyhovo~ati požad~v~~m .~:,:~eJn{s~ pVroto nutno: by osvědčení po-jimka z této zasady nenI pnpus e . 51" 
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dle ~ís .. l a 2, § ,133 e~ .. ř. ?yla vykázána knihovním v' pisem. K návr 
:USl ,klll~?Vlll vypls byb pnpojen a nesplnění tohoto p~žadavku jest z~U 
,?~nym uvodem k zamítnutí návrhu. Vymáhající strana podala pouh a
za ost za vnuce,nou, ~ražb~ beze všech příloh a měl proto návrh z d~~ 
VOd~ § 133 ~~. ,r. byb zamltnut: Že se jedná o přístup, jest nerozhodno 

e j v y s S I S o u d obnovil usnesení prvého soudu. . 

Důvody: 

. Ustanov~,n~m § 133 čís. 1 a 2 ex. řádu jest sice vymáhajícímu věři_ 
~elI, navr?ujlclmu, by byla povolena vnucená dražba nemovitosti ulo 
~en~ povmno,st, ~y předložil listinná osvědčení v ustanovení tom' uve= 
d :na. N;,splnelll teto povmnosti při podání návrhu nemůže však zavdat" 
uv~dny podn~t, by exekuční návrh byl pro tento formální nedostate~ 

zamltn,,:t, a~ zako.n (~~ ~4 a 85 c. ř. s. a § 78 ex. řádu) ukládá soudu 
by,~ uredlll mocI nandI! odstranění formálních vad což platí jak t' 
slus.I pOdl,e pře~pis.~ ~ 171.).edn. řádu usuzovati, ve' příčině uv~denýc~ 
po~mnosh vymaha]1clho ventele. Již z toho důvodu rekurs ní soud ne-. 
pr~~em zaml tl exekuč,ní návrh. Nepostupoval-Ii však soud prvé stolice 
po e~, 84 a 85 c. r. s. a § 78 ex. řádu, učinil tak v tomto pří adě 
v ,dob~e uv~ze, že osvědčení zákonem požadovaných není zapotřebt o 
~evadz ~razba nemovitostí jest navrhována výslovně přístupem k ;ah'
Jené?,~ j~Ž dr~!eb,n!mu řízení (§ 139 prvý odstavec ex. řádu) a že Oko~= 
nosh, je:, maJ1. byh ?otvrzeny osvědčeními uvedenými v §§ 133 čís 1 
a ~ e~ r~du, J~ou ,zjevny spo,lehlivě z listinných dokladů v dražebnfch 
splsec uz zalozenych. Uklada-li zákon v § 16 prvý odstavec ex řádu 
by sou~ vykonal povolené exekuce z moci úřadu sluší tím rozuměti ' ' 
~on se Zád?u~í o~ezře~o~tí, jímž musí býti záko~itého cíle dosaženo ~~= 
Jen,~ho?nyml a učelnyml prostředky, nýbrž jímž také řízení nem' b T 
zatezovano zbytečnými náklady. a y) 

Čís. 9041. 

'~ Pokud Jest obchodník s ,m?to~ykly maloživnostníkem ve smyslu § 251 
ClS. 6 e~. ,r. Motocy~ ~ přívesnym vozíkem. jehož obchodník otřebu'e 
nezbytne Jako předN-áděcíbo stroje při uzavirán~ obchodu J'es/VYlouč~n 
z exekuce. ' 

(Rozh. ze dne 15. června 1929, Rl 357/29.) 

, Návrh,: dluž~íka, obchodníka s motocykly, by byla z důvodu § 251 
ČI,S. ,6, ex. r. zrusena exekuce zabavením, uschováním a prodejem před
vad~clho motocyklu s přívěsným vozíkem, s o udp r v é s t o I i c e vy~ 
h?vel, r e,k Uf,S ní. s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Podle § 251 
~IS: 6 ex. r. vyna~y ls0U z, e~ek~ce jen u řemeslníků, maloživnostníků a knych o~ob, ktere SI ?~atruJi. v-ťděle~ ruční prací, věci, jichž potřebují 

OSOblllmu pokračovam ve vydelkove činnosti. Strana povinná jest ob-
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chodníkem s motocykly, sama v návrhu uvádí, že zabaveného motocyklu 
používá ve svém obchodě k předvádění, a znalec potvrzuje, že povinná 
strana motocyklu nezbytně potřebuje jako předváděcího stroje při uza
vírání obchodu, při koupi m.otocyklu, neboť s kupujícím musí provésti 
zkušební jízdu a obeznámiti jej s mechanismem. Ro·vněž dopisem poli
cejního úřadu zjištěno, že strana povinná provozuj e obchod s motocykly, 
výslechem výkonného orgánu prokázáno, že má na skladě několik moto
cyklu jako komísionář. Podle toho nelze povinného považovati za malo
živnostníka, neboť výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 2. června 
1914. čís. 43 Věstníku řadí sem jen drobné kupce, obchodníky se smíše
ným zbožím, krupaře, hokynáře, malé tabáční trafiky a podobné osoby. 
Z tohoto výpočtu jen příkladmo uvedeného zřejmo, že k pojmu malo
živnostníka je třeba, by jeho výdělečná činnost záležela úplně neb aspoň 
převážně v pracovních výkonech a jeho výdělek v odměně za dHo. Nic 
takového však strana povinná nečiní, její činnost omezuje se jen na to, 
ze sprostředkuje prodej výrobků jiné firmy za provisí. Výdělek povinné 
strany není proto odvislým od práce, nýbrž při prodeji připadá straně 
povinné již předem smluvená provis" beL ohledu na její činnost. Po
vinný není osobou v § 251 čís. 6 ex. ř. jmenovanou a nemůže se proto 
dovolávati této ochrany. Než, i kdyby bylo lze, čítati ho mezi ma[oživ
nostníky, nepotřebuje zabaveného motocyklu k osobnímu dalšímu vý
konu výdělečné činnosti, nebo.f motocykl provozu výdělečné činnosti ne
slouží a povinný má možnost předváděti právě ten motocykl, o nějž se 
př!padný kupitel zajímá. " 

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

Důvody: 

Podle zjištění prvého soudu jest zabavený motocykl s přívěsným vo
zíkem vlastnictvím povinného, který má na skladě několik motocyklů do 
komise a prodal dosud šest vozidel za dobu asi % roku. Výdělek povin
ného jako obchodníka s motocykly za rok 1928 čínil 6.000 Kč. Hledíc 
k nepatrnému rozsahu této obchodní činnosti není příčiny, proč by po
vinný nebyl považován za maloživnostníka ve smyslu § 251 čís. 6 ex. ř. 
Podle znaleckého posudku potřebuje povinný nezbytně zabaveného mo
tocyklu jako předváděcího stroje při uzavírání obchodů, neboť musí 
s kupujícím provésti zkušební jízdu a seznámiti ho s mechanismem moto
cyklu. Nemohl by tedy povinný podle znalcova posudku bez zabaveného 
motocyklu uzavíratí obchody a neměl by býti z čeho živ. Když tomu 
tak, jest zabavený motocykl předmětem pro povinného k osobnímu dal
šímu výkonu výdělečné činností nezbytným. K tomu budiž doloženo, že 
mezí předměty, jež zákonodárce má v § 251 čís. 6 ex. ř. na zřeteli, patří 
nejen stroje a nástroje, jimiž povinný výdělečnou činnost vykonává, 
nýbrž vůbec vše, čeho řemeslník nebo živnostník potřebuje, by svou živ
nost mohl provozovati v dosavadním rozsahu a by v soutěži obstál. Tím 
jsou vyvráceny odchylné názory soudu rekursního v otázce, zda je po
vinný maloživnostníkem a zda potřebuje zabaveného motocyklu k osob-
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nímu dalšímu výkonu v' dělečn6 vo • 

k tomu, že povinný má ~ožnost c:nno~tJ: , Po~azuje-li rekursní 
se kupující zajímá, přehlíží že l t~adet.' prave v ten motocykl, o 
cykl skutečně koupí nemfrže' o. u , nem JIsto, ze koupěchtivý 
motocyklu novém j~mu do ko~~;lflnx p:ovádět~ jízdu na zkoušku na 
cykl jízdou na zkoušku opotřebova~v=r~,nemí po~evadž by se nový moto-' 
sou~u dov.?lacího jsou předpoklad § 2~~ :,ralIl na c;ene. Podle názoru 
pade splneny a bylo tedy k d' Yd' CIS. 6 ex, r. v souzeném 

usnesení prvého soudu. uvo nemu dovolacímu rekursu obnovit; 

čís, 9042, 

Dopravní řád železnični. 
Dráha má nárok na fu' žk ' 

Idadnírn listu' ve výší SVOj~áS~b:2~~o:n~lI!r ~!o nes~rá~é údaje v ná-
by!o o~ylem na dovozném řeď . o 1 u ,,;ovoroe~o 1 tehdy, 
prt ~~ravn~m vyplnění nákl:dníh:~~ ~ ~ybrano ~olik nebo více, než 

zadal-II odesilatel v. ta. y o vybrab, 
přového dob tka a prtS veDl poschoďového vozu p~o přepravu ve-
počítání dov~ného :~~!":~:ep[avup~atil zvláštní tarif, předp,isující 
ložné plochy í tehdy kdyb d P ~y,)est, vypočítati dovozné podle 
a podle v~y bylo l~jši,y ovoroe pocltane podle pravidelnéhotarílu 

Udal-Ii v takovém případe odesilatel v nákl ' , ko~t, ~ váhu přepravovaného vepřového dOb' ... .!dnun 1,18tu ,nesp~ávné ja-
přirazku ve výší dvoj'násobného ~n_"<1 d J U'", nema dráha naroku ·na .v .... u ovozného, 

(Rozh, ze dne 15. června 1929, Rv I 1600;;28.) 

Žalobce obdržel ze stanice K'b"lk 2 vagony čís. 3-122 čSD a č' o t I;:;' ve stanici Aš dne 19. dubna 1926 
listech byl obsah deklarován Ij~k; 60 I ~ C.SD 60 v.epřů. V nákladních 
3.?00 kg. Stanice odesílací neúčtova u,su hu?enJ:c~ prasat ve váze 
vahy, nýbrž podle výminečného ta/~ \n~kladmm lIste dopravné podle 
Kč 2.760,70. Jelikož na řechod . I U .• ~ro .vozové zásilky ve výši 
obou vagonů byla Zjištlna 4040o~e ~a;ICI Vrso~lce-Nusle skutečná váha 
stamce Františkovy Lázně n' sl d~ 030 ~g, ~hrnem 8070 kg, vybrala 
přirážku Kč 1.739,60 která p:k ed J~ ~e~Pbavneho údaje váhy dopravní 
Žal.obu proti dráze o'zaplacení I ~g; ~čn;O 6'lad ~pra~ena n~ Kč 1.701·80. 
Dráha nebyla v souzene'm pVo . dV o uvodnoval zal obce takto' 

,vk npa e oprávnv kb" . raz y ve smyslu § 60 b) do vN' ena vy ram dopravní při-
správné údaje dráhy byla bypr

d
· rr;h eboť, I kdyby se bylo jednalo o ne-

n v v'd' ' . a a ve smyslu c·t f . ena za aŤ! dvojnásobnou částku ro d'l . I . paragra u Jen opráv-
podle nesprávného údaje a dovozn' z I U :nez! dovozným vypočítaným 
ode~í1ací až do stanice určení T h Yt

m ~pra,vne .;'ypočítaným ze stanice 
nem. Neboť dráha účtovala d' o o, o !Ozdrlu vsak v souzeném případě 
70 h na základě zjištěné vá;pravne za ~ozov~ zásilky ve výši 2.760 Kč 
podle třídy II účtovati jen Kč ~ 7~~~~ vSka~ az ?O Františkových Lázní . , ta ze draha vybrala již původně 
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na základě deklarace o Kč 32·40 více, než byla oprávněna, a nebyla tudíž 
dráha vůbec zkrácena. Dráha v souzeném případě byla jen oprávněna 
účtovati ve smyslu § 60 b) dopL ř. Kč 3'-, takže celkem nesprávně vy
brala dopravní přirážku Kč 1.698,80. Pro c e sní s o udp r v é sto-
l i c e uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů-
'oj o d y: Zásilka, o niž jde, byla odeslána dne 15. dubna 1926 ze stanice 
K6bi:iIkut čSD a obsah označen v nákladním listě jako »60 kusů hubená 
prasata ve váze 3.600 kg«. V přechodové stanici Vršovice-Nusle byla 
zásilka vážena a zjištěna čistá váha vozu čís. 3-122 4.040 kg a čistá 
váha vozu čís. 1-19.611 4.030 kg, úhrnem 8.070 kg. Podle údajů náklad
ního listu činí dovozné za dílčí trať K6b6lkut-Františkovy Lázně za 
váhu 3.600 kg při sazbě II. třídy 5.215 - Kč 1.877·40 při výpočtu podle 
ložné plochy obou vozů 20·10 m' a 20'39' m' = 40'49 m' - 2.728 Kč 
30 h. Stanice K6b6lkut použila k výpočtu dovozného sazeb v t. b: 5 
a vypočetla nesprávně 2.760 Kč 70 h, což bylo opraveno ve Františko
vých Lázních na 2.728 Kč 30 h. žalobce, navazuje na tento nesprávný 
výpočet dovozného ve stanici K6bi:iIkut, dovozuje z ustanovení § 60 
(1) b) žel. dopL ř., podle kterého může dráha žádati, mohl-Ii způsobiti 
nesprávný údaj újmy na dovozném, dvojnásobnou částku rozdílu mezi 
dovozným vypočítaným na základě nesprávného, údaje a dovozným 
správně vypočítaným ze stanice odesílací až do stanice určení, že sta
nice odesílací K6b6lkut vypočetla při podání zásilky dovozné na zá
kladě údajů nákladního listu na 2.760 Kč 70 h, tedy rozhodně, jak znalec 
zjistil, vyšší, než byla vůbec oprávněna, a že tedy mezi dovozným vy
počítaným odesílací stanicí (a jen tento jest prý směrodatný a nikoliv 
dodatečný výpočet ředitelství státních drah) na základě údajů náklad
ního listu a dovozným správně vypočítaným vůbec není rozdílu v ne
prospěch dráhy, takže dráha vůbec nebyla zkrácena na dovozném. Tu 
ovšem přehlíží žalobce, že, zmýlila-Ii se dráha při prvním výpočtu do
vozného odesílací stanicí, počítajíc podle výjimečného tarifu 5 b) do
vozné 2747 Kč 30 h místo správně podle sazby II. třídy 1.877 Kč 40 h, 
čímž se stalo, že vlastně není rozdílu, jehož dvojnásobení by mělo býti 
předepsáno žalobci jako přirážka, nemůže tato okolnost přijíti k dobru 
žalobce a sprostiti ho od předpisu přirážky. žalobce zboží nesprávně 
deklaroval, nutno proto vzíti rozdíl mezi tím, co dráha (odesílací sta
nice K6b6lkut) měla správně předepsati podle sazby II. třídy podle 
údajů nákladního listu, tedy mezi dovozným 1.877 Kč 40 h, a mezi tím, 
co nutno podle sazby II. třídy předepsati na podkladě skutečně zjištěné 
váhy 8.070 kg (žalobce deklaroval váhu jen na 3.600 kg), tedy mezi 
dovozným 2.728 Kč 30 h, tudíž rozdíl 850 Kč 90 h. Každý jiný postup 
by znamenal, že by naprosto přesně zjištěný nepravdivý údaj v náklad
ním listu zůstal bez trestu, což zajisté nebylO' úmyslem zákonodárce 
a odporovalo by dobrým mravům. Zdvojnásobí-Ii se shora vypočtený 
rozdíl 860 Kč 90 h, dojde se k přirážce 1.701 Kč 80 h, ze které uznává 
žalobce v žalobě ve smyslu § 60 b) žel. dopr. ř. jen 3 Kč, takže se do
máhá na žalované straně přeplatku 1.698 Kč 80 h, ovšem jak shora do
líčeno podle názoru odvolacího soudu úplně neprávem. Prvý soud po-
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soudil ~ěc po strá~ce p~ávní nespr~vně .a bylo proto změnou jeho roz
sudku ~alobu zamltn?utl, ~e?oť d:aha )est oprávněna změniti výpočet 
dovo~n~ho v konečn~ st~illClé ponev"adz ručí za vyúčtování dovozného 
konecna :,talllce, ktera ma maznost prekontrolovati jak váhu, tak i dekla
:acl zbozl," opomenula-Ii tuto svou povinnost stanice odesílací (§ 58 
zel. dopL L), 

Ne j vy Š š i s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Duvody: 

Jest n:sp~rno, že přepravovaný vepřový dobytek byl odesílatelem 
v,nakladnlln hstu označen nesprávně jako »60 kusů hubených prasat ve 
~az: 3.600 kg~~ nebo~ podle tanfu pokládají se za hubené (nevykrmené) 
. epre jen vepn ve vaze od 40 do 90 kg a jen u nich se předpokládá 
jednotková ,:áh~"každého kusu 60 kg, kdežto skutečná váha vepřů byla 
jak bylo prevazení.m na c:s~ě zjištěno, více než dvojnásobná, totiŽ 
8?7.0 kg. Nesporno jest take, ze nesprávným označením obsahu a váh 
zasllky ~ro~a~l"a žalující strana podle § 60 žel. dopr. ř. smluvní pOkut~ 
ve f?r~e pnra~ky k dovoznému. Sporná jest její výše. Kdežto dráha 
t~rdl, ze nespravným udáním mohla jí býti způsobena újma na dovoz
n:m, a ~ybrala proto od žalobce přirážku ve výši dvojnásobného roz
d!lu mez! dovozným, odpovídajícím podle jejího názoru deklaraci ode
sllatelo~e, a do~oz~ým odpo~íd~jícím skut,:čné váze vepřů, doličuje ža-
10,bce, "ze nespravne oznacem zastlky nemelo vlivu na výpočet dovoz
n:h~," ze proto. ?řirá~ka činí jen 3 Kč, a domáhá se vrácení vybrané 
pnra~ky po"~ra~ce techto ~ ~č~ Nesporno jest posléze, že, bylo-li do
vozne vypocltalt podle tanflll trídy II., u níž se počítá podle váhy a 
~zala-h. by se pro výpočet za základ udání odesílatelova v náklad~ím 
!lSt~, Čl~llo by ,do':,ozné 1.877 "K~ 40 h, podle výjimečného tarifu 5 b), 
jenz nanzuje vypocet podle lome plochy však 2.728 Kč 30 h, a to bez 
ohledu na tVTZenou a skutečnou váhu zásilky. Početní omyly přihodivší 
se .. ~tan!ci. odesíl.ací i stanici Františkovy Lázně tím, že dov~zné podle 
vyjlm.';cneho tanfu 5 b) vypočetly na 2.760 Kč 70 h a 2.747 Kč 20 h, 
n~maj! vzhledem k ustanovení § 70 žel. dopr. ř. pro rozhodnutí sporu 
vyz.n~mu. V ro:poru s: spisy jest předpoklad Odvolacího soudu, že do
vozn~ 2.7~8 Kc 20 ? j~st dovozným vypočítaným podle tarifní třídy II. 
n~ zaklage sk~te~ne vahy 8.070 kg. Podle výpočtu na nákladní kartě 
Č1S. 1 ~ zelezlllčlllc"h s~i~ec~ čini!o by toto dovozné 3.807 Kč, pro roz
hodnult sporu nepnchazl vsak vubec v úvahu.· Sama dráha uznává že 
bylo-li vypočítání dO~?Z~é~~'pod!e výjim,ečného tarifu 5 b), podle ldžné 
ploc~y, pr? stranu pnzlllVejSl nez vypočltání podle váhy, byla povinna 
pouult ~anfu 5 b), osobuje si dovozné jen podle tohoto tarifu ve výši 
2 . .128 Kc ~O h, a be;e také ~ro vypočítání přirážky ve výši dvojnásob
~eho. ;ozdtlu dovozneho za zaklad toto dovozné. Tvrdí však _ a v tom 
je"~t ja~~? sI;,0~u -, ~e podle údajů v nákladním listu nemělo býti po
UZltO vY]1mec:neho. t~nf!, 5 b): nýbrž tarifní třídy II. jako výhodnější pro 
stranu, ze melo bylt predepsano na dovo:lném jen 1.877 Kč 40 h, a že 
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tedy nesprávné údaje nákladního listu byly by jí způsobily újmu na do
vozném, kdyby nebyla ,nahodilým přev"áž:ní~" zásilky n,a cestě zjistila 
skutečnou její váhu. Namltce zalobcove, ze ]lZ ode?laCl stanIce vypo: 
čítala dovozné podle výjimečného tarifu 5 b), a ze takto VYPočltan~ 
dovozné bylo od něho také skut.ečn~ vybráno,. tak ~e . tu ~ebylo a n,em 
rozdílu mezi správným a nespravnym dovozn~m, ceh d!aha se s~eh~ 
právního hlediska správně poukazem na.§ 70. zel. dopL. L, p~dle ne;lO,z 
vypočítání a vybrání dovozného jednotltvyml stamceml nelll, konecne; 
žalobce by mohl dodatečně žádati za vrácení přeplat~u .dovoz~eho, ktery 
by podle nesprávného. výpočtu odesílací ne? konecne ~t~ll1ce byl od 
něho vybrán, a žeIezmce by mUSIla Jeho nar?ku vy~oveolt, k~yby n,e
byla převážením zásilky na cestě zjistila nespravn~st u?aju v nakladmm 
listu. Kdyby byl správný názor žalované st,ra~y, ze draha by!~. pO:l~na 
použíti při počítání dovozného buď tarifm tndy ll. nebo vYJ1mecneh? 
tarifu 5 b) podle toho, co by bylo levnějším; ne?~lo ?y l~e popír~tt, 
že nesprávné údaje nákladního listu mohly ZPUSObllt draze ujmu a pre
depsání přirážky v dvojnásobné výš~ této új'."y ?ylo by os?ravedlnen~. 
Leč tento právní názor nelze uznah za spra'lny. Žalovana strana ma, 
opírajíc jej o § 67 žel. dopL ř., zřejmě na mysli třetí Jeho v?dstave~, 
přikazující dráze, aby při možnosti použití různýc.h tanfu",poU~ll~ u na
kladního zboží tarifu nejlevnějšího. To však platí Jen v pnpade, ze ode
sílatel sám nepředepsal podle druhého ~dstavce téhož pa:~grafu tanf, 
jehož má býti použito. Učinil-li tak, jest zelezmce ,povmna r~dltt se ]~ho 
příkazem, za to však oprávněna vybratt dovozne, podle predepsaneho 
tarifu. V souzeném případě bylo podle znalcova nalezu a posudku ode~ 
sílatelem určeno, kterého tarifu má býti použito. Všeobecná ustan~ve~; 
nákladního tarifu díl I. odd. B o přepravě vepřového dobytka nanzuj! 
jeho tarifování podle třídy ll. jen pro, příp,ad, .že v dílu ll. téhož tar!fu 
není jinak ustanoveno. V tomto druhem dllu jest pro ~repravu ve pro
vého dobytka výjimečný tarif 5 b), když se dobytek ,prepravuje v po
schoďovém voze nebo místo objednaného poschoď?veho vozu ~e dv?u 
vozech obyčejných, v kterémž případě lze celou zasll~u podalt, k" ~re
pravě proti pravidlu § 56 (2) žel. dopr. ř. a jeho tar;fmmu p,rovadeclmu 
ustanovení jediným nákladním listem. Znalec a s, mm prvm soud usu
zují právem ze skutečnosti, že dráha převzala zastlku ~ ?VOU voz;ch 
s jedním nákladním listem, že dráha přistavila dva ?~y~e]ne V?zy .mlst~ 
objednaného poschoďového vozu, a, mohli v. této přlc;ne poukazatt take 
ještě na to, že na samém nákladmm Itstu jest odeSIlatelem pozname~ 
náno že objednán byl M vůz, použito jest dvou vozů. Tento skutkovy 
závě; prvního soudu zůstal opravným řízením n:dotčen,n~tno. proto 
z něho vycházeti. Tím, že odesílatel objednal ~uz poscho~?vy, pro
jevil vůli, by bylo použito tarifu určeného pro prepravu v~pru ve voze 
poschoďovém, tedy výjimečného tarifu 5 b), a by dovozne ne?yl? po
čítáno podle váhy vepřů, nýbrž po?le lo~né" plochy voz~: Odesllacl. sta
nice nejednala tedy v omylu, nybrz spravne a podle pnka}u odes.,lat~.
lova a předpisů tarifu, když bez ohl~du .n~ to, že by, predpoklad"~tl~ 
správnost údajů nákladního listu, tanfovam podle vahy bylo leVne]Sl, 
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vypočítala dovozné podle ložné plochy vozů. Nesprávné údaje náklad_ 
ního listu nemohly míti za následek nesprávný předpis dovozného a 
dráhy. K vybrání přirážky ve výši dvojnásobné újmy na dovozném 
bylo pro nedostatek příčinné souvislosti nesprávných údajů o 
lových s vypočítáním dovozného právního. základu. Nárok žalobcův 
vrácení vybrané přirážky, pokud převyšuje 3 Kč, jest oprávněn. 

čís. 9043. 

Výklad spolkových stanov. 
Účinnost vyloučení člena svazOVým výborem není odložena do 

kdy rozhodne svazOVý sjezd o jeho odvolání. 
Místní skupirm spolku nesmí svými orgány vyvinovati činnost, která 

by byla v přímém rozporu s ustanovenlm svazových stanov. 
Výbor místní skupiny jest povinen, by svazovému výboru vyúčtoval 

každého měsíce příjmy a výlohy. 

(Rozh. ze dne 15. června 1929, Rv I 1913/.28.) 

Vyloučení členové představenstva Ústředního svazu podali proti vy_ 
loučení, na němž se usneslo představenstvo, stížnost ke stížnostní ko
mísi (§ 5 stanov Ústředního svazu § 22 stanov místní skupiny v Ž. a 
§ 17 doplňků stanov), která je však zamítla, takže se usnesení o vylou_ 
čení stalo pravoplatným (§ 17 bod 4 doplňků stanov). Žalobou, o niž 
tu jde, domáhal se Ústřední svaz na vyloučených členech představenstva 
(,členech výboru místní skupiny v Ž.) vydání vkladní knížky nebo za
placení 4127 Kč 60 h, jakožto jmění místní skupiny Ž. žalujícího svazu. 
O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto 
d ů vod ů: Neoprávněnou jest výtka nesprávného právního posouzení 
věci v tom směru, že první soud v rozporu s ustanovením spolkového 
zákona uznává, že jsou činovníci spolku právi za škody vzniklé jedno
myslným, podle mínění žalující strany nezákonným usnesením schůze 
místní skupiny žalujícího Ústředního svazu v Ž. ohledně disposice 
s částkou tvořící předmět žaloby, v době, kdy ještě trvala. Není sporu 
o tom, že místní skupina v Ž. byla usnesením svazové správy ze dne 
26. dubna 1926 rozpuštěna, následkem čehož podle § 15 stanov místní 
skupiny připadá veškeré její jmění žalujícímu Ústřednímu svazu. Tímto 
jměním v čase rozpuštění skupiny v Ž. bylo, jak nyní v odvolacím řízeni 
žalovanou stranou přiznáno, 4127 Kč 50 h, které byly uloženy na vkladní 
knížku "Stavebního a bytového družstva v Ž"" znějící na jméno Bohu
mil L. po rozpuštění skupiny v Ž. Podle § 10 stanov místní skupiny 
má správní výbor povinnost vyřizovati svědomitě veškeré záležitosti, 
súčtovati každého měsíce přesně všechny příjmy a výlohy, a podávati 
zprávu O všech ddležitějších případech. Jestliže správní výbor místní 
skupiny v Ž., k němuž nesporně náleželi všichni žalovaní, dopustil, by 
v době, kdy místní skupina byla ještě po právu, předmětem jednání a 
usnášení byl návrh, kýmkOliv podaný, by se jměním skupiny bylo dis-
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, ." 'kl dě tohoto usnesení o jmění tom proti ust~-ponov~no, a Jestllze ~:k~ask~tečně opatření učinili, jednali členové '::t: 
novem § 15 stanov r 'slavnému ustanovení stanov, pOrusllt 
boru místní skuprny v Ž. p§rol~ ~y d 4 doplňku stanov) členstvím svazu 
tím závazek (~ 5.stanov a , o, 'sou tudíž právi ze škody tímto. 
a přijetím spravmch funkcí prev:at~ a) (§ 1295 obč. zák.). Této po
zaviněním Ústře~nímu ~vazu :P,u~o ,ene, roz uštěním přestala místní 
vinnosti nejsou zalovam s~~o~t~m uÍ1im~a~~le ! to poněvadž podíl jed
skupina po pr.ávu trv~~, ~y rZI J:o určiti za;ázáni' za škodu zaviněním 
no!livéhoo z mch na s o e ne !nou a n~dílnou (§ 1302 obč. zák.) Ža
svym zpusobenou, rukou ~polec, , e buď v hotovosti neb ode-
loba domáhá se, za~~acent u~;,den~~ r;~~~í a tato povinnost postihuje 
vzdáním vkladn; kmzky ~a yz)e e I roto přiznati oprávnění výtce ne
všecky žalovane soltdarne! a ne: P, odůvodňované tím že první 
úplnosti řízení, žalovanÝ?,1 ~pl~t~o~an~la~ní knížka na niž z~žalovaný 
soud nezjistil, kde a v ~l ~z:nt Jte~káv žalovaná str~na předčasnost ža
peníz byl ulože~. B~zduv~ ne, vy y e žalu'ící strana měla dříve domá
loby, kterou oduvodnuJ~ !tm, ,Zl:; bi ~ ., , ;trana domáhá se zaplacení 
hati na žalovaných vJ:'učt~van1. , ~ ~J:~lalé místní skupiny v ž., a není 
př\mo určitého peníze J~k~zto J!?en~'íIe požadovati od žalovaných vy
zákonného důvodu, pro y .:fe a r" né súčtování mezi stranami. 
účtování, najmě ano t~ neJ e o v:~~e:ětnou tím, že strana žalovaná 
Ostatně stala s~ tat~. naml lt~a ?e:~: by' valé místní skupiny v Ž. v době v řízení odvolaclm pnzna a, ze lm~ I , 
jejího rozpuštění činilo zažalovan! pemz., , 

Ne j v y Š š í s o u d 'nevyhovel dovolam. 

Ddvody: 

'" d t t k aktivní legitimace na straně ža-Dovolatelé, namlta]!Ce ne ,os a e, ( VOl XV a B) nejsou 
10bcově, uvádějí, že tak zvane dopln~y sta(§§ l~'1O zákona ze dne 
součástí stanov, ne~yvše úřed~ě sch":.~en!oto latí jen § 5 stanov svazu 
15. prosince 1867, ČIS. 134 ř. za~), a ~I p ichlvyloučený člen má právo 
a § 12 stanov místní skupmy,! ., ~~ e,~ svazovému sjezdu, a kteréž 
odvolati se z výroku ,~vazov,eho vr i o~~erá odle § 17 doplňku stanov 
neznají tak zvanou, sÍ1zno~t~ kO~ s 'avoplat~ě o odvoláni členů vylou
z roku 1925 by, mel~ roz o o~~~akr otázkou, zda ony doplňky nejsou 
čených svazo~ym. vyborem., tanov nebyly úředně schváleny, ne
platné proto, ze, Jsouce z?,e~?u s, ' i názoru že tyto doplňky ve 
třeba, se obírati, ježto am pr\tpravZná~~zné nelz~ nic dovoditi ve pro
svém § 17 nejso~ platn~ a ~~o .:~l ve stan~vách řečeno, že odvolání 
spěch dovola~elu: N~m t~lt~~ n~ 'č' ek a což jest hlavní, není ve sta~ 
vyloučených clenu ma od a aCI u l~ , d~ti odvolání a dokonce nem 
novách udána Ihů~a, do k~y, se, ma P~d ztrátou opr~vného prostředku 
v nich ani řečeno, z~ ~~~?Iam '~z~~eseazovému. Kdyby se tedy stanovy 
vznésti aspoň, ku, ~~JbItZSlm~ Sl, 'člena svazovým výborem jest odlo
vyložily tak, ze ucmnost vy ~uc~ntd rozhodne o odvolání, a kdyby člen, žena až do doby, kdy svazovy sJez 
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který byl vyloučen pro poškozování zájmů svazu směl vykonávati aspoÍi 
do nejbližšího svazového sjezdu, kteréž mezičasí mŮže trvati skoro dva 
roky, členská práva a, byl-Ii funkcionářem, i tuto svou funkci, byla by 
celá instituce vylučování členů přivedena v niveč. Nelze proto přiznati 
odvolání vyloučených členů odkládacího účinku a za platnosti tohoto 
názoru stačí pro tento Spor, že usnesením svazového výboru byli určití 
členové svazu zbaveni svazového členství, čímž zároveň přestali býti 
členy svazového výboru. Jednal-Ii pak na dále tento výbor bez účasti 
vyloučených členů a usnesl se na tom, by byl veden tento spor, a ne

. tvrdí-Ii dovolatelé, že vyloučení členové podali odvolání k svazovému 
sjezdu, nelze namítati, že tento spor byl zahájen, aniž se na tom usnesl 
orgán, oprávněný k jednání jménem žalujícího svazu. Dovolatelé dále 
poukazují k tomu, že prý se podrobili jako orgán místní skupiny jejím 
usnesením, pročež prý nemůže býti podle § 1295 obč. zák. řeči o poru
šení jich povinností. Ale ani tím není dovolatelům pomoženo, ježto místní 
skupina jest odbočkou ústředního svazu. Již soud prvé stolice uvedl 
vystižně, jaký jest podle stanov účel místní skupiny a že místní skupina 
nesmí svými orgány vyvinovati činnost, která by byla v přímém rozporu 
s ustanoveními svazových stanov. OÍla soudy nižších stolic správně do
vodily, v čem záleží činnost, kterou dovolatelé porušili své povinnosti, 
ulOžené jim zejména v §§ 10 a 15 stanov místní skupiny. V § 10 ukládá 
se správnímu výboru místní skupiny, by zúčtoval každého měsíce příjmy 
a vydání a podával zprávu o všech důležitých případech. Jest sice 
pravda, že není v tomto § výslovně řečeno, komu se mají vyúčtovati 
příjmy a vydání a komu se má podávati zpráva. Že však § 10 upravuje 
poměr správního výboru místní skupiny k svazové správě, zejména k sva
zovému výboru, patrno jest nejen z doslovu § 9' stanov místní skupiny, 
kdež se správní výbor místní skupiny označuje za sprostředkovatele 
styků místní skupiny se svazovou správou, nýbrž i z § 11 stanov místní 
skupiny. Tento § zná pouze výroční schůzi členstva, po'volanou k úko
lům v I a 2 odstavci tohoto § uvedeným a pak občasné schůze členské, 
na kterých se má jen rokovati o věcech skupiny a usnášetí o věcech, 
pokud nejsou ryze místního rázu, jen v ten způsob, že se uloží správ
nímu výboru, by přednesl návrhy svazové správě. Není tu tedy orgánu 
místní Skupiny, který hy tak pravidelně fungoval, by mu mohly býti kaž
dého měsíce vyúčtovávány příjmy a vydání a podávány zmíněné zprávy. 
Proto ze souvislosti §§ 9, 10 a II stanov místní skupiny plyne, že § 10 
jest vykládati tak, že výbor skupiny jest povinen, by svazovému výboru 
vyúčtoval každého měsíce příjmy a výlohy. Tak tomu rozuměli i žalo
vaní, když dopisem ze dne 17. ledna 1926 sdělovali předsedovi ústřed
ního svazu usnesení výboru místní skupiny o tom, že »zadrží příspěvky 
svazu po dobu, pokud občan T. atd.« Vzhledem k obsahu tohoto dopisu 
nemůže býti pochyby o tom, že žalovaní to jsou, kteří svým hlasem ve 
výboru místní skupiny porušili závazky jim stanovami místní skupiny 
uložené, zadrževše příspěvky a neodvedše ústřednímu svaZU' jmění sku
piny, když byla rozpuštěna a když tím přestala jejich činnost a naopak 
bylo podle § 15 stanov místní skupiny její jmění odvésti Ústřednímu 
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, , d t tk pasivní legitimace na straně ža-
svazu. Nelze proto mluv;1I o, n:. ?S ~voťácímu soudu že nejde jen o vrá~ 
lovaných. I v tO,~l jest p~I~ved~IlIeO znění žalobní pr~sby patrno, alterna
cení vkladní kmzky, ny fl, J5~ ~ "sl aneb o vydání této knížky, na 
tivně o za

p
lacení,4.lf

7
, Kc Z to~of~I siavu věci jest lhostejno, kdo má 

niž byl tento pemz u ozen. ,a eno . est v napadeném rozsudku. Do
knížku v drž,ení:)a,k zevrubn,; dOV~z řisdudil zažalovaný nárok z dův?d~ 
volatelé ~ytykaJl, ze O?~Olt~ sou pí;al žalobu jen o povinnost k vydanl. 
náhrady skody, ač r:ry za o cbe, o r . 'to žalovaní jsou již podle stanov Ale otázkou tou netreba se? ,ua 1, Jez 
povinni k zažalovanému pInem . 

čís. 9044. 
. ť komanditní společnosti nelze po-Na základe exekučního t~l?lu p:ro 

1 '. s b la komanditní společnost 
voliti exekuci proti komandltrs~oVI, itř~bast ~ niž přistoupil dosavadní 
zmenena ve veřejnou obchodm spo 'e<;'1? ' 
komanditista Jako osobne ručící spolecnik. 

(Rozh. ze dne 15. června 1929, R II 183/29.) . , , 

. . ľl a základě exekučmch titulu, zne-
S o udp r v é s t o !,r c e _ povo 1 n komanditní společnost, exekuci 

jících proti firmě Fra~tlsek s: a sp~.\ plementáři Františku š-ovi a 
proti firmě Františe.k S. ~ ·spol., pro ~ ~m k u r sní s o u d nevyhověl 
proti komanditistovI Stamslavu MSOVI: I : M-a zamítl exekuční návrh, 
rekursu Františka š-a: k ,rekurs~ , tam~ a~ Rozsudky, tvořící .exekuční 
pokud směřoval proII n~~u., u v ~'etš a s ol. komanditní společ
titul, byly vyn~s~ny PfD~I ~Ir;\Fr~~jt~~říkU 'byl j~n František Š. společ
nosti. Podle VypISU z o C ,o m o . M b I 'en komanditistou. Podle 
níkem osobně ručícím, kde'~to Stan~~l~v 'l11~ncú'tn]í společnosti může býti 
exekučního titulu vydobyteho ~ro~ I, °po·l.ec'nI'ků osobně ručících; povo-l ,. o J'en na Jmem s __ . 
exekuce povo ena prIm . . . t kov' to exekuční titul neumoznu]e. 
lení exekuce proII koma~dIIIS~O~!'k~ byk'.sice řečená komanditní spo
Podle výpisu z o?ch?dm o reJ~ r.I ou s olečnost Š. a.M., k .níž přísto,U
lečnost zrušena preme~~u ve ver';Jf v J jako osobně ručící společmk. 
pil dosavadní kom~~dltlsta, ~ta;lls: oleČníkem, nevstupuje tím do t:va~ 
Stane-li se komandItista vereJnyr:,r ~ k . d'tní společnosti a zalozem 

. 'b' 'de o zrusem oman 1 , h' 
jící společn~sh, ny rz, J , r ři čemž arciť není třeba pr:d~, a~ 
nové veřejne obc~.o~~!, spolec!,os 1: p ěvadž nová společnost preJlma 
zející likvidace dnveJsI sp?leC~ostI, p~n ou společnost přecházejí. dluhy 
obchod dřívější společnostI. Z ~ na n z~sad občanského práva. V úvahu 
staré společnosti, j~st pOSUZ~V~~! po?~e podle něhož přejímatel obc~o~~ 
přichází ustanovem § 1.409 o c; za :' h při odevzdání věděl nebo ve.deh 
ručí věřitelům za dluhy Jen, kdy~ ~ ~~c Stanislava M-a, nelze uznah za 
musel. Že tomu tak bylo, u sp~ :Clll _,a isem z obchodního rejstříku. Po
prokázané podle § 9 ex. r. ~?U ~m, vY~roti firmě František Š. a spol. a 
volení exekuce jest proto o u~o ,nen:"címu společníku kdežt,<) proti Sta-
Proti Františku š-ovi, jako .. o~~ ne

l 
filCI , 

. kuci povohlI ne ze. 
nislavu M-O~I, e."e d hověl dovolacímu rekursu, N e j v y s S 1 S o u nevy 

II 
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re~ur~~í soud pr~ ne?~state~,předpokladů §§ 9 a II ex. ř. právem za
mlt: zad~st v~mahaJ}clho ven tele. na povolení exekuce vnuceným zří
zem~ prava zastavm~o a ~abavemm a uschováním movitých věcí proti 
Stamslavu M-~vl. K vyvodU!? dovolac~ho rekursu se podotýká, že změny 
p'o~le § 9. ex. ;. nut~? .prokazah tak, Jak Je tam předepsáno, a že nelze 
Jmy~h pruvodu pouzltl. PovolUje exekuci není soud povinen, ba ani 
opravn~n, pokud zákon neustanovuje jinak, by konal předběžné šetření 
nebo. SI vyžadoval od úřadů neb od stran předložení listin, nebo do: 
kladu, nebo dokonce předpokládal okolnosti v exekučním návrhu ani ne
tvrzené, jak mu to nyní chce rekurent ukládati. 

čís. 9045. 

Pro nárok třeti osoby proti okresní nemocenské pojišťovně lm ná
hradu .. ~§~ 103?, 103,?, 1042.obč. zák.) toho, co vynaložila za pojišťovnu 
na pOJlsrence, Jest pnpustnýtn pořad! práva. 

(Rozh. ze dne 20. června 1929, R I 363/29.) 

Žal.obce. don;á?,al se na,žalované okresní nemocenské pojišťovně za
pl~cem pemze, JeJz vynalozll na zaplacení útrat lékaře a léků v nemoci 
sv~hosyn~, pojištěného u žalované pojišťovny. K námítce nepřípustnosti 
poradu prava s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl. Rek u r sní 
s o u d za?1ítl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D ů vod y: ža~ 
lobce domahá se na .žalov.ané. straně z~pl~cení, odvolávaje se na §§ 1036, 
1037 a 1042 obč. zak., mkol! Jako pravm nástupce nezL Ladislava M-a. 
a pO~ěvadž jde o nároky z doby před 1. červencem 1926, podle § 282 
druhy odstavec zák. ze dne' 9. října 1924,Čís. 221 sb. z. a n. a vlád. nař. 
ze dne 9. října 192~, čís. 200 sb. z. a n. přišly by tu v úvahu pro posou
zení otázky příslušnosti zákon ze dne 1. července 1926, čís. 117 sb. z. 
~ n. a § 41 !áko'll': ze. ?ne 30: .bře~na ~888, čís. 33 ř. zák. Spor, o nějž' 
Jde, nelze vsak zaradlÍ! pod zadne z techto ustanovení - zejména ci
tovaný § 41 nemá zde místa, ježto nejde tu o povinnost k placení pří
spě~ků a .o náhradu proti zaměstnavateli z důvodu nesplnění ohlašovacf 
pOVI'ilUOSÍ!. J de tu zřejmě o nárok podle úpravy žaloby od původu sou
krom?právní, který není zvláštním předpisem odňat působnosti řádných 
soudu. 

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

Důvody: 

Žalovaná nevyvrátila správné důvody rekursního soudu a mylně po-o 
ukazuje na předpisy § 41 druhý odstavec a § 62 zákona ze dne 30. břema 
1888, čís. 33 ř. zák., neboť předpisy tyto nepřicházejí tu v úvahu, pn 
rozhodování o přípustnosti pořadu práva nutno míti na zřeteli, zda ža-· 
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lobní nárok podle obsahu žaloby jest vyvozován z poměru veřejnopráv
ního, či soukromoprávního, a tu chybuje žalovaná v tom, stotožňujíc ná
rok žalobní s nárokem ne zL Ladislava M-a proti žalované na poskyto
vání lékařského ošetření v době nemoci. Lze beze všeho přisvědčiti, že 
tento nárok nezL Ladislava M-a jako člena okresní nemocenské poji
šťovny spočívající na zákoně ze dne 30. března 1888, čís. 33 ř. zák., vy
věrá z poměru veřejnoprávního, to však neplatí o nároku žalobním. Jan 
M. neuplatňuje nárok jako člen okresní nemocenské pojišťovny ani jako 
zákonný zástupce nezl. Ladislava M-a, nýbrž číní tak jménem vlastním. 
Nejde tu ani o pohledávku, kterou nezl. Ladíslav M. svému otci postou
piL Ze žaloby nijak nevysvítá, že žalobce pro svou osobu vstoupil do 
veřejnoprávního poměru k žalované. Jeho nárok je podle žaloby opřen 
o ustanovení §§ 1036, 1037, pokud se týče, § 1042 obč. zák., je tedy vy
vozován jen z poměru soukromoprávního a patří tudíž tato věc na pořad 
práva před řádnýmí soudy (§ 1 j. n.). Obrana nepřípustnosti pořadu 
práva jest bezdůvodná a byla rekursním soudem právem zamítnuta. Po
něvadž žalobní nárok není totožným s nárokem nezl. Ladislava M-a, ne
má pro řešení otázky nepřípustnosti pořadu práva ve příčíně nároku 
Jana M-a významu, že tento nezletilý zahájil o svém nároku spor přeď 
rozhodčím soudem nemocenské pojišťovny. 

čís. 9046. 

V otázce, zda přes kli.di řízeni bylo řádně pOkračováno ve sporu ve 
smyslu § 1497 obě. zák., jest třeba zjistiti, za jakých okolnosti, na jakou 
dobu a k jakému účelu byl ujednán. 

(Rozh. ze dne 2'0. června 1929, R I 410/29.) 

Celá řada zaměstnanců žalovala zaměstnavatele o zaplacení služeb
ních požitků. žalobou, o niž tu jde, domáhal se poklasný zaplacení slu
žebních požitků. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e hlobu zamítl. 
O d vol a c í s o II rl zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému. 
soudu, by vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodL D ů vod y: 
Soud prvé stolice zamítl žalobu, proto'že jest ve smyslu § 1486 pro
mlčena, neboť přes to, že byla podána včas, ve lhůtě tří let ode dne do
spělosti nároku, ode dne 23. března 1925, a nárok žalobní stal se do
spělým jednak dne 1. ledna 1923, jednak dne 1. ledna 1924, nebylo však 
o žalobě řádně v řizení pokračováno, ježto dne 20. dubna 1925 bylo H
zení ponecháno v klidu až do 15. září 1926, kdy k žalobcově návrhu sice' 
bylo pokračováno, ale dne 27. října 1926 strany opět ponechaly řízení 
v klidu, a pokračováno bylo v řízení k žalobcově návrhu až teprve 9. čer
vence 1928 .. Prvý soud nevzal zřetel ke tvrzené žalobcem okolností, že 
po skončení sporu B-ova pod čís. jedno C 71~25, do jehož skončení 
strany umluvily prvý klid, uzavřely strany opětnou úmluvu, že projed~ 
návati se bude jen jeden spor za každou skupinu zřízencu, za koláře, 
kováře, strojníky a ovčáky, a nepřipustil prvý soudce o tom důkazy, po-
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kl~daje je se svého stanoviska za zb tečn '. 
trz~U1 promlčení ve smyslu § 1497 1č ~ a dospel k nazoru, že pře_ 
pravem. ,Podle § 1497 obč. zák. ne~' . zak. ?e,nastalo. Učinil tak ne
zalobce rádně ve Sporu, na oč ' ,,~ pOdan! z~loby, nepokračoval_li 
kra~uje dále, jakoby žaloba :eb ~~e J1z promlcem vl~~u, promlčení po
pade rozřešiti otázku zda žalob y podána. Jest tUdlZ v souzeném pří 
řízení o žalobě pod"~é dne 23 ~: ve sporu řádně pokračoval, ponecha~ 
jest uvedeno. Klid řízení sá . rez;,a 19?5, ~vakráte v klidu, jak 
statek řádného pokračovánl m o sob:. nepusobl v každém připadě 
něn, jako v sOuzeném případv,rokzdepr~ lnabopak, byl-li klid řízení odu"'v"O~dv .. 
h d '. . e, e za o ce tvrdí 'e t I -ospo arnosl! k ušetření procesních' , '.~ se s a z procesní 
uml~veno projednávati za každou sku VJ:'loh, ,~e tO~IZ me.zl stranami bylo 
spatrovati v žalobcově jednání lik Pl~U znzencu jen jeden spor, nelze. 
to, že předpoklad prvního soudce ~av?sl bve vedení sporu a jest míti za 
val t t " , ze za o ce ve sporu r" d v k v . ,v om o pnpadě nedopadá Je t t d a ne nepo raco_ 
žalobcem okolnost zVe stral . s v le ~ pro tento spor důležitou tvrze"" 

, ly uzavre y umluvu . d' .. 
Spor za bždou skupinu zřízenců a je t d'l p,roje .naval! jenom jeden 
spory, jimiž žalobce vede důkaz' b I s k u eZltou 1 další otázka, zda 
v tomto sporu ihned po rávo lat ,y y s ,:nč~nya kdy a zda žalobce 
náváni se smluvil, POkr!'čo,vať ~e,? s~oncem rozepří,. na jichž projed
u~tanovení § 1 zákona ze dne zl bř~~~z nelze, ~echal! nepovšimnutým. 
nehož žaloba byla včas podánakd b a 1925, .čIs. 47 s.b. z. a n., podle 
1928. Těmito důležitými okoln~st y. y Se podala kdykolIv do 31. března 
nuté důkazy nepřipustil, nepovažuj~lj!~VU1 S,~Ud :e nezabýval a nabíd" 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rek:rss;e o s anovlska za rozhodné. 

D ů va dy: 

. Rekurent nevyvrátil důvod dl' 
správné. Podle řednesu' y"o, vo aClho soudu, jež jsou v podstatě 
splatné 1. ledna 1~23 POku~aIUjl~~ ,strtny byly zažalované pohledávky 
jich promlčení nastati přede ;~ed:c~ ci l~dna11924 a nemohlo tedy je-
26. března 1925 čís 47 sb z ~ u na 928 (§ 1 zákona ze dne 
1925 a řízení b~lo ponechán'o avn·~i.:alo,~a2bYla podána dne 23. března 
192?, ~teréhož dne žalující strana ~č~n~a n?' ~ub~a b191,z,5 d~, 15., září 
kracovano. Dne 27 ř" 1926 avr,,' y yo v nzcm po
návrh na pOkračo;á~!n: řízeníP~~~ctal! tt:~~y nzení opět v klidu. Další 
vence 1928. Podle toho byla b ,I ~t~a UjlCl s!ra~a :eprve dne 9. čer
správný úsudek prvého soudu yž~a:l s a promlce~l ~~vo?ná, kdyby byl 
any strany ode dne 27. října '1926 po~u l)e~71O ,radne. pokračováno, 
zoru nejvyššího soudu 'e ,ponec, aly nZ~ll1 v klIdu. Podle ná
řízení v klidu, byť i na jdo~~n~o~l~t~~~\J're,d~~s?y. Ponechay-li strany 
bezvýhradně tvrditi, že neb 10 ve s ~1~eS}Cm (§ v W~ c. r. s.), nelze 
zení této otázky je důl~žitl z . /o~u ~a~ne ~okracovano. Pro posou
a.jakého úČelu mělo tl'm b"t·ad

ja 
Yvc o o nosl! byl klid řízení ujednán 

y 1 o,sazeno V souzené "ď v I . 
strana vyvracejíc námitku promlčení tvrdila že kd ,m pr~pa č e ~a Ujícl 
B-ova (e 71/25) bylo navrženo p~kračování 've ~:e~~ ~p~~e~~l ~;to:r~ 
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nich, došlo opětně k úmluvě, že se bude projednávati jen jel'en spor za 
každou skupínu zřízenců (za koláře, kováře, strojníky, ovčáky atd.), 
ježto výsledek těchto sporů bude rozhodným i pro spory nyní projedná
vané, čímž zřejmě naznačila, že tyto spory měly podle úmyslu obou stran 
zůstati zatím v klidu, by se tím věc zjednodušila a ušetřilo Se útr,at 
sporů. K tomu budiž doloženo, že obě strany vycházejí ze skutkového 
předpokladu, že spory, o nichž strana žalující tvrdí, že měly býti podle 
úmluvy projednávány napřed (vesměs z roku 1926), nejsou dosud právo
piatně skončeny. Dokud tedy nebude ve sporu zjištěno, za jakých okol
ností, na jakou dobu a k jakému účelu byl klid řízení dne 27. října 1926 
ujednán, nelze se vysloviti o tom, zda se zřetelem na tO,že řízení od to
hoto dne až do dne 9. Července 1928 zůstalo v klidu, nutno míti za to, 
že v řízení nebylo ode dne 27. října 1926 ve smyslu § 1497 obč. zák. 
řádně pokračováno (srv. Ehrenzweig 1925 § 133 II, rozh. Ol. U. nová 
řada XVllI 7373, wzh. 4180 sb. n. s., rozh. V 211 rak. nejv. soud. dvoru 
z roku 1923). Na rozřešení otázky posléz uvedené závisí rozhodnutí 
o námitce promlčeni a podle toho rozhodnutí nechť prvý soud uváží, 
má-li další jednání rozšířiti i na jiné body, jež dosud zůstaly sporné. 

čis.9047. 

Ručení za škodu z provozu silostrojů. 
Zákon :re dne 9. srpna 1908, čis. 162 ř. zÍlki., se nevztahuje na auto

mobilové stříkačky a jiné silostroje, jež nesloUži k dopravě osob nebo 
věcí. Řidič automobilové stříkačky jest »třetí osobou« ve smyslu § 2 zák. 

(Rozh. ze dne 20. června 1929, Rv II 7/29.) 

žalobkyně utrpěla úraz při srážce auta žalovaného, jež si k jízdě na
jala, s automobilovou stříkačkou. žalobě, jíž se domáhala na žalovaném 
a na jeho řídiči náhrady škody, bylo vyhověno s o u d Y vše c h tři 
s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Pravoplatným trestním rozsudkem ze dne 24. ledna 1928 jest zjištěno, 
že řídič osobního auta Václav W. zavinil škodnou událost a tím pora
nění žalobkyně. Nepřichází tu tedy ohledně něho vyviňovací důkaz podle 
§ 2 aut. zák. vůbec již v úvahu, an jest civilní soud pravoplatným odsu
zujícím trestním rozsudkem podle § 268 c. ř. s. vázán. Žalovaní ruči tedy 
za škodu podle § 1 aut. zák. Leč bylo uvážiti, zda nepochází škoda nebo 
její rozsah alespoň částečně i ze zavinění řídiče auto stříkačky střetnuvši 
se s osobním autem (§ 2 poslední odstavec aut. zák.) Nižší soudy po
chybily potud, pokud přihlížely k ustanovení § 3 aut. zák. a zabývaly se 
otázkou, zda jde o soli<lárni ručení řídičů, pokud se týče vlastníků obou 
vozidel, osobního auta a hasičské automobilové stříkačky, neboť se zá
kon o povinném ručení z provozu silostroje vúbec nevztahuje na auto-
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mobilové hasičské stříkačky a jiné silostroje, jež neslouží k dopravě 
osob nebo věcí, jak bylo v rozhodnutí tohoto nejvyššího soudu ze dne 
7. p.rosince 1928 č. j. Rv II 337/28 čís. 8545 sb. n. s. zevrubně odůvod
něno a na kteréžto rozhodnutí se poukazuje. Nelze tedy použíti ani usta
novení § 3 aut. zák. o ručení za náhradu škody třetím osobám, která 
vZOlkla střetnutím se několika různých automobilových provozů, a jest 
pokládati řídiče autostříkačky proti žalovaným za »osobu třetí« ve 
smyslu § 2 aut. zák. Avšak nižší soudy se zabývaly otázkou, zda nepo
chází škoda alespoň částečně ze zavinění řídiče autostříkačky Aloisa 
K-a, učinily potřebná skutková zjištění i po této stránce, odv01ací soud 
uvažoval i o tom, zda se nemá uznati jen na část nároků uvedených 
v·§ 1 aut. zák. a odpověděl právem k této otázce záporně, zjistiv, že 
autostříkačka jela těsně vedle překážkových kamenů, takže nemohla již 
vÍCe do leva vyhnouti a že "ážka vzníkla jen nedostatečným vyhnutím 
žalovaného řídiče W-a. Tato zjištění nelze již v dovolacím řízení napa
dati. Odvolací soud tudíž právem potvrdil rozsudek prvého soudu, jímž 
bylo uznáno, že je žalobní nárok na náhradu škody proti žalovaným dů
vodem po právu. 

čís. 9048. 

Byla-Ii podána žaloba podle §§ 35 a 36e". ř., nemající žalobního ná
vrhu, aby exekuce byla prohlášena za, nepřípustnou, nýbrž navrhující 
toliko zrušení exekuce, a nebyla-Ii zjednána přípustná náprava v prvé 
stolici, jest odmítnouti žalobu pro nepřípustnost pořadu práva a zároveň 
jest zrušiti vynesené snad již rozsudky i s předchotlím řízením z dilvadu 
zmatečnosti podle § 477 čís. 6 c. ř. s. 

(Plenární rozhodnutí ze dne 21. června 1 ~29, Pres. 1483/28,) 

Nejvyšším soudem byla různým způsobem řešena otázka, kterak jest 
rozhodnouti o žalobách podaných podle § 35 a § 36, ex. ř., když jejich 
žalobní návrh zní toliko na zrušen; exekuce. V rozhodnutích RV'I 612/24 
(sb. n. s. 3996), Rv 11017/25 (sb.n. s. 5135), Rv I 901/28, Rv I 902/28, 
Rv I 1360/28 a Rv I 1376/28 byla žaloba zamítnuta v podstatě z toho 
důvodu, že se žalobní návrh nadomáhá rozhodnutí o námitkách protí 
nárok~ (§ 35, ex. ř.), nebo proti povolení exekuce (§ 37 ex. ř.), nýbrž 
Jen dusledku takového rozhodnutí, totiž zrušení exekuce, jemuž nelze 
vyhověti. V rozhodnutích Rv I 388/28 (sb. n. s. 8125), Rv I 631/,28 
a Rv I 904/28 byla žaloba odmítnuta pro zmatečnost (§ 477 čís. ·6 
c. ř. s.), poněvadž se žalobní žádost domáhá pouze zrušení exekuce 
a o tomto návrhu nelze pořadem práva vůbec rozhodovati a byly roz
sudky nižších soudů i řízení jim předcházející jako zmatečné' zrušeny. 
V zájmu jednotnosti rozhodování byla sporná otázka přikázána prvním 
presidentem nejvyššího soudu k rozhodnuti sesílenému senátu kterv , . 
se usnesl na právní větě v čele uvedené. 
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D ů vod y: 

Ustanoveními §§ 35 a 36 ex. ř. byl vyh;aze,~ poIad p;áva pro ná~ 
mitky, jimiž se dlužník (povinný) za exekucn~ho nzem bra~lledn~k p~Oh 
právní jsoucnosti nebo právní účin,nosh naroku ex;k~cI vymah.aneho 
(§ 35 ex. ř.), jednak jen proh to~u,ze narok ,- JSO~CI jinak po prav~
jest nepřípustně exekucí vymáhan (§ 36 e~. r), ovsem ]el; za podmmek 
v těchto zákonných předpisech přesně vyt~e~ych., Kone~nym nlem obou 
těchto žalob jest, aby dlužník byl uchranen pr~~. nasle~ky exeku;e, 
o které jest v žalobě skutkovými okolnostmi dollclÍ! a dU,kazY,na?ld
nouti, že jest nepřípustná a že ne;TIůže obs;áti" a nutno v zalobe pred~ 
nésti veš ker é námitky, které az do podam za loby bylo lze uplatn!tl, 
a úplně, třebas stručně je pro~ésti (§,3~ ods!. 3 a.§ 36 .odst. 2 ex. L). 
Žaloba má vyvrcholiti jasnym a urcltym z~.lo?l1ln: na~rhem (§ 22~ 
c. ř. s.), o němž jest soudu rozhodnouÍ! a JI";Z z~rove.n ;ozhodo,vacl 

činnost soudu jest také přesně vymezena, takze neco. J;neho, . n,e.z co 
bylo navrženo přiřknouti nesmí (§ 405 c. ř. s.) a určlta zaloblll zad?s! 
jest téžpředp~kladem pro exekuční vymáháni nár?ku p~dle exekučm~~ 
titulu, vyhovujícího žalobnímu návrhu (§ 7 ex. L2. VY~,ledku, o ,,-eJz 
usiluje dlužník vedoucí spory podle §~ 35 o ~ 36 e~; L, t~Í!z aby z~bra11l1 
vymáhání odpůrcova nároku exekUCI, muze tudlz dO~ICI Jen v~roken; 
soudu, prohlašujícim exekuci za nepřípustnou,. a mU~1 prot? I zalobnr 
návrh býti takto upraven, t. j. - aby bylo uznanO pr~~em, ~e exekuce: 
_ proti níž se žalobce (dlužník) opírá - Jest ?ep,npustna, obd?b~e 
jako při žalobách podle § 39 čís. 5 ex. ř., z kterehozto u~tanovenr za~ 
kona lze vyčísti také správné znění žalobního návrhu; Otazka, Jak ma 
zníti žalobní návrh při žalobách podle §§ 35 a 3,6.ex. :.; byla I v utera

l
-

tuře různě řešena. F li r s t I ve výkladU exekucmho radu 1899 sv. I. 

t 
. 99 a 102 doporučoval znění: »Die bewllhgte Exekutwn 1st 

na S rance S h t Z" 1 pro z e s s 
aufzuheben, mr erloschen zU erklaren«. c u ser: I v I . -

rec h t v § 93 praví: »Das Petit soleher E1l1w.endungs;klagen hat au! 
UnzuIassigerklarung der Exekution (oder ExekutwnsscpLlte § 36 E. O.) 
zu lauten.« Rud. P o II a k, S y s tem des o e s t. Z I V I I pro z e s s
rec h t e s v § 177: Das Klagebegehren (§ 35 E. O.) geht ledlghch au! 
den Anspruch, dassdie Zwangsvollstreckung aus dem Exek~tronSÍltel 
unzulassig sei und au! die Exekutionseinstellung (nach dem ~lager:s;hen 
čfmessen). Ne u man II v k o m e n t á ř i k ex e k u čni m u.r a d u 
ve 3. vyd. z roku 1927 doporučuje při žalobách podle § 35 ex .. r. ten~o 

. h" D s Klagebegehren geht dahin, dass dle ExekutlOn lil Ans -
navr . » ad' T'I desselben 
hung des ganzen vollstreckbaren Anspruches o er ellles el, es . . 
!lir unzuIassig erklar! werde« - a při žalobách dle § 36 ex. r. na str .. 177. 
»Das Begehren wird au! Unzulassigerklarung der Exekutl~nsbewJlhgung 
und der etwa vorgenommenen Exekution lauten.« H e II e rve s,p I se: 
Die Ex e k u t i o n s o r dnu n g 1928 na stL 42 pozn .. 5 pravi: »Dle 
Oppositionsklage. ist keine negative Feststellungsklage, lhr Zlel lS.t che 
Verhinderung der Vollstreckbarkeit des Tltels, Ihr Begehren U~zulas,slg~ 
keit der Exekution.« Též ve sbírkách vzorců žalob byl žalobní navrh ruzne 

52' 
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dop~ruč.?ván. L Vi t t o r e II i - B I och - F i s c h b o c k: Beispiel von 
Schnftsat.zen 1900 na str. 31, 35, 38. V z o r 7 žaloby podle § 35 ex ř 
doporučuje žalobní návrh: I. Der Anspruch des Beklagten aus dem Urt~i1~ 
...... : 1st erlosche~. II. Emstellung der mit dem Beschluss vom ..... . 
bewllhgten ExekuÍlon nach rechtskriiftigel' Entscheidung uber diese Ein
wen?ungen. V. z o r 9 a 10 pro žaloby dle § 36 ex. ř. má žalobní návrh' 
I. Dle. Exekuhonsbewilligung wird aufgehoben. II. Die Einstellung de; 
b,ewIlhgten ExekutlOn nach rechtskraftiger Entscheidung liber diese Ein
"endu~gen. 2. H e II e r - T r e n k w a I der 1912 (Die iisterreichische 
ExekutlOnsordnung in ihrer praktischen Anwendung) určuje petit žalob 
---: vzor 21 a .22 na str. 30, 33 takto: »Meinen Einwendungen gegen den n: lt dem Urtelle vom .... wider mích festgestellten Anspruch _ wonach 
dleser Anspruch durch bewirkte Zahlung aufgehoben wurde _ werde 
stattgegeb~n und die wider mich bewi11igte Exekution, miltels ..... . 
fur ungulhg (u~zulassig) erklart.« ~bdobně doporučuje petit žaloby 
podle § 36 ex. r. 3. Ha rtm a n n: Urední sbírka vzorců k civilnímu a 
exekučn~mu řádu d?poručuje při opOs!čnf žalobě konečný návrh takto 
~pravenr (vzorec ČIS. 20, str. 25): »NamItkám žalující strany, že nárok 
zalov,:ne, s,tranyz rozsudku (smíru) byl zrušen (placením a j.), staven 
(po.seck~n!~ a j.) se vyhovuj~.« Odpověd' na otázku, jak jest naložiti 
n e j vy s S I ~ U s.o U d u a vubec s o u d u' v y Š š i s t o I i c e se ža-
10,baml podanYffi! SICe podle §§~.s a 36 ex. ř""ale neobsahujícími správný 
navrh, aby, e~ekuce byla prohlasena za nepnpustnou, zejména se žalo
bamI čIn I c I m I t o I i k o k o n e č n Ý n á vrh n a z ruš e n í e x e
k u c e, závisí na tom, jak jest vykládati poslední větu třetího odstavce 
§ 39 ex. ř.,. že v případech tam uvedených »m Ů žes e ž a lob o u 
byt I S pOj e n n á vrh n a z ruš e n í ex e k u c e«. Míněno-Ii tím 
že do konečného hl?bního návrl:~, (do konečné žalobní prosby), aby 
e~ekuce byla, prohlasena za nepnpustnou, lze pojati též další žalobní 
navlh na zruse~,í exekuce a že proto též rozsudek, jímž se exekuce pro
hlaSUje za nepnpustnou, může a má (§ 405 c. ř. s. úsudkem z opaku) 
v takov~m p!íp,adě obsa~ovat~ též další výrok, že se exékuce zrušuje, 
je Jedme ~oznym ,Ioglcky.m dusledkem ten, ž~ nelze pro nepřípustnost 
porad~ prav~ o~mltnoutI zalobm navrh na zrusení exekuce, když jej zá
kon vyslovn~ pnpouští ve sporném řízení, aspoň ve dle hlavního ná-. 
vrhu zal?~l1lho, a" t~d,íi nelze pr? n.epřípustnost pořadu práva odmit
noutlalll z~lobu CIlllCI jen takovy navrh na zrušení exekuce, nýbrž že 
je,st Jl zamltnouÍl pro nedostatek předpokladu tohoto jen podružnéhc 
navrhu ,žalobního, t?liž hlavního návrhu, aby byla exekuce prohlášena 
za nepnpustnou. Ma-II vsak ustanovení poslední věty třetího odstavce 
§ 39 ex. ř. ten význam, že zmíněný tam návrh na zrušení exekuce ne 'fl. í 
a n e m á být i č á stí k o n e č n é hon á vrh u ž a lob n í h o tak 
že procesní soud pro nedostatek i a lob n í h o návrhu nemůže a ~esmí 
v rozsudku ~ni ,vysloviti zrušení exekuce (§ 405 c. ř. s.), nýbrž že o ná
vrhu na zrusem exekuce, který byl spojen se žalobou, rozhodne se i tu 
Jen v exekučním řízení, ovšem na základě rozsudkového výroku, že se 
exekuce prohlašuje za nepřípustnou, - pak nezbude, než odmítnouti 
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žalobu, činící jen návrh na zrušeni exekuce, pro nepřípustnost pořadu 
práva a zároveň zrušiti vynesené snad již rozsudky i s předchozim ří
zením z důvodu zmatečnosti, uvedeného v § 477 čís. 6 c. ř. s. - Neboť 
tu v pravdě nebyly v z nes e n y námitky podle §§ 35, 36 ex. ř., nýbrž 
je činěn tolika návrh na zrušení exekuce, oděný nepřípustným způso
bem v roucho žaloby podle §§ 35, 36 ex. ř., o němž rozhodovati jest 
vS'hradně v řízení exekučním. 

Správnosti názoru posléze naznačeného pak nasvědčuje toto: 1. O o
s lov a v z n i k z á k ona. Podle poslední věty třetího odstavce § 39 
ex. ř. »může se žalobou být i s poj e n návrh na ztušeni exekuce« 
(nikoli »může do žaloby býti p oj a t návrh na zrušení exekuce«, jak 
nesprávně uváděno v rozhodnutích Rv I 612/24, Rv I 1017/25, Rv II 
532/26, Rv I 388/28, Rv I 1360/,28). Zákon jasně a přesně rozlišuje a 
vedle sebe stavi jednak ž a lob u (v našem případě žalobu, domáha
jící se výroku, že se exekuce prohlašuje za nepřípustnou), jednak 
n á vrh na zrušení exekuce. Tento návrh je podle znění platného zá
kona ovšem zbytečný, poněvadž bylo-Ii pravoplatně vyhověno žalobě 
(námitkám), jest zrušiti exekuci i bez návrhu z povinnosti úřední (čtvrtý 
odstavec § 35, třetí odstavec § 36 ex. ř.). - Ale z této zbytečnostI, 
plynoucí z právě uvedených ustanovení zákona, nelze usuzovati, že 
v poslední větě § 39 ex. ř. není míněn samostatný návrh na zrušení 
exekuce v e dle návrhu žalobního, tedy nikoli jako část žalobního žá
d$ni. To plyne ze vzniku zákona. - Ve vládní předloze exekučního řádu 
nebylo v §§ 33,34 (odpovídajících nynějším §§ 35,36 ex. ř.) obsaženo 
ustanovení, že jest exekuci zrušiti, bylo-Ii pravoplatně vyhověno ná
mitkám (žalobě); ustanovení to bylo teprve při konečné redakci pojato 
do §§ 35, 36 ex. ř. (Společná zpráva k ex. ř.). V § 38 vládní předlohy 
(odpovídajícím nynějšímu § 39) bylo ovšem pod čís. 2 a 3 stanoveno, 
že exekuce má býti zrušena, bylo-Ii pravoplatně vyhověno žalobám (ná
mitkám) podle §§ 33, 34 vládní předlohy. Ale § 38 vládní předlohy vy
žadoval a předpokládal vždy, tedy i pro zrušení exekuce podle čís. 2 a 3 
n á vrh (stejně také ještě § 37 návrhu permanenčního výboru) a te
prve při konečné redakci dostalo se příslušnému paragrafu (39) znění 
nynějšího. Musil tedy padle vládní předlohy ten, kdo žaloval podle 
§§ 33, 34, i když zvítězil ve sporu o nepřípustnost exekuce, přece po 
právní moci rozsudku zvlášť navrhnouti u exekučního soudu, aby byla 
exekuce zrušena. Tu pak stanovil již § 38 vládní předlohy, že tato žá
dost (dieses B e g e h r e n) může být i s poj e n a se "alobou. Co 
tedy podle vládní předlohy mělo dobrý smysl a rozum, že totiž, žalo
váno-Ii po·dle §§ 33, 34 osnovy o to, aby exekuce byla prohlášena za 
nepřípustnou, mohl žalobce z důvodů účelnosti a úsporností se ž a
lob o·u spojiti ihned n á v Lh na zrušení exekuce, jehož bylo podle 
§ 38 osnovy, měla-Ii býti exekuce zrušena, ne z byt n ě tře b a i tehdy, 
bylo-Ii pravoplatně vyhověno žalobě, - a nemusil po právní moci roz
sudku podávati z v I á š in ínávrh na zrušení exekuce - stalo se zby
tečným teprve dodatky, přičiněnými při konečné redakci k nynějším 
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§§ 35 36 " , , , ,- ze Jest exekUCI (I bez návrhu) z 'T h' , 
platně žalobě (námitkám), Důsled' blb rus~ I, vY,oveno-h pravo_ 
upraviti třetí odstavec § 39 vy r;[,m, y 0, y ovsem byvalo, přiměřeně 
k tomu konci, aby b I řivedennec anlm vety ;>nebo vznesena-li žaloba 

povolení exekuce nr:a Pproti je~ ~h~~~t~~~tf<~(~~y KO~6 ná;~ku, P~O)ti 
Nestalo se tak s d' d ' , ex, r. 
exekuce 'est' na Jen n~ ?patřením, 2, D uch z á k o n a, Zrušen; 
tedy tvrditi ž~k~~~~~ ~~~:u~;t~ ,~ízeníh jímž se ukončuje exekuce, Lze 
vedení o t ; , h 'k o" , Y I vy razen soudu, Jemuž náleži pro
příSlušejí

S 

t~~tve~k~r~u o~~~~~n~xek~~níhot' °bbzVláště když tomuto ~oudu 
exekuce provede ( , "JIC z Je re a k tomu, aby bylo zrušení 
kolu' _ TI? ,na pr. vp;,az zástavního práva v zájemním proto-

~t~ťu~č~~E~;:;:f~~i2~:~~I~~~~~~ :e::~!~:~e~íbS~;~h~V~~h P~§~~;ů i ~;~ 
ceného správce atd,), 3, cťč e I n o s t kJcbh kmhac,h; - zproš~ění vnu
kuce o němž J'e řec' v t' t' d : y y byl navrh na zrusenl exe-

, re 1111 o sta VCl § 39 ex ř kl 'd ' '" 
lobního žádání mohlo b' .' "po a an za cast za-
miněně, asi ta( že nabu~e~lt~~c~ r~:sU(~k~ být~" rozhodnuto jen pod-
šuje za nepřípustnou bud e k p va :yrok, ze se exekuce prohla-
1927 str 169 "§ 35') exe uce zrusena, (Proti tomu Neumann 
gegeben'wirdP~~h' ' {'Dats Udrtell ha!, wenn dem Klagebegehren sta!t-
wil'd E I' B' , ln zu au en, ass dle Exekution fGr unzuIassig erklart 

, n elsatz dassď E k' 
s e i _j s t i n i h ,J ,I e x e II t 1 o 11 e i n z II s t e II e n 
Rechtskra!t zu· ti~r:~~h~l; ~nud m ach en, Das Prozessgericht hat die 
lung (Einschrankun a ) zu trefte s~hm d~eh Anordnung wegen Einstel
k II t i o . . b, n, e Zle II II g S W e 1 sed a s Ex e
sChrank~lnS gel leh t d a l' u m z u e r s uch e n. Díe Einstellung (Ein-

a?gebrachř);!;d~~\~~n\U ~ř~; ~~e ~~ ~~n~O~~:!ekcht~mi~telhnicht mehr 
vy to podmíněný výrok dob u d o ~ . JIZ o sa oval tako
po, právoplatnosti mzsudku, počato-~t va't~~SI~ob? te,~y pro,ckesní soudce 
ku ce (§ 45 odstavec druhy' ex ř) d" d t' u JIz s vy onel11 exe-

• r ' " oza a 1 soudce exekučního, aby 
~e~Ia vop~atneho ro:~udk.u vyvodil náležitý dtlsledek, totiž provedl zru

, exe uce, po pnpade musil by procesní soudce je-Ii sám 7ároveň 
!~k~ S"O~dcpem exekuční,m, učiniti tak zvláštním usn~sením jaJw ~soudce 

e ucnI. r o S o udp r v n í s t o I 'I ' 
že má žalobu odle §§ 3 ! c~, ~ fne z toho, co uvedeno, 

, ex k ~ , 5 a, 36 ,ex, r., clmCI tohko návrh na zrušení 
, e ~ce, ~ dmI t ~o u t I a II mIn e pro nepřípustnost pořadu práva, 

jestlIze pres ~o pnJal takovou žalobu a pustil se do jednání o ní DO

skytuJe. mu predp~s poslední věty, druhého odstavce § 182 c, ř, s, ~~ž
~ost, pU~Obltl na zalobce, aby pnzpůsobil vadný žalob ní návrh zákonu 

a~Zs~%~y p~~~~C~,:~Čk;. tedy v takovém příp~dě s odmítnutím žaloby: 
těch.t 'd J na I napravu, Vynesl-II vsak prvý soudce nedbaJ'e 

o zaSa rozsudek o pochybné 'h' I ' soudech k :, d m navr u za obním, jest na vyšších 
d 'tl " nlmz se. os tane věc přípustným prostředkem opravným aby 

o ml .y zalob,~ pro nepřípustnost pořadu práva a zároveň zrušil' 
nesene snad JIZ rozsudky i s předchozím řízením z důvodu zmateln;?ti 
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podle § 477 čís, 6 c, ř. s, Ke sporné otázce bylo proto odpověděti větou 
uvedenou v čele. Zásady v ní vyslovené jest použíti obdobně i na žaloby 
podané podle § 37 ex, ř, 

čís. 9049. 

Knihovnímu věřiteli, jenž není vymáhajícún věřiteiem v dražebnún ří
zení, v němž došlo k rozvrhu, jest přikázati v pořadí knihovní pohledávky 
soudně určené útraty sporu a útraty vzešlé při dřívější jim vedené exe
kuce na nemovitost, v mezích jistoty za vedlejší náklady pak útmty mo
bilámí exekuce a náklady povstalé v nynějšún dr3Žebnún řízení. 

S hlediska § 214 ex. ř. přichází v úvahu jen výpis z pozemkové knihy, 
který jest správný. Jest přihlédnouti i k jiným exekučnún spisům, na ·něž 
strana v přihlášce poukazovala a z nichž vyplývá nesprávnost výpisu. 

(Rozh, ze dne 21. června 1929, R I 205/29,) 

K rozvrhu nejvyššího pGdání za exekučně prodané nemovitosti při
hlásila knihovní věřitelka Josefa H-ová jednak pod pol. 9 pohledávku 
4,000 Kč s úroky, procesními útratami, útratami této exekuce, jakož 
i s útratami dřívější exekuce, již vedla dražbou na nyní vydražené ne
movitosti, a útraty mobilární exekuce; pod pol. 24 přihlásila táž knihovní 
věřitelka pohledávku 500 Kč s úroky a útratami, S o udp l' V é s t o
l i c e přikázal Josefě H-ové pod pol. 9 pohledávku 4,000 Kč a úroky 
v rámci jistoty pro vedlejší náklady, útraty procesní a exekuční jí ne
přikázal; pod pol. 24 p'řikázal jí jen vtělené útraty 143 Kč, Rek u r sní 
s o u d vyhověl rekursu Josefy H-ově potud, že jí přikázal pod pol. 9 
celé úroky, v rámci jistoty za vedlejší náklady pak útraty procesní a 
exekuční. D ů vod y: Stěžovatelka napadá rozvrhové usneseni, zastá
vajíc názor, že útratám ve smyslu § 216 čís. 4 ex. ř, přísluší totéž po
řadí, jako hlavní pohledávce a že se tudíž právo zástavní vztahuje i .na 
procesní a exekuční útraty, V tomto směru má stěžovatelka pravdu, jde-li 
o útraty vymáhajícího věřitele, V tomto exekučním řízení byl jen Vili
bald H. vymáhající stranou, knihovní věřitelka Josefa H-ová k tomuto 
dražebnímu řízení nepřistoupila a proto se na ní ustanovení § 216 čís. 4 
ex, ř, nevztahuje, Knihovní věřitel má nárok jen na Utraty v rám.ci jistoty 
pro vedlejší náklady a, protože tato jistota jest ještě volna zbytkem 
800 Kč, bylo na útraty procesní a exekuční jen tuto část přikázati. První 
soud však pochybil, přikázav úroky v rámci jistoty pro vedlejší náklády. 
Vtěleno jest zástavní právo pro pohledávku s 8%, po případě 6%ními 
úroky, Úroky mají zvláštní iástavní právo a bylo je tedy přikázati, ne
hledíc k jistotě pro vedlejší poplatky, V tomto směru rekursní soud na
padeně usnesení doplnil a opravil. Dále brojí stěžovatelka proti tomu, 
že jí v bodě 24 byly přikázány jen vtělené útraty 143 Kč, kdežto stěžo-' 
vatelka přihlásila pohledávku 500 Kč s přís!. Má za to, že i když tato po
hledávka není vtělena, je zřejmou ze sbirky listin, Svého času bylótotiž 
žádáno o vtělení útrat 143 Kč a dále o vtělení jistoty 500 Kč s pf,sl. 
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Nebyla-Ii. pohledávka 500 ~~ s. přísl. vtělena, nemůže jí to býti na úkor 
neboť sblrka .IIstm Jest sou~aslI pozemkové knihy a, kdyby byl exekuční 
soud~e d~ sblrky I;s~m nahledl, byl by zjistil, že zápis v pozemkové knize 
Je neuplny. Exeku~11l sou~ce Je povine?, když jest pohledávka přihlášena 
a nes:?vnalost tu je, ~ahl;dnoulI do sbtrky listin. V tomto směru odvolává 
se ~tez?vatel~a ~a ruzn~ ;ozhodnutl. ~ázor stěžovatelky jest však ne
spravny. ArcI! ma ex:ku~~1 soudce nahlednoutí do sbírky listin, jsou-Ii tu 
n:srovna~o.slI mezI pn~lasenou pohledávkou a pozemkovou knihou. To 
vsak plalI Jen o pohledavkách, pro které je zástavní právo zřízeno V pro 
jed~á~~ném případě však zástavní právo pro pohledávku 500 Kč' s příS{ 
ne~1 znzeno ,a, stala-Ii se svého času při vkladu chyba, nelze ii opraviti tí~ 
ze?soben.\~e e~:kU'ční soudce předpokládá zástavni právo. To by se 
pn~o ,pncllo ucelu,. P?zemkov~ch knih a proto prvý soudce docela 
spravne. roz?odl, nepnhlednuv k teto pohledávce, pro kterou neni vloženo 
zastavm pravo. 

,. Ne j v.y š š í s o u ~ vyhověl. ~o'volacímu rekursu Josefy H-ové a 
p:~k~z,~1 JI pod pol. 9 Jlshnu, cele uroky, celé útraty sporu, celé útraty 
drtvej~1 v~ucené dražby vedené Josefou H-ovou pod E 294/24 dále 
v mezlch JIstoty za vedlejší náklady útraty exekuce na movitosti a 'útraty 
v t0r,nto dražebním řízení (E 3620/Q6); pod pol. 24 pak jistinu s úroky 
a s utra tam I. 

Důvody: 

Pokud jde ° pohledávku Josefy H-ové z dluhopisu ze dne 13. března 
1 ?22 ve zbyt~u ~.OO~ Kč s úroky a s útratami, jest mylný názor rekurs
Dlh~. so~~u, ze ~trat,am. sporu a exekuce při této pohledávce účtovaným 
nepns,lusl.ste!?e poradl, s ys~no~, protože věřitelka Josefa H-ová není 
v . drazebmm nze,nt, v nemz pnchazl k rozvrhu, vymáhající stranou a že 
nasl.ed~.em toho rečené útraty bylo lze přikázati jen v mezích jistoty zří
zen,~ pn pohledávce pro vedlejší náklady, tudíž jen, pokud jistota 800 Kč 
staclla. POdl,e § ~n 6. d;uhý odstavec ex. ř. požívají stejného pořadí s jis
tmou soudne urcene utraty sporu a exekuce jež vznikly uplatňováním 
některého .z, nároků ~ís. 2 až 4 § 216 ex. ř. Pod čís. 4 § 216 ex. ř. jsou 
uvedeny tez p~~ledavky, na prodané nemovitosti pouze zajištěné, tedy 
I takové, pro .nez se d;azební řízení, v němž přicházejí k zapravení, ne
vede (srovnej roz? Č!s. 7689 sb. n .. s.). Pokud jde o exekuční útraty, 
p'ly~e z § .447 obc. zak. a z § 16 kmh. zákona, že přicházejí v pořadí 
]lstmy v uvahu útraty, které vznikly vedením exekuce na 'nemovitost 
tvořící předmět provedeného dražebního řízení (srovnej rozh. 4412: 
5?~7 sb. !". s.). Podle toho bylo v pořadí jistiny a bez ohledu na jistotu 
pnrk~ouh utraty sporu o pohledávku Josefě H-ové z dluhopisu ze dne 

,13. b~:zna 1~22,.přisouze?é pod zn. Ck la 12/24, ve výši 1.293 Kč 68 h. 
Rovnez,v .por.adl p~hledav~y .a bez ohledu na jistotu pro náklady 
bylo pnkazatt Josefe H-ove naklady exekuce dražbou vedené pod zn. 
E 924/,2~. V mezích jistoty přiřknouti bylo toliko útraty mobilární exe
kuce a naklady povstalé v nynějším dražebním řízení, ježto nejsou exe-
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kučními útratami, neboť nevznikly exekučnim vymáháním pohledávky 
Josefy H-ové. . ,. .. .. v • 

Pokud jde o pohledávku Josefy H-ove 500 Kc a jeJl pnslusenstvl, 
nelze přisvědčiti rekursnímu soudu, jenž až na částku 143 Kč 50 h, při
kázanou na útratách, nic na uvedenou pohledávku z nejvyššího podání 
nepřikázal. Rekursní soud odůvodňuje to tím, že pohledávka není za
psána v pozemkové knize. Rekursní soud spoléhal na výpis z veřejné 
knihy. Leč neprávem. činí-Ii se v § 214 ex. ř. podkladem rozdělení vý
těžku dražby výpis z veřejných knih, míní se tím a může se míniti jen 
výpis, který jest správný (srovnej Ol. U. n. ř. čís. 1906, RII 230/26), 
nikoli výpis nesprávný. Jak se dodatečně ukázalo, byl výpis z pozem
kové knihy co se týče pohledávky Josefy H-ové z rozsudku ze dne 3. září 
1924 C II 501/124 v částce 500 Kč nesprávný. Neuvádí totiž v položce 
C 113, 96, 89, 80, 68 dotyčnou pohledávku, ač v pozemkové knize ~a
psána jest v uvedené položce poznámka vnucené správy na prodanych 
nemovitostech pro pohledávku Josefy H-ové z uvedeného rozsudku 
v částce 500 Kč s úroky a útratami v částkách 98 Kč 62 h, 93 Kč 20 h, 
60 Kč 50 h a 143 Kč 50 h. Tato poznámka, datující ze dne 29. dubna 
1925, tedy ještě před zahájením ~ynějšího dr~žebníh? říze~í~ d;,sud ne.
byla vymazána. Nesprávnost výpIsu nebyla sIce z ~eho zrej.me pat!.n.a: 
ale nesejde na tom, neboť strana nemůže pro nespravnost vyplsu pnJlÍl 
o svá práva zapsaná v pozemkové knize. Ostatně Josefa H-ová ve sv~ 
přihlášce poukazovala na exekuč~ísPlSY E 0844/25 a E. 93~/f5, ktere 
byly u exekučního soudu, a z techto SpISU a ze souvlse]lclho SpISU 
E 924/24, jehož se v p.řihlášce rovněž bylo dovoláv,áno, nesp~áv~os~,vý:
pisu vyplývala. K přihlášce však podle § 214 ex. r. jest take pnhllzelt. 
Podle § 218 třetí odstavec ex. ř. přicházejí z nejvyššího podání k úhradě 
pohledávky, pro něž před zahájením dražebního řízení, byla nař~zena 
vnucená správa, v pořadí podle § 104.ex. ř. bez ohle.d~" ze doryčn,:,~o
hledávka není na nemovitosti zástavmm pravem zajlstena a ze ventel 
k dražebnímu řízení nepřistoupil. Podle toho bylo přikázati pohledávku 
Josefy H-ové v pořadí poznámky vnucené správy. Rekursní soud neprá
vem tak neučinil a bylo tak učiniti na dovolací rekurs. 

čís. 9050. 

Doručen, žalob. Doručovatel netli obme.:en v určení dne a hodiny, 
kdy chce provésti příští doručení. Uvědomiti o tom, že byl~ ~ásillm ulo-
žena na poště, lze i po té, když byla zásilka uložena na poste. , 

Jest odmítn()uti dovolací odpověď, byla-li podána na rekurs, třebas 
tento byl podán dvojmo a jedn() vyh()toveni bylo dOručeno odpůrci. 

(Rozh. ze dne 21. června 1929, Rl 514/29.) 

žalovaný byl rozsudkem pro zmeškání uznán povinným zaplatiti ža
lobci podle žaloby. O d vol a c í s o u d odvolání zamítl. D ů vod y: 
Zmatečnost spatřuje žalovaný v tom, 'že mu nebyla žaloba vůbec doru-

I, 

:1 
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čena, pokud se týče, že nebylo při jejím doručení dbáno předpísů o do
rucován! žal~b (§§ 106 a 104 c. ř. s.) a že důsledkem toho nebyl pří 
roku o zalobe zastoupen. Soud odvolací k vůli zjíštění správností a zá
konností doručení žaloby s obesláním k roku provedl šetření výslechem 
P?štovního orgánu, jenž doručení žaloby prováděl, a manželky žalova
neho. Soud odvolací má takto zjíštěno, že když lístonoš doručoval žalo
vanému žalobu s obesláním k roku, nezastíhl ho doma, že mu proto za
nechal plsemné vyzvání podle předepsaného formuláře, by byl druhý den 
po prvém pokusu o doručení doma, že mu bude dodána rekomandovaná 
zásílka, že vyzvání to připevnil na domovní dvéře bytu žalovaného ve 
dvoře přípínáčkem, jeho'ž se používá na kreslicí prkna, že žalovaný druhý 
den doma nebyl a že proto listonoš zanechal žalovanému oznámení, že 
má ,ulo-ženou zásilku na poštovním úřadě, kdež si ji má vyzvednouti, že 
take toto oznámení připevníl rovněž na domovní dvéře bytu žalovaného, 
že pak zásílku uložil 25. října 1928 na poštovním úřadě, což stvrzeno 
datem uložení a razítkem poštovního úřadu na doručném lístku, že dru
hého dne po' uložení dopisu na poště říkal dceři žalovaného, že má ža
lovaný zásilku na poště, načež tato řekla, 'že otec to stejně nezaplatí 
a že mu to raději nebude říkati a že záznam l1a doručném lístku, že se 
<l9.resát zdráhá zaplatiti porto, učinil jen proto, že žalovaný v jiných 
pnpadech odpíral porto platiti. Těmito zjištěnými okolnostmi jest pro
kázoáno, že při doručení žaloby s obesláním k roku bylo šetřeno před
pISU §§ 106 a 104 c. ř. s. a že zejména postup poštovního orgánu při 
doručení byl správným. Ježto' manželka žalovaného potvrdila, že sice 
téměř nikdy nebývá doma, že však na chvilku přicházejí v poledne 
domů, nelze tvrditi, že doba, kdy žalovaný na vyzvání měl k přijetí 
zásilky býti doma, byla volena tak, že žalovaný neměl mo'žnosti vyzvání 
tomu vyhověti. Udání manželky žalovaného, že nikdy neviděla písemné 
upozo:nění na dveřích, že obsílka má býti žalovanému doručena, jest 
bez vyznamu vzhledem k .ustanoveni § 104 třetí odstavec poslední věta 
~ §106 třetí odstavec c. ř. s. Ze seznání listonoše, že druhý den po ulo
:elll zasdky na poště říkalo tom dceři žalovaného, jasně plyne, že se 
zalovany od dcery mohl snadno o uložení zásilky na poště dozvěděti, 
kdyby mu byla, jak náleželo, sdělení listonoše vyřídila a k roku o ža
lobě po vyzvednutí zásilky se dostaviti, Že jeho dcera tak neučinila, 
nemůže míti vliv na platnost doručení, Za tohoto stavu věci nelze tvrditi 
že byla žalovanému nezákonným způsobem, zvláště opomenutým a ne~ 
správným doručením odňata možnost na soudě jednati a že tato okolnost 
byla příčinou, že žalovaný nebyl v řízení vůbec zastoupen. Zmatečnosti 
podle § 477 čís. 4 a 5 c. ř. s. zde tudíž neni 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu a odmítl žalobcovu clo'Jo
lací odpověď. 

Důvody: 

P?dle § 106 c. ř. s. má býti žalovaný, nebyl-li při doručování žaloby 
zasŤ1zen, vyzván písemným ozná111e''1í '1, jež jest z8nechati v jeho bytě 
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ncb v kanceláři nebo v mlstnosti obchodní nebo živnostenské; jsou-li 
však tyto místnosti zamčeny, oznámením připevněným na dveřích 
u vchodu, by byl v příslušné místnosti přítomen v určitý den a v určitou 
hodinu, kterou doručovatel zároveň ustanoví. Nevyhoví-li žalovaný to
muto vyzvání, uloží doručovatel písemnost, která měla býti doručena 
poštou, na poštovním úřadě a oznámí žalovanému, že se toto uložení 
stalo písemnou oznámkou na dveřích bytu neb na dveřích místnosti· 
obchodní nebo živnostenské a podle možnosti také ústním sdělením 
osobám bydlícím v sousedství. Odvolací soud zjistil výslechem listonoše, 
že se zachoval, jak uvedeno, a pokládá proto právem za to, že doručení 
bylo zákonným zpúsobem provedeno. Neprávem vytýká stěžovatel, že 
listonoš nevolil vhodnou dobu, vyzvav žalovaného, by byl doma druhý 
den v tutéž hodinu, ve kterou ho den před tím nezastihl, neboť doru
čovatel není nijakými předpisy omezen v určení dne a hodiny, kdy chce 
provésti příští domčení. Též jest nesprávná výtka, že doručovatel ne
uvědomil ústně sousedy o tom, že uloží písemnost na poště, neboť to 
má učiniti doručovatel jen podle možnosti. Když však sousedy, jak zji
štěno, nezastihl a uvědomil o tom dceru žalovaného, dosti učinil. Do
ručovatel nepochybil, sděliv to dceři žalovaného teprve druhého dne, 
neboť současnost sdělení a uložení na poště není předepsána. Stížnost 
jest tedy bezdůvodná a nemohla proto míti úspěch. 

Dovolací odpověď žalobcovu bylo odmítnouti, neboť proti usnesení 
připouští se jen rekurs, který má býti podán jen v jediném vyhato,vení 
(§ 150 jedno ř.). Byl-li omylem podán dvojmo, mělo druhé vyhotovení 
býii stěžovateli vráceno. Když však bylo nicméně doručeno odpůrci, 

neopravňovalo ho to nikterak k podání vyjádření, tím méně však k do
volací odpovědi, která předpokládá, že bylo podáno dovolání, čehož 
zde nebylo (§ 507 C. ř. s.). 

čís. 9051. 

Mezinárodní ochrona známkového práva. 
Mezinárodní úpravě známkového práva ve státech Ullie musí ustou

piti předpisy známkového práva tuzemského, pokud se jich mezinárodní 
smlouvy samy nedO'.dávají. 

(Rozh. ze dne 21. června 1929, Rv I 321/;28.) 

Žalující, říšskoněmecká firma, domáhala se na žalovaném tuzemci, 
by byl uznán povinným zanechati užívání slova »Acidopepsin« k ozna
čení svého zboží, t. j. výrobků pharmaceutických, tvrdíc, že žalovaný 
porušuje známkové právo žalobkyně, jež prý má v oblasti republiky 
československé pro své výrobky v podstatě téhož druhu chráněny 
známky »Acidol« a »Acidol Pepsin«. O b a niž" í s o u d y uznaly 
podle žaloby. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by dále jednal a znovu rozhodl. 

I 



- Čis. 9051 -
828 

Důvody: 

Jádrem sporu jest otázka, zda žalovaný, pouzlvaje k označení urči
tého jím vyráběného pharmaceutického přípravku (pepsinových pasti
lek) slova »Acido-pepsin«, porušil známkové právo žalobkyně, která 
tvrdi, že má v oblasti republiky československé pro své výrobky v pod
statě téhož druhu chráněny známky »Acidok a »Acidol Pepsin«. Jde 
především o to, jaké známky a jakým způsobem je má žalobkyně chrá
něny. žalobkyně v žalobě uvádí, že má chráněny dvě známky slovní, 
a předložila na doklad toho potvrzení ministerstva obchodu ze dne 
22. března 1927. Z těchto příloh vyplývá, že má žalobkyně v tuzemsku 
skutečně chráněny dvě slovní známky, které byly zapsány II mezinárod
ního úřadu pro ochranu živnostenského vlastnictví v Bernu, a to známku 
»Acidol«, zapsanou dne 29. března 1923 pod čís. 30.256 pro lékárnické 
a dietetické výrobky, a známku »Acidol-pepsin«, zapsanou dne 8. listo
padu 1926 pod čís. 49.359 pro léčiva, medicinální a hygienické vý
robky lučební, lékárnické drcrgy a přípravky, desinfekční prostředky. 
S tím ovšem jest v rozporu potvrzení téhož ministerstva ze dne 6. května 
1927, podle něhož mezinárodně chráněná známka žalobkyně »Acidol
pepsin« jest známkou kombinovanou, pozůstávajíc z .částí slovních i obra
zových. Tento rozpor nebyl vysvětlen. Než nižší soudy, uvažujíce o tom, 
zda žalovaný porušil známkové právo žalobkyně, hlavně pochybily tím, 
že ponechaly zcela nepovšimnu tým, že žalobkyně podle toho, w bylo 
uvedeno, má své známky chráněny mezinárodně. A přece tato okolnost 
jest vzhledem k různému stanovisku stran, zejména i co do podstaty 
sporných označení pro spor významu rozhodujícího, poněvadž při po
souzení, zda se stal zásah do známkového práva žalobkyně, bylo by 
dbáti zásad práva mezinárodního. Rozhodnými jsou tu mezinárodní 
umluvy, jednak úmluva pařížská ze dne 20. března 1883 se závěrečným 
protokolem, jednak dohoda madridská ze dne 14. dubna 1891, obě revi
dované v Bruselu dne 14. prosince 19'00 a ve Washingtonu dne 2. června 
1911, kteréžto smlouvy byly vyhlášeny v rakouském říšském zákonníku 
z roku 1913 pod čís. 64. Přístup československé republiky byl potvrzen 
notou švýcarské Federální rady ze dne 5. září 1919 a nabyl mezinárodní 
pusobnostidne 5. října 1919 podle vyhlášky ministerstva zahraničních 
věcí ze dne 6. října 1921, čís. 364 sb. z. a n. Podle čl. 1 úmluvy madridské 
mohou si poddaní neb občané kterékoli svazové země zajistiti ochranu 
své tovární neb obchodní známky, připuštěné v zemi původu, ve všech 
ustatních svazových zemích tím, že uloží známku u mezinárodního úřadu 
v Bernu (,»Bureau internationak). Podle .čl. 4 této úmluvy jest známka 
okamžikem zápisu do rejstříku tohoto úřadu v každé ze svazových zemí 
chráněna tak, jako kdyby tam byla bývala přímo uložena. Podle čl. 5 jsou 
příslušné úřady země, jimž byla registrace známky mezinárodním úřadem 
oznámena, oprávněny prohlásiti nejdéle do jednoho roku, že tétO' známce 
nemůže býti v obvodu země poskytnuta ochrana. Takovéto odmítnutí 
může se však státi jen z důvodů, ze kterých by podle hlavní úinluvy (t. j. 
úmluvy pařížské) mohl býti odmítnut zápis do známkovéhO' rejstříku oné 
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země. Sem spadá čl. 6 pařižské úmluvy, podle něhož každá v zemi pů
vodu řádně (»régulierement«) zapsaná .tovární neb obchodní známka 
bude v ostatních svazových zemích připuštěna k uložení, tudíž k zápisu, 
a chráněna »t a k j a k je s t« (t. zv. zásada »tellequelle«). Odmítnuty 
neb prohlášeny za neplatné mohou býti jen známky: 1. které jsou způ
sobilé, by jimi byla porušena nabytá práva osob třetích v zemi, kde se 
žádá ochrana známky, 2. známky nedistinktivní, pouze deskriptivní nebo 
takové, jichž bylo užíváno v obvyklé řeči neb v poctivém a stálém ob
chodním styku země, v níž se jest ochrany dovoláváno, a konečně 
3. známky, které odporují dobrým mravům a veřejnému pořádku. Závě
rečný protokol k pařížské úmluvě uvádí k čl. 6 ve čtvrtém odstavci, že 
smluvní strany jsou si za jedno, že nelze známku pokládati za příčící se 
veřejnému řádu již proto, že nevyhovuje některému předpisu práva znám
kového, leč že by se toto ustanovení samo týk~lo veř~jn~h.o p~řádk~: 
Ochrany, získané na základě smlouvy madndske" mus!, byh db,ano JIZ 
podle zásady § 32 zákona známkového bezpodm~nečne a lnus'. mezI
národní úpravě známkového práva ve státech Ume UStOUplŤ1 predp!sy 
známkového práva tuzemského, pokud se jich mezinárodní sl~louvy 
samy nedovolávají, jak je tomu v čl. 2 pařížské úmluvy co do zpusobu, 
jímž jest poskytnouti ochranu občanům toho kterého svazového státu 
(srov. k tomu vývody k čl. 2 odstavec c) závěrečnéhO' protokolu k pa
řížské úmluvě). Dovolací soud nemohl však sám ve věci íhned rozhod
nouti, poněvadž otázka mezinárodní ochrany známek žalobkyně nebyla 
vůbec vzata na přetřes. 

čís. 905,2. 
Dopravní řád železniční. 
Přirážky k dodací lhutě stanovené VYhl;áškou .či~. 103. a 104; z roku 

1922 Věstníku pro železnice a plavbu pro jednothve stanice, neJsou ne-
platné pro porušeni předpisu § 74 (3) čís. 4, ŽJel. dopr. ~. , 

V § 75 (7) žel. dopr. ř, rozumí se proV'OZnl poruchou! porucha v pre
pravě jenom j-ed11otlivého vozu, 

Sproštění ručen~ železnice za překročení dodací Ihuty podle § 94 (4) 
žel. dopr. ř. nlem obmezeno na případ vyšší mocí. železnici lIeukládá 
se tu větší bedlivost než bedlivost řádného poV'oznlka. Otázka, zda že
leznice mohla odvrátiti událost zavinivší překročení dodací lhůty, musl 
býti řešena v mezích technických a hospodářských možností dráhy. 

(Rozh. ze dne 21. června 1929, Rv I 1612/28.) 

Firma J. v Bratislavě zaslala dne 5. listopadu 1924 vagon zboží firmě 
Sch. a spol. v Děčíně, kam zásilka došla následkem zavaření ložiska 
u vagonu až 21. listopadu 1924. Dopravného bylo zaplacenO' 1758 Kč. 
Tvrdíc, že dodací lhůta byla překročena o šest dnů, domáhala se firma 
Sch., jako postupnice firmy J. na dráze vrácení' I}o dopravného. P r o~ 
c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal podle zaloby. O d vol a c I 

S o u d vyhO'věl odvolání žalované potud, že uznal žalovanou povmnou 
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zaplatiti žalobkyni jen 527 Kč 40 h, ohledně zbytku žalobu zamítl. D!l
voli y: Je souhlasití s odvoláním v tom, že jest případ řešiti s dvo
jího hlediska, a) zda dodací Ihlila byla vůbec překročena, b) pakli ano, 
zda se tak stalo zaviněním dráhy. V onom směru není sporu o tom, že 
lhůta dodací byla překwčena, strany rozcházejí se jen v době, o kterou 
se tak stalo. Strana žalující uvádí šest dnů, strana žalovaná dva a pul 
cine.' K těmto výpočtům svým docházejí strany takto: Strana žalující 
livádí:lhůta výpravní a přepravní 5 dnů, přirážky pro Bratislavu, Brno 
po jednom dni, pro překladiště Loubí 3 dny, celkem 10 dnu. Strana 
žalovaná k tomu ještě čítá přirážky po jednom dni pro stanice »Břeclavu, 
Českou Lípu a Děčín« a uvádí číslici na 13. Znalec z oboru tarifnictví 
dospěl k číslici devět a .půl dne s tohoto hlediska: lhůta výpravní a pře
pravní 5 dnů, přirážky pro stanice Bratislava, Brno, Děčín po půl dnu 
a pro překladiště Loubí 3 dny. žádné z těchto tvrzení stran a znalce 
neodpovídá skutečnosti a není proto správným. Podle nákladního listu 
byla zásilka podána ve stanici Bratislava Dunajské nábřeží dne 5. listo
padn 1924 o 16. hodině. Podle razítka stanice určení Lonbí překladiště 
na nákladním listu došla zásilka dne 21. listopadu 1924 o I I. hodině. 
Poněvadž podle § 75 (5) žel. dopI. ř. lhůta dodací u zboží podaného 
k přepravě odpoledne počíná o půl noci, počíná v souzeném případě 
lhůta dodací dne 5. listopadu 1924 o půl noci neboli, jak správně znalec 
uvedl, dnem 6. listopadn 1924. Počítajíc tedy dnem tím, prošlo do doby 
dojití zásilky do stanice určení celkem 15 dnů a 11 hodin. Nesporno 
jest, že železniční trať mezi stanicí podací a dodací měří 468 tarifních 
kilometrů. Podle § 75 (I) b) činí lhůta výpravní dva dny, lhůta pře
pravní za prvých 100 tarifních kilometrů jeden den a za každých dalších 
započatých 200' tarifních kilometrů jeden den. Tedy správně pět dnů, 
jak strany a znalec uvedli. Nesporno jest a znalec potvrdil, že podle 
vyhlášky st. drah uveřejněné ve Věstníku pro železnice a plavbu ze dne 
30. prosince 1922 čís. 103, 104 stanoveny byly lhůty přirážkové pro 
stanice Bratislava, Brno a Děčín po jednom dnu. Podle § 75 (3) může 
železnice se schválením dozorčího úřadu stanoviti přirážky ke lhůtám 
a podle odst. (4) cit. § jest přirážky ty i'ádně uveřejniti a uvésti, že 
schválení bylo uděleno, a nabývají platnosti uveřejněním. Že tomu tak 
jest v souzeném případě, jest mezi stranami nespomo a znalec to také 
potvrdil. Podle toho však znalec nesprávně v neprospěch dráhy čítá 
lhůty jen po půl dnu, neboť jím dovolávané ustanovení bodu 4 cit. § 75 
žel. dopI. ř. tu nemá místa. Správně proto jak strana žalující, tak strana 
žalovaná uvádějí dobu přirážkovou na jeden den pro tu kterou stanici. . 
Soud procesní přiklonil se k výroku znalce, a počítá také jen po půl dnu. 
To však odporuje citovanému ustanovení žel. dopI. ř. a výnosu o lhůtě 
přirážkové shora uvedenému a proto ve směru tom neposoudil soud 
prvé stolice případ po stránce právní správně. Mezi stranami jsou sporné 
jen lhůty přirážkové pro stanice dráhou uvedené: Břec1avu, Českou Lípu 
a Děčín. Soud prvé stolice na základě výpovědi znalce zjistil, .že přiráž
kové lhůty platí jen pro stanici Bratislava, Brno, .Děčín a Loubí překla
diště. Sond odvolací si podle § 498 c. ř. s. toto zjištění osvojil. Podle 
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toho čini lhůta dodaci správně: lhůta přepravní a výpravní pět dnů, Ihuta 
přirážková pro Bratislavu jeden den, pro Brno jeden den, pro r;ěčín je
den den a pro Loubí překladiště tři dny, celkem Jedenact dnu. Lhuta 
dodací počíná dnem 6. listopadu 1924 a končí podle toho dnem 16. lIsto
padu 1924 o půl nocí. Poněvadž však zásilka došla dne 21. lIstopadu 
1924 o I I. hodině, byla lhůta dodací překročena spravně o čtyry dny 

jedenáct hodin. Pokud se tkne otázky druhé, vzal pro~esní ,soud ~a zá~ 
klad rozhodnutí posudek znalce P-a a mg. R-a a dospel na ,om zakl~de 
k zjištění, že dráha neprokázala vyviňovací dů~od podle § 94 S4) zel. 
dopI. ř. a uznal dráhu povinnou podle žalobm pr,osby. Ve smeru tom 
však správně vytýká odvolání prvému rozsudku, ze znalec P. Jest Jen 
znalcem z oboru tarifnictví, že jeho nález a posudek o tom, zda tu lest 
či není zavinění dráhy na překročení lhůty dodaci, vymyká se z působ
nosti znalce. Je proto ve směru tom nález a posudek znalce P-a z~ela 
nerozhodným a nelze k němu vůbec bráti zřetel a soud odvolacl k nemu 

nepřihlíží. Není sporu o tom a prvý soud zcela správn~.zjistil, že se ~ře= 
kročeni dodací lhůty stalo následkem toho, že ve voze CIS. 48249, v!lel;'z 
původně zásilka byla naložena, nastala za, dopr~vy P?rucha zavare111.111 
ložiska, že vůz byl k dalšímu provozu nezpusobIly a z.asIlka m~sela ?yt~ 
za dopravy přeložena do vozu čís. 47.458, v němž take do stamce urcenl 
došla. Soud prvé stolice o tom, jak dojde k zavaření ložiska a zda má na 
tom vinu dráha čili nic, slyšel znalce z oboru doprav~ po dráze Jan~ V-a: 
dále z oboru obráběcích strojů ing. R-a. Soud prve stolIce na zaklade 
nálezu a posudku tohoto znalce dospěl k právnímu přesvědčení, že není 
tu vyviňovacího důvodu a že zavinění na za~ařeni lož!ska, postihuje 
dráhu. Znalec pl vější, jehož posudek soud prve .stolIce uplne poml.nul, 
naproti tomu odůvodnil, že zavinělú ?ráhy}u n;m. Soud odvolacl ma ,;a 
to, že znalec ing. R. nebyl tu na miste, ponevadz .Iest podle seznal;'u, s;a
lých znalců obchodního soudu v Praze znalcem jen pro obor obr~becI5,h 
strojů, takže není způsobilým P?dati správný úsudek v s~o~zen;m P}I~ 
padl', nehledíc však am k tomu, Je otazka, zda Je tu zavmem drahy, c;1I 
nic a jakého rozsahu, otázkou právní, nikoliv sku!kovou a Je J~n na uva
žení soudu, by sám ve směru tom rozhodl. r::osp;l-;I t;dy prvy soud tel; 
na základě posudku znalce R-a k právnÍ1Í1u presvedc~m, ze J; t~ zav~ne~1 
dráhy na zavaření ložiska, pak neposoudIl věc po sÍl'ance pravm sp:av~e. 
Soud prvé stolice však nepřihlížel ani k posudku znalce R-a, ktery sam 
připustil, že prvé zavaření .ložiska připadá dráze k dobru. Co znalec ten 
dále uvádí jak se měla dráha zachovati, jaké následky zavaření lOŽiska 
po případě by mohlo míti, nepadá na váhu. To všecko jsou jen před
poklady a dohady znalce. Spisy dráhy, jež byly v prvé st?lici čteny a. 
jichž pravost není sporná, zprávou oddělení pro vozbu a dIlny v BraÍ1-
slavě ze dne 14. června 1926 a oznamem o zahřátém voze ze dne 1. pro
since 1924 a indorsantní zprávy o něm ze dne 22. prosince 1924 je pro~ 
kázáno že se zahřátí ložiska stalo ve st2.nici Zohor,že čep u ložiska byl 
zadřen: maziva bylo dost a jaká příčina zavaření shledáno, že hwzníky 
uyly nízké. Podle nápisu na voze měl býti mazán od 1. dol O. vždy po· 
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4 měsících, poslední periodické revIsI vůz ten podroben byl dne 24. 
února 1922 v Moravské Ostravě, kamž je hlavní opravou přidělen. Znalec 
Jan V. potvrdil, soud odvolací pak na tomto základu zjístil, že podle 
mezinárodní úmluvy revisní lhůta činí tři- roky> že tedy v souzeném pří
padě tato lhůta dosud neprošla. Dráha v souzeném případě zachovala 
předpisy. Proti tvrzení znalce R-a, že dráha má povinnost v kratších lhů
tách konati prohlídky a, kdyby tak učinila, že by jistě na vadu přišla, 
uvádí správně znalec Jan V., že by tím počet správkových vozů neoby
čejně vzrostl a že si za daných poměrů nemůže žádná ze svazových drah 
podobné plýtvání s vozovým parkem dovoliti, že z toho důvodu byl 
mezinárodní úmluvou železniční stanoven termin tříletý a musí býti ve 
vzájemném přechódu respektován. Dále uvedl znalec V. a soud odvolací 
na tomto základě zjistil, že při tak ohromném počtu vozů, které má dráha 
v provozu, nemůže se každé jednotlivé na povrch neznatelné součástce 
vozu věnovati takový stupeň pozornosti, kterým by se daly odhadnouti 
vady doposud ani nestávající, nýbrž ani takové, jež by snad v době nej
bližší nastati mohly, jelikož by tím přírozeně doprava trpěla. K tomu 
jest ještě dodati, že při takovém způsobu, jak si ho představuje znalec 
R., doprava by se velice zdražila, jelikož by dráha potřebovala k tomu 
daleko více personálu, než má a tím trpěl by celý národohospodářský 
poměr a tím i veřejnost sama, neboť jen při nízkých sazbách dopravních 
cena zboží se nezvyšuje, čehož by se při zvýšených sazbách dopravních 
docílití nedalo. Soud odvolací za tohoto stavu věci má za to, že zavinění 
dráhy v souzeném případě na z~vaření ložiska vozu tu není vůbec. Podle 
odst. (4) § 94 žel. dopr. ř. ručení železnice na překročení lhůty dodací 
jest vyloučeno, je-li překročení lhůty následkem události, které železnice 
ani nepřivodila, ani nemohla odvrátiti. Jde o překročení lhůty dodací 
o čtyry dny jedenáct hodin. Soud odvolací je však toho názoru, že celá 
tato doba nemůže dráze na základě ustanovení právě citovaného při
znána býti k dobru, jelikož drába mohla a měla, když zjistila zavaření 
ložiska a nezpůsobilost vozu k další dopravě, učiniti jiné opatření, za
opatřiti jíný vůz, zboží do něho přeložiti a pak dále zaslati. Dráha sice 
tak učinila, ale opozděně. Ve směru tom jest uvážiti, že zavaření ložiska 
bylo shledáno v malé stanici Zohor. Je známo a nepotřebuje proto ani 
důkazu, že v takových malých stanicích není vždy po ruce hned vhodný 
vůz, není po ruce ani dostatek personálu dráhy. Soud odvolací je proto 
toho názoru, že jest dráze k dobru přičísti dobu dvou dnů, kteroužto 
dobu pokládá soud odvolací za <Jostatečnou k tomu, by si byla stanice 
Zohor opatřila od nejbližší způsobilé stanic.e vůz vhodný pro zásilku a 
i potřebné k tomu lidi. Doba ta je tedy vyviň ovací dobou po rozumu 
§ 94 (4) žel. dopr. ř. na překročení lhůty dodací. Ustanovení odst. (5) 
cit. § tu místa nemá, poněvadž tll není hrubého zavinění dráhy. Podle 
toho zbývá doba dvou a půl dne z překročení lhůty dodací. Podle § 94 
(2) žel. dopr. ř. jest dráha povinna v takovém případě, kde lhůta do
dací nebyla překročena o více, nežli tři dny, zaplatiti '/,,0 dovozného. 
Jest nesporno, že celé dovozné činilo 1.758 Kč. Jedna desetina činí 175 Kč 
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80 h a tři desetiny 527 Kč 40 h a jen na tuto část má tedy strana žalující 
nárok. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl žalobcovu dovolání. 

D ů vod y: 

Žalující strana napadá rozsudek odvolacího SOU?u, ~okud jín., bflo 
částečně vyhověno námitkám žalované strany a uzna~o: ze dOd,acI,lhuta 
činila jedenOáct dnů, a že byla mimo to stavena nahodllym zavar.e~lm l~~ 
žiska u vozu na kterém byl náklad naložen, o dva dny. Dovolam snazl 
se dovoditi ~ souhlasu s posudkem znalce Františka P-a a s roz~odnu
tím prvního soudu, že dodací lhůta činila jen dev~t dnů a d~an~ct, ~o
din, dále, že se ložisko zavařilo vinou železmce a ze provozm p~e~a~ka 
tím vzniklá mohla býti napravena nejdéle za o~m hodm. D~v?l~nl, jest 
v obou směrech neopodstatněné. Není SP?fi10, ze pr,~ vYPOČ1tavam ~o
dací lhůty platila vyhláška ze dne 30. prosmce 1922" CIS., 103 a 1O~ Ves!~ 
níku pro železnice a plavbu, kterou byla ~~? obycejne na!.l~~m zbozl 
procházející stanicemi Bratislava~ Brno a D~cm zav~d~na p:lf~z~a k do
dací lhůtě, a to 24 hodín pro kazdou stamcl. Dovolam uzn~va, ze ~odle 
této vyhlášky činila by dodací lhůta, jak vypočetl odvolacl ,soud, Jede: 
náct dnů, ale dovozuje, že vyhláška jest nezákonná a nep:atna, ponevad,~ 
přirážka pro tyto stanice může býti odůvodněna jen prechodem zbozl 
z jedné tratí na jinou trať, z tohoto důvodu vša~ s~í ?!áha po~l,e § 74 (~) 
čís. 4 žel. dopr. ř. stanoviti u nákladního zbOŽl pnrazku nejvyse d.vana~t 
hodin takže dodací lhůtu nutno zkrátiti na deset dnů dvanáct hodm. Na
mitka' by byla oprávněna, k~yby spor~é přiráž~y ~ylt sku!ečně. z.~vedeny 
na základě § 74 (3) čís. 4 zel. dopr. r., v kteremz,pn~~de se .Jejich sta: 
novení má podle čtvrtého odstavce § 74 žel. dopr. r. stal! v tanlu. Sporne 
přirážky nebyly však stanoveny t~rilem, nýbrž, zvláštní vyhláš,k?u, ve 
Věstníku pro železnice a plavbu, coz podle čt~rt~,ho odstav,:e ,zr;:1l1eneho 
předpisu jest samo již důkazem, že se neOplrajlO ,zmocnenl CIS. 1--4; 
druhého odstavce, nýbrž o čís. 5téhož od~tavce; jenz,dovoz~je zaveden~ 
přirážek ke lhůtě dodací zcela v,šeobecn~ ~ bez pkehokohv obm~zei11 
v případě mimořádných dopravnlch pomeru. To' plyn~ I ze sa~e v~
hlášky, neboť nedovolává se zmocnění čís. 4 § 75 (3) . ~el. dopr; r., ny: 
brž celého předpisu třetího odstavce, tedy :aké ~is. 5, ml?,? to vsak take 
§ 6 prováděcího nařízení ke čl. 14 mezmarodm Bernske umluvy, po?le 
něhož dovoluje se zavedení přirážky pro mimořádné ?opr~vní po;n~.rJ. 
rovněž bez jakéhokoliv obmeze,ní. Vyhlášk~ n~stouplla m~~t? ~~I~~jSI 
vyhlášky ze dne 3. září 1921 ,ČIS. 70a 71 Vestm~u, u~raVUjlCI p;lrazky 
k dodacím lhůtám výslovně na základě §-75 (3) ČIS. 5 zel. dopr. r., ~,;d~ 
pro dobu mimořádných dopravní~h pom~tů, ~.m.~ pod č!slen; 8 spec~alnl 
ustanovení o přírážkách pro naklad prechazej1cI s hlavm~,h tra!l na 
místní dráhy s normálním rozchodemoa·naopaki tedy pro pnp~d ČIS. 4, 
při čemž stanoví přirážku lhůtou v železničním dopray.ním řád~ u!če?o~; 
Přirážky pro stanice vypočítané pod čÍs: 3a 4'yyhlasky, ~nln;Z nal~zl 
j Bratislava, Brno a·Děčín, oneopírají se tedy o ČlS, 4, nybrz o ČIS, 5tre-
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tího odstavce § 75 žel. dopr. ř. a mohly býtí stanoveni bez jakéhokoliv 
obmezení. Zda ponechání jejich v platnosti ještě v roce 1924 bylo do
pravními poměry odůvodněno, nelze soudu přezkoumávatí, to posouditi 
přísluší železničnímu dozorčímu úřadu. Námitky žalující firmy protí vy-

, počítání dodací lhůty na jedenáct dnů jsou bezpodstatné. 
Druhou spornou otázku, zda zavaření ložiska vozu za přepravy sluší 

přičítati dráze ,za vinu a zda jím byla stavena lhůta dodací, posouditi 
jest podle §§ 75 (7) a 94 (4) žel. dopr. ř. Mylně dovozuje dovolání 
z ustanovení § 75 (7) žel. dopr. ř., že >se dodací lhůty stavi po dobu 
provozní poruchy, která nebyla železnicí zaviněna a pro kterou nelze na 
čas počíti s přepravou nebo v ní pokračovati«, že platí jenom pro pří
pady přerušení celého provozu, tedy nikoli pro případ, kde nastala jen 
potřeba přeložiti náklad s jednoho vozu na jiný vůz. Již z doslovu před
pisu, zvláště však z jeho. srovnání s úředním německým překladem, jenž 
se úplně shoduje s autentickým doslovem dřívějšího železničního do
pravního řádu ze dne ll. listopadu .1909,Čís. 172 ř. zák., plyne, že se 
tu provozní poruchou rozumí i porucha v přepravě jednotlivého trans
portu, a nevyžaduje se porucha celého provozu. Takovou jednotlivou 
provozní poruchou jest dozajista i zavaření ložiska vozu, pro kterou se 
nemůže v jeho přepravě pokračovati. Stejně nesprávné jest další mínění 
dovolatelovo, čerpané z ustanovení § 94 (4) žel. dopr. ř., že »ručení že
leznice (za překročení dodací lhůty) jest vyloučeno, byla-li lhůta pře
kročena pro události, kterých železnice ani nezpůsobila, ani nemohla od
vrátit«, že provozní poruchou se lhůta prodlužuje jen tehdy, když má 
původ ve vyšší moci. I;(dybyželezniční dopravní řád i tu byl chtěl dráhu 
sprostiti ručení jen pro případ vyšší moci, byl by to výslovně řekl, jako 
to řekl v § 84. Také všeobecné předpisy obchodního zákona ukládají ve 
čl. 395 povozníkovi přísnější ru,čenÍ za ztrátu nebo poškození zboží, než 
ve čl. 397 za překročení dodací lhůty. Nic nenasvědčuje tomu, že by 
§ 94 (4) žel. dopr. ř. ukládal dráze větší bedlivost v příčině dodržení 
lhůty dodací, než ji ukládá čl. 397 obch. zák., totiž bedlivost řádného po
vozníka.O otázce, zda dráha mohla zavařeni ložiska odvrátiti, lze proto 
uvažovati jenom v mezích skutečných technických a hospodářských mo.ž
ností dráhy, na něž správně poukazují znalec Jan V. a odvolací soud. 
S tohoto hlediska jest zřejmě pochybená výtka dovolatelova, že vůz byl 
chatrný a jeho ložiska zastaralá. Bylo dále zjištěno, že předpisy o. po
drobné periodické prohlídce vozů nebyly dráhou zanedbány, jakož i, že, 
vada vozu nebyla na povrchu tak poznatelná, by obyčejnou prohlídkou 
p~i/,m",videlném provozu mohla býti zpo.zorována. Jakým jiným způso-, 
b.epEby dráha zavaření ložiska za přepravy byla mohla odvrátit, samo. 
doyalání nemůže udati. Proto nutno souhlasiti s odvolacím soudem, že 
se zdařil dráze důkaz., že provozní poruchu vzniklou zavařením ložiska, 
ani sama nezpůsobila, ani nemohla odvrátiti. Dovolání brojí ještě proti 
tomu, že odvolací soud počítá z důvadu provoznj poruchy dráze k dobru' 
plné, dva dny, poukazuje na posudek znalce P-a, že k přeložení náklada 
bylopotřebí jenQm 5-6 hodin, a míní, že k n"pravení poruchy stačilo, 
osm hodin:. Avšak při posouzení doby potřebné k odstraněni poruch y ne~ 
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řichází v úvahu jenom doba, které bylo potřebí ~ v,last~imu přelož~~í 
p 'kl d 'brž také ještě doba potřebná ku opatrem hdl k teto p:ac~, 
na

b
, ať u, nY"1 .. b . tl' s"kodlivě zasaženo v normální provoz železmčm, 

ne o nesme o Jl y " hl'" d I" . , " d . Y o pracovní době Mimo to pre lZl ovo am am poruseny pre plS . .. Z h 
ú Ině, že vůz utrpěl havarie dvě, jednu v ~a~ls,do!fu, ~ruhou v o oru, 
/že neb 10 zjištěno, že spolu souvisely, zvlaste ze slo pn obou o poruchu 
na témž? ložisku. Přihlíží-Ii se ke všem těmtoookolnostem, Jest doba dvou 
dnů kterou odvolací soud připočetl dráze z duvodu obou poruch} dob:U, 
zřei'mě spíše příliš krátká než dlouhá, a netřeba to podrobnej1 do a-

zovati. 

čís.. 9053. 

Ú ,rava platových a některých služebních poměn! z~ěstnanců ~
koslo~enských státních drah (vládni naříz.eni ze dne 5. brezna 1927, .cm. 

15 sb z. a n.). ' , .. " ďť 
S~hopnost »jiných osob« ve smyslu § 63 (4 ~ vl: n~. ~ 'yy~l".e ~~ 

nelze osuzovati Í'en ze všeobecného hlediska ObJ':kt..1Vnt~I~C?e z~~ 
sobi1~ti ny' brž i podle jejich indiividuelních pomero, rza mchz Jest ]lm 

, t· výživu pro děti opatřova 1. 

(Rozh. ze dne 21. června 1929, Rv I 1823/28.) 

Železniční zaměstnanec Václav Š. oženil se" s ~dovou Karolino~ 
M-ovou s níž přišly do jeho výživy a výchovy i dve pey Kar.oh?y M~ove 
z prvéh~ manželství. Na tyto nevlastni děti byly n:~ zelezn~m ?~a~ou 
až do konce prosince 1925 vypláceny drahot~l pndavkr ~ . e, na 
1926 bylo vyplácení těchto" pokud se týče nove upravene!lO v~ch~vn~ho 
odepřeno. žádost pokud se týče odvolání bylo rozho~~~l!m mmlS <;rs va 
železnic ze dne 4. června 1927 přípisem ze dne 3. zaI! ,1927 ~dm~nut';' 

k m k tomu že žiJ'e dosud vlastní matka obou del! Karol1na s-ova 
s pou aze, .,' ť proti oběma dě-

d M- vá a že jest schopna vyžlVovaCl povmnos 1 , 
ov. ŽOI b' " tu J' de domáhal se žalobce na československem 
tem a o ou, o mz, " d ' I t' děti , . I "" ého a vy' chovného na rečene ve nev as ll! ' 
eraru zap acem vyzlvn 'I D od' Jde P , s o udp r v é s t o I i c e žalo.bu zamlt . u v o, y. , 
o ~~š~~ SO~;Zky zda žalobce má nárok na výživné a výcho~ne pro sve 
nevlastní děti. podle vysvětlivek § 63 vlád~ ~ař. z~,d?e 5., br.ezna 1927, 

Č ' 15' b z a n. II děti nevlastních, u nichz Jest z]1steno, ze Je tu oSRoba 
lS. ,.. . 'k 'chovné vyloučen oz

k výživě jich povinná a schopná, Jest naro na vy. t k .,," schopná 
hodu'ícím zůstává, zda osoba k výživě povmná )e,s ,~yZ1~e, ~, 
Tato J otázka jest otázkou skutkovou, kterou .':. k~zde;:n pr!pade ~utčon~~ti 
šetřiti Kromě taho okolnost, že osoba k vyzlve sc opn~ ve s ~ e .-
ne řis' ívá k výživě děti ani částkou odpovídající výšI vychovneho \pr!
da~kuP na děti) nemůže založiti nárok na výchovné. žalobc: tvr~l: ze 
jeho nárok výn~sem ministerstva byl nesprávně zamítnut, p~n~vadz ~eho 

~~~~e~~~ajt~~j: r11~~;: :P~~~ěj:t~~~b~::~e~\~i~~~ln:Š~k u~ ~7Z~:ís~:~~= 
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cházejicím. r~zhodnuti minister?tva železnic ze dne 4. června 1927. Ža
~ob.ce tV,:dl,. ze .. by:o povInnostI mInIsterstva železnic tyto okolnosti vy
s,;tntI, a ze Je JIZ pred vydánim řečeného výnosu uplatňoval. Toto tvrzení 
vsak zalobce neprokázal. Mimo to žalobce měl s dostatek možnosti by 
proh rozh.od~u.tí ředitelství. státních drah ze dne 22. února 1927 nárok 
Jeho odmltajlclmu tyto okolnosti ve stížnosti na ministerstvo železnic 
uvedl, by j,e pak mohlo ministerstvo vhodně vyšetřiti. Že žalobce tak uči-' 
ml, ?etvrdl .. žalobce dovolává se nyní v žalobě tvrzení, že manželka jeho 
kona doma Jen lehčí práce, že mu vede domácnost a že mimo dům vzhle
dem k tomu ji~ý ,v~délek sháněti nemůže, poněvadž by si jinak žalobce. 
~~s~1 k o,bstaravam domácnosti opatřiti sílu cizí, nákladnější. Jest sice 
zjl~teno, ,ze manž~I,k~ žal?bwva pro :horobu může vykonávati jen lehčí 
prace. Dale)est zJI~te?O, ze KarolI~a S-ová opatřuje domácnost (7členné 
r~dIny) a ze na vydelek mImo dum pro tyto povinnosti v domácnosti 
vubec ~emůže choditi. Než soud vzhledem k tomuto zjištění, zejména 
pak k zalobcovu tvrzení, že mu manželka žalobcova vede domácnost 
nepovažuje objektivně žalobcovu manželku za osobu k výdělku úplně 
neschopnou. V to;n ,~měru vykládá so·ud také ustanovení k vysvětlivkám 
k § 63 CIt. vl. ~a:. ,CIS, 1~ sb., z, a n., že jen osoba k výživě neschopná 
;nohla by zalozltI zalobcuv narok na výchovné nevlastních dětí, Pokud 
J de o ~ý~os mini?t~,:stva, železnic ~e dn; ~6. srpna 1927, Č, j. 36,851 pres, 
1/27, lllhmovany uredm stavebm sprave a všem ostatním ředitelstvim 
st,atmch. drah mimo ředi'telství v Plzni, nelze z něho pro žalobu nějaký 
nar~~ vu?ec .:'Y".0zova,tl. vý?O~ tento jako vnitřní pokyn daný některým 
podnzenym redltelstvlm statmch drah nebyl žalobci .ani doručen ani 
?známen. To žalobce ani ,netvr~í. !ento výna:s však v souzeném případě' 
z~lovanou ~!ranou proh ~alobcl nijak neváže a žalobce z něho nároky 
vub;c nemuz: odv?zovatI. MImo to výnos vydán byl až po rozhodnutí 
mInI~terstv,a, zele:,m~,~e ~ne ~ .. č;rv~Ja 1927, č. j. 14.128, jímž nárok ža-. 
lobcuv n~ zadane vyzlvne deflmtnme byl odmítnut. Proto také soud, aniž 
by povazova,l, dále, za nutné, ostatními námitkami stran zejména, co se 
s12ravnosh vys; P?~a?avku zal?bce ttče, se zabývati, žalobu nejen jako 
predčas~ou, nybrz I Jako neoduvodnenou v celém obsahu zamítl. O d -
vol a C!' s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Odvolací soud ne
~.hl~dává správným právní názor soudu prvé stotice, že jest výraz »není-li 
jlne osoby schopné« v poslední větě odst. (4) § 63 vládního nařízeni 
z,: dne 5, března ,19:27, č~s. I? sb. ~, a. n. ,vykládati tak, že jsou tím mi_ . 
neny o~oby k vydHku uplne (obJekhvne) neschopné, Soud odvolací 
souhlas! sodvola~ele~, že jest tímr?zumětiosoby, třeba byly k výdělku. 
sch~pne, Jen kdyz neJsou podle svych osobních poměrů, tedy subjek_ 
hvne schop~, tedy s to, by byly výdělečně činnými, a má uplatňovaný 
v tomto .smeru odvolací důvod .nesprávného právního poso,uzení odů
vod?ěným. Výklad sou~uprvé stolice.je sice správným výkladem gra_ 
m,atlckJ;'m, vykl~dem vrrazu »schop;>n«, leč výklad ten odPOruje jas
nemu u;nyslu zakonodarce a .Ioglckemu smyslu onoho. ustanovení, ž.e 
?~o,ba~ll,schop~ými jsou jen ty, jež, jsollcepodle .zákona povinny k vý
zlvedeh (vnuku) vlastních, jsou s. tO',je živiti, mohou je živiti ďa,mohlo •. 
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by to býti na nich s úspěchem požadováno. Nesporno je, že se žalobce 
domáhá výživného na dvě děti z prvéhO' ma~želství leho manželky, ,tedr 
na děti nevlastní. Žalobce neměl sice, vzav SI za manzelku vdovu s detml, 
k těmto žádných zákonných povinností, leč, přijav je s ní d? sv.é do
mácnosti, i když ne výslovně, tedy jistě. ml~k~.př~vzal, .nemela:h ,Jeho 
manželka jmění povinnost se o ně staral! a Je ZlVlh tak, jak to CInI ten, 
kdo přijal dítě ~a schovance (§ 186 obč. zák.), J~ž~O' ~ domác~osti, kde 
jsou různé děti _ v žalobcově případě by~y tu deh z,Jeho prv,eho n;an
želství, z dřívějšího manželství jeho man;elky a ~ ych ~anzelstvl -: 
nečiní se rozdíl mezi dětmi těmi, státní drahy steJne Jako zakon ohledne 
státních zaměstnanců (§§ 144, 192 zák. čís. 103/(26) staví, co se týče 
výživného, vlastni děti zaměstnancovy na roveň jeho ~ětem ~evlastním, 
dětem jeho manželky a přiznává mu i na ně výchovne za predpokladu 
§ 63 pokud se týče § 92 nař. čís. 15/27, neboť zaměstnanec: n;usí v ta
kovémpřipadě živiti i nevlastní děti. Tomuto výk!adu ?asv;~cuJe I, ,do: 
slov oné věty »není-Ii tu jiné osoby podle platnych predplsu k vyzlve 
povinné«, neboť podle ní nelze ·se domáhati výchovného na děti nevlastni 
a adoptované, pO'kud je tu někdo, kdo by byl k tomu povInen podle 
občanského zákona. Podle tohoto jest k výživě dětí povinen v předni 
řadě otec (§ 141 obč. zák.), což by mohlo míti význam při opětném 
provdání rozloučené manželky, pak matka a po ní děd i báb,a z ,otcov~ 
strany apo nich děd a bába ze strany matčl.ny (§. 143 obc. zak.);. tl 
všichni jsou povinni k výživě jen, pokud by jl mohlI poskytovah nejen 
podle. svého jmění, výdělku, příjmu nebo výdělkové schopnosti, nýbrž 
pokud by byli s to ji poskytovati dle svých osobních poměrů. Podle ne
popřeného zjištění soudu prvé stolice otec děti je mrtev a matka -
manželka žalobcova - pro chorobu může vykonávati jen lehčí práce 
a opatřujíc žalobcovu domácnost pro sedm členů rodiny, nemůže jíti na 
výdělek, takže vzhledem k svým o,sobním poměrům ne~ůže se věnovati 
výdělečné práci, by z ní mohla živiti své dvě vlastní dětJ z prvého man
želství. Nelze ani ji ani žalobci vytýkati, že to zavinili, vstoupivše spolu 
v manželství čímž se stalo, že žalobcova manželka nemůže živiti tyto 
děti, ač by ~bjektivně k tomu byla schopna, neboť sňatek nemohl jim 
býti zakázán; to mohlo by se vytýkati i u děti adoptovaných, neboť 
ani tu nebyl zaměstnance povinen k osvojení a věděl, že bude povinen 
osvojence živiti, leč zákon dává výchovné i na děti osvojené .. Ostatně 
v čase sňatku žalobce s matkou nevlastních dětí (31. ledna 1921) pobí
rali zaměstnanci státních drah stejně jako státní zaměstnanci drahotní 
a rodinné přidavky podle počtu dětí, při ·čemž se přihlíželo i k dětem 
nevlastním a adoptovaným za stejných předpokladů jako nyní (§ 4 
odst. 2 nař. čís. 333/18 ř. zák.), takže žalobce pobíral na nevlastní děti 
již tehda přídavky. Ani další důvod, pro nějž byla zamítnuta žalobní žá
dost že žalobce měl uplatňovati subjektivní nemožnost své manželky, 
vyži~ovati své děti, v řízení před železničnímu úřady, neobstojí, uváží-Ii 
se, že žádal výchovné na své nevlastni děti, tedy již tím t.:'r,d~, že ies~ 
zde důvod ve smyslu § 63 nař. čís. 15j127 a bylo, proto vecI zelezmčlll 
správy, by vyšetřila před svým rozhodnutím okolnosti pro to rozhodné, 
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p? případ~ vFval~ ža,lobce, by žádost svou doplnil a po případě ná_ 
bldl o ~prav~~n.ostI sveho nároku důkazy. 

~ e J v y s S 1 S o u d zrušil razsudky abau nižších saudů a ula"l 
prvemu saudu, by dále ve věci jednal a znavu razhadl. Zl 

D ů vad y: 

Nd' vl'd apa .enym razsud.kem byl vylo.žen daslav paslední věty § 63 (4) 
T:n

n
. n~r. ze dne 5. ~rez~a 1927, ČIS. 15 sb. z. a n. v padstatě správně. 

v' c~a pr~PIS sta~a~I,. »~~ :- na nevlastní, nezaapatřené děti přísluší 
y .av? Jen, nen,I-h tu Jme asaby padle platných předpisů k výživě 

i'avmne a sCha~ne«. SC,hapnast těch ta asab k výživě dětí nelze pasu~ 
n ~~a!I .Jen d~e v~~ab,:cneha hlediska abjektivní výdělečné způsabilosti 
~ "rz 1 pa ~ JejIch mdlVlduelních paměrů, za nichž jest jim apatřavatl 

vy~~vu'pro detl. Jest prata přihlížeti i ke zvláštním paměrům asabním a 
~? I~nJ;'~, pakud mají podstatný vliv na schapnost těchta asab k apa 
;em V1.:I~y dě.tem, k~eré jsau pa zákanu povinny živiti. V sauzené věcI 
I ~~.zJls!ena, ze manzelka žalabcava jest charabná že může kanati jen 
e e prace. v d?mácnosti a že sama abstarává do'mácnast pro sedmi
~Ie?~au ra.d!nn.. z~lab~avu a že tyta práce ji zaměstnávají da té míry 
z~ Jlz. nemuze )lne prac~ mima dům zastati. Padle ustanavení § 92 abč' 
~~\ Jest ~anzel~a pav111na věnavati. své síly damácnosti a je-li tímt~ 
~á~a~~ pln~ z.a~estnána, a )ej~ sily pm vyčerpány, nelze na ní' spravedlivě 
. : bY.leste byla vydelecne čmnau mima damácnast zvláště kd • . 
J~.s.~.te1,e~ne. ~hu:ava, lak byla zjištěna a manželce žalab~avě. Z těc~~ 
ZJ,IS .en~c !ll I~~duelll!ch paměrů Karaliny Š-avé plyne jedině s rávn' 
~:;~' t~e ne~~e Jl pa~ažav~ti za ychopnou, by ještě zvláštní svau jjnaka~ 
•. s 1 ma a apatnl! svym detem z prvého manželství patřebnau v'
~IVU. Padle ustanavení druhéha adstavce § 92 vlád, nař čís 15/19;7 
J:st, ta~~ta ~ýkladu paužíti i pro ustanavení t. zv. dětského Iidavku na 
treh az sest;. ne;aapat,ře~é .. ~evlastní dítě, a néž v sauzené v~ci . de. V'
kl~d ttuta haJeny vyplyva JIZ z přirozenéha smyslu datčených Jředpi;ů 
:ě Jesd pra :,auzenau vě~ .. lh?~tejna: zda padabný výklad byl předpisům 
27

m 
an dnve Č~,pozdeJl tez .m111Isterstvem železnic (výnasem ze dne 

ž b s,rpna :927, CIS .• 36:851). Zalaba není ani předčasná, paněvadž slu" 
e ll! pamer zalabcuv Jest saukramaprávní a v te'ta sve' p' , n b I 'kt k . • raVll! povaze 

. e y ll! era datčen all! pr:,dpiSy vlád. nař. čís. 15/1927 sb. z. a n. 
~v~z J ,I ads!. (~) tah?ta nanzení). Pařad práva pra žalabce byl tudíž 

aZdde dOl b~ pnpustny (§ 1 j. n.). Sparná právní otázka byla pasau
zena a va aCI;n s?udem v padstatě správně. 
.. Ked!ruš,ell! d.~slo, paněvadž věc nebyla patřičně abjasněna v atázce 

vyse etskych pndavků. 
čis. 9054. 

:Ohl~~vky ú!'adkových věřitelů z dohy před] vyhlášenlrn úpadku ne
~. o~ byt! zapocteny na pohledávky úpadkové Podstaty z doby po vy_ 

sem upadlw. Není však závady, by nebyly zapačten/m vyrovttány 
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pohledávky věřitele za úpadkovou podstatou s pohledávkami padstaty, 
jsou-li jinak splněny obecné podmínky (§§ 1438 a 1439 obč. zák.). K za
počteni stačí splatnost pohledávek, nevyžaduje se jich dobytnost. Stačí, 
bylo-li započtení uplatněno teprve v žalobě podle § 35 ex. ř. 

Neadpočtenlrn pohledávky podstaty od své pohledávky, přihlášené 
k rozd,Hovaclrnu řízení, nepozbyl věřitel práva k napotomnímu započtení. 
Lhastejno, že se úpadková podstata skládá ze dvou podstat. 

(Rozh. ze dne 21. června 1929, Rv I 202/29.) 

Bance B. byly přisauzeny prati firmě K. v dabě, kdy na jmění firmy 
K. byl vyhlášen úpadek, útraty celkem 9.089 Kč, a ta podle přípustnosti 
úpadkavéha řádu. Úpadkavé padstatě firmy K. byly naopak prati bance 
B. přisouzeny útraty 8.738 Kč. K vydobytftechto útrat byla úpadkové 
padstatě firmy K. pavalena exekuce zabavením a přikázáním k vybrání 
pahledávky banky B. Žalabou, a niž tu jde, uplatňavala banka B. ná
mitku, že nárok úpadkavé padstaty firmy K. prati žalabkyni na zapla
cení útrat 8.738 Kč zanikl vzájemným vyravnáním útratavau pohledáv
kau banky B. na zaplacení 9.089 Kč. P r a c e sní s o udp r v é s t 0'

I i c e uznal padle žalaby. D ů vod y: žalobnj nárak jest adůvaduěn. 
Jde a apasiční žalabu podle § 35 ex. ř., ohledně níž jsau splněny 
všechny zákanné předpoklady. žalabkyně uplatňuje, že nárak žalavané 
strany, pra který navrhla exekuci, zanikl zapačtením. Paněvadž zapa
čtení jest podle §§ 1438-1443 abč. zák. jedním ze způsabů zrušení 
obligačních práva závazků, zruší se zapačtením, bude-li práva zapačtení 
uplatněna a jsau-li tu předpaklady §§ 1438 a 1439 obč. zák., vzájemné 
pohledávky již a sobě, bez saudcavskéha výraku a s účinke111 ad doby, 
kdy se střetly. Proti tvrzení žalabkyně, že již uplatňavala započtení pí
semně, žalavaná vlastně nic nenamítla, avšak, nehledíc k tomu, byla 
zapačtení nejpazději uplatněno žalabau téta razepře. Žalovaná strana 
však tvrdí, že žalabkyně neměla vážně úmyslu započítati. V tamto směru 
jest zjištěnO', že se úpadkavá padstata žalavané strany skládá ze dvau 
podstat, ze spalečné a ze zvláštní padstaty, která byla u zdejšíha saudu 
dražba u pradána, že se celá pahledávka žalabkyně, tudíž i útratavá pa· 
hledávka vztahuje na zvláštní padstatu, že žalabkyně celau tuta pahle
dávku přihlásila k razvrhavému řízení ahledně. nejvyššíha padání za 
zvláštní padstatu a neamezila přihlášené pahledávkya částku útratavé 
pahledávky žalavané strany. Avšak nelze z toha, že se úpadkavá pod
stata skládá ze dvau padstat, sauditi na ta, že jsau tu dva razdOné právní 
podměty na straně žalavané; jde jen O jedinau právnickou osobu, která 
jest majetnicí abau těchta majetkavých abjektů. Téhaž názaru byla pa
trně i sama žalavaná strana, nebnť vymahla si dne 24. října 1927, dávno 
pa usnesení,' kterýmž byla razhadnuto, že se pahledávka banky B. vzta
huje na zvláštní padstatu, jménem celé úpadkavé podstaty, nikaliv pauze 
jménem zvláštní padstaty, exekuci-. Žalabkyně byla tudíž aprávněna, 
práva zapačtení uplatniti prati úpadkové padstatě; má však i další 
právO', by uplatnila svau pahledávku i přihlášením celé pahledávky k roz-
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vrhovému řízení o nejvyšším podání i započtenim a .nemůže býti nucena, 
by omezila shora uvedenou přihlášku o~ást útratové pohledávky; tak 
by musila činiti jen v případě, kdyby žalovaná strana uznala právo za
počtení. Jde tedy jen o to, zda jsou i ostatní předpoklady §§ 1438 a 
1439 obč. zák. pro vyrovnání vzájemných pohled'ávek; tuto otázku jest 
zodpověděti kladně. Jest nepochybno, že obapolné pohledávky jsou 
pravé a stejnorodé; i pohledávka žalobkyně byla určena a jí přiznána 
právoplatným rozsudkem, jest tudíž po právu a není již sporná; rovněž 
není sporno, že útratová pohledávka žalobkyně není prostou pohledáv
kou úpadkovou, která by musíla býti uplatněna podle § 102 a d. konk. ř., 
nýbrž že jest pohledávkou za podstatou podle § 46 čís. 2 a 112 (2) 
konk. ř. Ostatní námitky týkají se vlastně jen otázky, zda je pohledávka 
žalobkyně dobytnou. Poněvadž žalobkyni, jak již bylo vyloženo" přísluší 
nárok přiznaný právoplatným rozsudkem na náhradu útrat celkem 
9.089 Kč 11 h, žalobkyně tedy může podle práva zaplacení této pohle
dávky požadovati, tudíž tato pohledávka jest dospělou, a protože pohle
dávka za podstatou - i o ni tu jde - podle § 47 (I) konk. ř. má býti 
zapravena především z úpadkové podstaty a podle § 124 konk. řádu má 
býti věřitel podstaty uspokojen, nehledíc ke stavu řízení, jakmile byl 
jeho nárok zjištěn a jest splatný, není překážky, by nebyly obapolné 
pohledávky vyrovnány. Zejména nevadí započtení, že podle rozsudko
vého výroku má býti pohledávka zaplacena podle přípustnosti úpadko
vého řádu, poněvadž se tak muselo státi hledíc k ustanovení § 47 (2) 
úp. řádu. Rozhodující pro otázku, zda nastane započtení obapolných 
pohledávek, jest jen »splatnost«, nikoliv však »dobytnost«, možnost 
uspokojení (viz rozh. nejvyššího soudu čís. sb. 657). Protože vymá" 
haná pohledávka úpadkové podstaty i s příslušenstvím jest menší 
než započítatelná vzájemná pohledávka žalobkyně, nastala po vzniku 
exekučního titulu skutečnost zrušující celou vymáhanou pohledávku a 
bylo tudíž žalobě podle § 35 ex.ř. vyhověti. O d vol a c í s o u d ža
lobu zamítl. D ů vod y: Soud prvé stolice právem sice usoudil, že pod
mínky započtení podle §§ 1438 a 1439 obč. zák. v souzeném případě 
jsou vesměs splněny a že by tudíž započtení bylo možné, přehlédl však, 
že podle § 1439 obč. zák. a § 20 konk. ř. jest započtení nepřípustno, 
stal-li se úpadkový věřitel dlužníkem podstaty teprve po vyhlášení 
úpadku. Tomu je tak v souzeném případě, neboť jest nesporno, že útraty 
přisouzené žalované úpadkové podstatě proti žalobkyni 8738 Kč 82 h 
a představující tudíž dluh žalobkyně proti úpadkové podstatě vznikly 
teprve za úpadku, tedy po vyhlášení úpadku a poněvadž žalobkyně, ma
jící proti úpadkové podstatě pohledávku zjištěnou ve sporu čj. Ck I 1/í25, 
jest nesporně i úpadkovou věřitelkou, i když pohledávku uplatňuje jen 
proti její části jako zvláštní její podstatě, nemůže podle svrchu cit. 
striktního předpisu dovolati se v souzeném případě započtení, proto také 
nelze uznati, že útratová ,pohledávka strany žalované ve smyslu § 1438 
obč. zák. zanikla a nemůže a nemohlo také odporu žalobkyně podle 
§ 35 ex. ř. býti vyhověno, nýbrž její žalobu bylo zamítnouti. ' 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil rOZsudek prvého soudu. 
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D ů vod y: 

, d ... zjištění soudu procesního (§ 498 c. ř. s.), 
Odvolacl sou , OSVOJI~ SI. I ' šechny podmínky započtení 

vyslovil právní názor, /:3~so~ :I~~:P ~=n6y Vtudíž započtení bylo možné, 
ve smyslu. §§ 143~, a '~d~~ ust~novení § 20 konk. ř, a § 1439 obč, 
avšak že Jest ,nepr:Pfs~~e ~ , ko úpadková věřitelka stala dlužnicí úpad
zák., poněvadz se za o yne ~t" ení úpadku ježto útraty, přisouzené ža-

foo::nfog;!~~o~~p~vOedťt~t~y P~~~i Ž~10b,kck~!i v:en~~~ ~e~~v~o~t. úra~~~i 
Tomuto právnímu názoru ne ze pnsv~ P "věta rvého odsfavce § 20 
v tomt,o příp~dě ~a ~~ek~žku :~f~Tt~~~rý rs:a teprv! po vyhlášení úp,adk,u 
konk. L m!uvI o, uP~k o~e~;staty 'Má tedy na zřeteli věřitele, ktery mel 
stal dlužmkem, up,a .ove p . , k . za ú adcem a uvalením úpadku 
již před ,vyhláse~lm u,~atd~U P(~I~~~V k~nk. ř,), Pohledávky úpadkových 

!~řftt~~ ui~~~~vFet:~~11~~~ ťPa~~~é nev~~~~u t~~~v!edto Z~j~~~:en~ 
na pohledávky upadkove I:0 ~ a y, b I za očtením vyrovnány 
úpadku. Naproti tomu nem zavady, by ne y y h1edávkami podstaty, 
pohledávky věřit~le za úp~dkovo~ fodstat~~3~ ~01439 obč, zák.) .útra
jsou-li jinak splneny o~:cne po?m~n Yo~~~ávkami jednak žalobkyně za 
tové pohledávky, o nez Jde, J~ol bt í neboť byly přiznány rozsudky 
podstatou, jednak, podstaty za,:a o ~n { (§ 46 čís, 2 a 112 (2) konk. ř). 
úpadkové po?stateJ pokud se ty§§ce lr;{~il ~ 1439 obč, zák., dovodil správn~ 
Že jsou splneny ~redp?kla?y, t ., ud odvolací. žalobkyně však take 
již soud procesm a pnznav,a o : so "nak ted nepochybně a nejpoz
výslovně uplatmla započ~enl, k~Z ,n~/ 'tr~tov:u pohledávku úpadkové 
ději touto žalobou. Tlm, ze neoy'°lc,~ a éU k rozdělovacímu řízení, nepo
podstaty od své pohled~vky, pn~ aS,enNejVyšší soud obíral se podrobně 
zbyla práva k nap?tommmu :~p~ cm. bdobném případě' příslušné roz
právními otázkamI sem spa ~)1clml v Ob s a stačí k ~ěmu poukázati. 
hodnutí jest uveřejněno p.o~ CI~, 7322 s : n, ;kládá-li se úpadková pod
Jen tolik jest ještě dodatI, ze, Jest, ~ho~teJno;ata 'est součástí úpadkového 
stata ze dvou po~s~~t, ,ne~.oť 1 zv\~s!nlle°~~jde 1 ní určitý okruh věřitelu 
jmění a význam JeJI zaleZl Je,n v , "b k I nou však zase do pod
přednostního uspokojení. :řl~adn1 pr~II\e~: Zxekucí vymáhaná pohle
staty společné (§ 48 (2) up. L), ,':;1 exekučního titulu započtením na 
dávka úpadkové podstaty ,po .VZ~I, ~oba podle § 35 ex, ř, oduvodněna. 
větší pohledávku zalobkyne a Jes za 

čís. 9055. 

, I ťti eněžitou úplatu jako přispěvek 
úmluva, již ,se k.do zavatZalafi' ,zkaP::' I vida-Ii se příjemce slibu licence 

k založeni nove existence r an.", o 

a dostane-li ji slibovatel, neodporuje dobrym mravutn. 

(Rozh, ze dne 25. června 1929, Rv I 13/29,) 

,1 
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Žalobce domáhal se na žalovaném zaplacení peníze, jejž slíbil žalo
vaný zaplatiti žalobci, vzdá-li se žalobce trafikantské koncese a dosta
ne-li ji žalovaný. Žalobě bylo vyhověno s o u d Y vše c h tří s t o I i c 
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto ' 

důvodů: 

, .Po právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) jest věc posouditi podle zjiš
tem,. podle něhož došlo mezi stranami k úmluvě, jíž slíbil žalovaný ža-
10,~cI ,mImo převzetí některých dluhů zaplatiti 9.000 Kč jako dobrovolný 
pnspevek k založení nové existence, vzdá-li se žalobce licence a dosta
ne-li ji žalovaný, což se obé splnilo. Nešlo o prodej licence ani o daro
vací slib. Žalovanému šlo o to, by nabyl licence úředním přídělem, 
n~k~h smlouvou se žalobcem, jenž nemohl vůbec nakládati svým opráv
nemm ve prospěch určité třetí osoby. Možnost nabýti licence byla přede
~ším podmíněna uprázdněním, této možnosti nabyl žalovaný tím, že se 
'zal obce zavázal vzdáti se licence a také se jí vzdal. Žalobce pozbyl tím 
dosavadní své výdělečné činnosti jako pramene výživy, kteréž újmě 
odpovídala na straně žalovaného možnost nabýti uprázdněné licence a 
tím pramene výdělku. Újma vzniklá žalobci vzdáním se licence měla býti 
~yrovnána peněžitým plněním se strany žalovaného, ovšem jen v případě, 
z~ upr.ázdněná licence bude mU přiřknuta. Bylo proto jeho smluvní plnění 
zavlsle na uvedené skutečnosti, předem nejisté, že dostane se mu opráv
nění po žalobci úředním přídělem. Nešlo o nic nedovoleného neboť na 
straně žalobcově šlo o možnost nabýti jiné, příhodnější možn~sti výživy, 
na straně žalovaného pak jen o možnost nabýti příležitosti k výdělku. 
Nezáleží na tom, že žalobce neměl možnosti býti žalovanému nápomocen 
při propůjčení licence, postačí, že poskytl mu možnost k tomu tím že se 
jí sám vzdal. Nešlo o obcházení zákona, neboť úmluvou stran nebylo ani 
dotčeno právo úřadu propůjčiti licenci komukoliv, koho uznal za vhod
ného nástupce žalobcova. Nelze proto v úmluvě stran hledati nic ne
mravného, což by vylučovalo žalovatelnost smluvené částky náhradní, 
neb~ť šlo jen o náhradu toho, že žalobce vzdal se hmotné výhody a zjed
nal zalovanému možnost nabýti téže výhody, a žalovaný výhody té sku
tečně dosáhl dovoleným, pravidelným způsobem, propůjčením jí na zá
kladě soutěže. 

čís. 9056. 

Žalobou podle § 36 čís. 1 ex. ř. nelze se domáhati zrušet1il exekuce 
k vydobytí příspěvků k okresní nemocenské pokladně z dt1voclu, že ža
lobce nedostal p,llItebn~ rozkazy o pojišťovacích příspěvcích. 

Soud musí povoliti exekuci k vydobytí nedoplatku příspěvků okresní 
nemocenské pojišťoV1lo/ na základě vykonatelného platebního výměru, 
k němuž nel110censká pokladlla připojila doložku o vykonatelnosti aniž 
by směl soud uvažDvati o tom, zda dDložka 0' vykDnlltelnDsti oop;0'vídá 
pravde, a to 'ani předurčujícím způsobem ve SpDru 'O nepřípustllost 
exekuce. ' 

(Rozh. ze dne 25. června 1928, Rv I 26/29.) 
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Žalobce domáhal se nepřípustnosti exekuce vedené žalovanou o~resní 
nemocenskou pojišťovnou k vydobytí dlužných příspěvků, tyrdě, ze. mU 
nebyl doručen platební příkaz. Pro c e sní s o u ~ p rve s t o II ce 
uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d napadeny rozsudek potvrdIl. 

N e j vy Š š í s o u d žalobu zamítl. 

D ů vod y: 

Napadený rozsudek není zmatečným z důvodu § 477 č~s. 6 c. ř., S., 
neboť žalováno jest o nepřípustnost exe.kuce podle § 3? č;s. 1 ex. r: a 
k rozhodnutí o takové žalobě jsou povolany soudy. Opravnena Jest vsak 
výtka podle § 503 čís. 4 c. ř. s., neboť důvod, z něhož jes~ žalováno, ~e: 
lze zahrnouti pod žádný z důvodů § 36 čís. 1 ex. ř. Z.~lovan? byl? Je~me 
z důvodu že žalobce nedostal platební rozkazy O' pO}lsťovaclch častkach. 
K jiné skutečnosti nebylo lze hleděti, j~žtD žalo?ce,ií ~epřednesl (§, 35 
třetí odstavec, § 36 druhý odstavec ex. r.). O pravmm učmku uvedene~o 
skutkového přednesu nemohly soudy vůbee.uva~ov~t1. Pod}~ § 17,5 ~a
kona čís. 221/Q4 a § 1 čís. 19 ex. ř. může pOJ,stne s uroky b~tI vyma?an? 
exekucí soudní na základě vykonatelného platebního vým~ru, k nemu~ 
nemocenská pojišťovna pří pojila doložku o vykonat~ln~stl: Soud m~s~ 
povoliti exekucí, bylCli se žádostí př~~lož':.n plate~nI vymer vyhovu}lcl 
uvedenému zákonnému předpisu, nemuze vsa~ uvazovatI .o t?m, z,da, d.o
ložka vykonatelnosti OdPDVídá pravdě, čili nIC, a to am, predurcu]lc}m 
způsobem ve sporu o nepřípustnost exekuce, neboť by tIm, byl zmaren 
účel § 175 zákona čís. 221/~4, 1. j. vázanost soudu e':,ekucmm tI!ulem 
vyhŮ'vujícím po stránce formální zákonnému pře?pI,su. Zalobce OdUVDd
nil sporný nárok jediné tvrzením, že platebm vymery nebyly mu doru
čeny, což nestačí, jestliže exekuční titul, na základě ~terého byla exekuce 
povolena, byl formálně správný. Oyak toh~ ~ebyl vsak tvrzen, a k tomu, 
co nebylo. předneseno, nebylo mozno hledetI. 

čís. 9057. 
Odpůrči řád. , ", 
Odporovatelné jednání nelze spatřovati ~ tom, ze dluznt~ s.J~~ po-

jistku ve prospech třetí osoby, aniž v tom, z~ opom~1 zmemti POJIS~U 
(dáti ji přepsati na sebe), pokud byla v Jeho mOCI. Odporovatelnym 
mohlo býti jen placeni premii. 

(Rozh. ze dne 25. června 1929, Rv I 41/29.) 

Žalobce vymohl si proti Janu č-ovi rozsudek na zapl~cení peněžité 
pohledávky, exekuce však zustala bezvýslednou ... ~~ smrtI)ana C-a se 
zjistilo žeČ. nezanechal jmění, že ,šak byl pO}lst~!: na ZIVOt ve pro
spěch ~vé manželky Bož.<:ny ~ové, jíž,pak by~o pO}lsťovnou, vy!,lacen~ 
13:000 Kč. žalobou, o mz tu Jde, domahal se zaIob_ce na Boz,;ne ~-ove 
zaplacení ve výši peníze dluhovaného l!1u Janem c-e~ a, oduvo~nDval 
žalobu tím, že Uzavření pojistky Janem c-em ve pros pech zalovane bylo 
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odporovatelným. O b a II i ž š i s o II d Y žalobu zamítly, o d vol a c í 
s. o u d z těc~to d ů vodů: Žalobce tvrdil v žalobě, že uzavřeni po
j1st~y)ane'." ::-em ve prospěch žalované jest odporovatelným, a i v ode. 
v?lam tvrdl, ze neodporuje placeni premií, nýbrž právnímu jednání, kte
rym pOjls,tka b~la odňata zásahu ~ěřitele, a uplatňuje odpor jednak po
dle § 2 ČIS. 3, jednak podle § 3 ČIS. I odp. ř. Prvý soudce uznal že ži
votní pojištění Janem Č-em ve prospěch jeho manželky uzavře~é není 
?dporovatelným, a s názorem tím i soud odvolací se stotožňuje. Z po
jistky uzavřené manželem žalované nabyla manželka, jde o smlouvu ve 
prospěch třetího, pro kterou může býti uplatněn odpůrčí důvod proti ža
lovan.é jak? osobě třetí, poněvadž se ze smlouvy stala přímo oprávněnou, 
ale predmetem odporovatelnosti může býti podle § 13 odp. ř. jen to, co 
na základě smlouvy bylo ze jmění Jana Č-a po'skytnuto bezplatně žalo": 
vané jako třetí osobě. Již vzhledem k tomu není o sobě odporovatelným 
uzavřeni životní pojistky ve prospěch žalované, aniž, že se Jan č. za 
svého života nepostaralo to, by pojistka nevyšla jeho úmrtím z jeho 
jmění. Pouhým uzavřením pojistky nebyli věřitelé Jana Č-a zkráceni, ne
~~stalo poškození jeho věřitelů, jednání to není jednáním ve smyslu § 2 
CIS. 3 odp. ř., poněvadž se nedotklo jmění Jana č-a, a nejde ani o bez
platné opatření podle § 3 čís. 1 odp. ř., neboť ze svého jmění Jan Č. nic 
neposkytoval a vyplacení pojistky se stalo nikoliv jím, nýbrž pojišťovací 
společností. Odporovati bylo by lze jen zaplacení premií, pokud se tak 
dělo ze jmění Jana č-a a pokud by zde byly další podmínky odporova
~elnosti. Než v tomto směru žalobce tomu neodporuje a výslovně udává, 
ze placení premií neodporuje. Tím, že pojistka byla uzavřena ve pro
spěch žalované a že se Jan č. nepostaralo to, by pojistka jeho úmrtím 
z jeho jmění nevyšla, nenastalo zkrácení jeho věřitelů, poněvadž zákon 
takové smlouvy připouští a kromě toho pojišťovací suma vyplacena byla 
pojišťovnou, nikoli ze jmění Jana č-a, takže uzavřením pojišťovací 
smlouvy věřitelé nijak nebyli zkráceni, ježto na pojišťovací sumu nikdy 
by nároku za života Jana Č-a neměli a jeho úmrtím stala se jedině opráv
něnou žalovaná na základě platné smlouvy, jíž nelze odporovati. 

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

D ů vod y: 

Po stránce právní posoudil odvolací soud věc správně a postačí 
v podstatě poukaz na důvody napadeného rozsudku. Ježto žaloba ne
byla oprávněna již skutkovým přednesem, což i nynější vývody dovola
telovy jen potvrzují, nebylo třeba uvažovati o formální úplnosti žalobní 
prosby. Dovolatel sám poukazuje na § 13 odpůrčího řádu, podle něhož 
n;ůže požadovati jen to, co ušlo odporovatelným jednáním ze jmění dluž
mkova nebo čeho z něho bylo se zřeknuto. To se nestalo ani sjednáním 
poj!stky veyrospěch žalované, ani tím, že předlužený Jan č. opomenul 

, zmenllt pOJistku, pokud byla v jeho moci. Sjednáni pojistky bylo práv
~ím jedná~ím týkajícím se jmění dlužníkova jen potud, pokud se jím po
jlslmk zavazal k placení premií. Odporovatelným mohlo býti jen placení 
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prem;í, neboť teprve jím mohlo něco u}íti ~e )měni.dlužníko':,a. ,!,omuto 
placení žalobce neodporuje. Tím, že sje?namm ~?.Jlst~y vz~~el Jen po
jištěným nárok na pojištěnou částku, n~uslo m,c vent;!um P?Jlstmk~lVY:n' 
neboť nárok ten byl závislým na placent premll. Nemuzeť ant zadluzenym 
osobám býti bráněno, by nezajistily pojišťovací sn;louv.ou _ třetin.:~ ma
jetkové výhody, ježto výhody. ty neposkytuJ~ pOjlstmk, nybrz,pojlstovna. 
Tato činí tak ovšem za premle, a proto Jedme pla~ent premll jest odPo.
rovatelným. Není opomenutim ve sn;ys!u § ! o~purč: r;, neda~-h Jan C; 
přepsati pojistku na své jméno. Ant predluzeny dluzmk nema zak~nne 
povinnosti, by se dal pojistiti na život Jen pro~~, by dostalo ,se po .leho 
smrti věřitelům pojištěné částky, a nelze mluvlÍl o, op?menUÍl,. kdyz. ne
'učiní tak dodatně změnou pojistky. Dovolatel spravne uvedl Jen dusle
dek k němuž bylo by došlo změnou pojistky, t. j .• že pojiště~á _suma 
byl~ by se stala pozůstalostním jměním., Ž~lobce vsa.k ne.tvrdl, ze by 
suma ta byla stačila k úplnému zaplacem ~sec~ dluhu! ~)e proto po
chybné, zda by se bylo žalobci dostalo cele zazalo~ane castky. a. nejen 
poměrného jejího dílu. Z přednesu ž~lobcov.a Je~t vsak usoudili" ze po
jištěná částka nebyla pojata do pozustalosh, coz s;al? se zajlst~ podle 
usnesení pozůstalostního soudu, takže žalobce domaha s~ touto }al~bou 
jen změny tohoto opatření pozůstalostního soudu; Jan .e... nem;,l vubec 
nároku .na pojištěnoll wmu, ný~rž _nárok ten .. ~z.es;l pOjlsťovacl smlou~ 
vou přímo pojjštěný~ osobán\ym~, byla 'p?Jlsten~ su~~ po jeho sm:~1 
přímo vyplacena. Narok ten pnslusl Jim Jlz od sJednam smlouvy POJI
šťovací. Z, jmění Jana č-a mohly ujíti Jen premie, .iežt~ j,en tyto n:?~ly 
býti bezplatným věnováním podle § 3~ls. 2 ~nebo jednamm zkr~cujlcl~ 
věřitele podle § 2 čís. 3 odpůrč. ř. Jan C. zavazal se Jen k placem, premll, 
nikoli pojištěné sumy. 

čís, 9058. 

Vymáhající věřitel, jenž nechal vejíti přiklep v moc práva, nemůž.e 
se s poukazem na porušeni předpisů § 71, druhý odstav~,:!a§ 179 ex. r. 
domáhati žalobou: na vydražiteli t.oho, by byla prohlasena neplatnou 
dražba i přiklep na bezelstného vydražitele, tún méně, by byl vydražitel 
uznán povinným vrátiti vydraiené věcí jich bývalému vlastníku. 

(Rozh. ze dne 25. června 1929, Rv. II 308/29.) 

K vydobyti peněžité pohledávky žalob~yně by}y m;JVitosti, dlužníkovy 
exekučně zabaveny a prodány. Movitoslt vydrazl~a zalovana ... ~~lobo:" 
o niž tu, jde, domáhala se žalobkyně proti žalovane, by bylo zjlst~no" ze 
soudní prodej věcí jest neplatný, že žal.ovanál:~n.abyla ~a ~yd:a~~ny'ch 
věcech vlastnického práva a že jest povmna vraltltvy~razene v_ecI Jejlc~ 
dřívějšímu majiteli. Žalobní nárok opirala žalobkyne O to, ze se_ pr! 
dražbě sběhly formální poklesky, následkem čehoz. b:ylo za vydrazene 
věci velmi málo vytěženo. O ba, II i ž š ís o u d y zalo?u zan;lt~y, od
vol a ci s,o u d z těchto dů v o d,ů: §.367 obč. zak. chram beze-
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lstn~ého nabyvatele vydražené movitosti Ne ' " , ' 
zrusena dražba provedená veře-n 'm ,; d nI proto pnpustnym, by byla 
Cen vrátiti vydražené věci t~reb J >:, dura dem a by byl vydražitel přinu-, ' as ura ne održel přesn~ 'k ' psany postup při dražbě. e za onem prede-

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

Důvody: 

I kdyby tvrzení žalobkyně o vadném v'ko 'd ' 
lze řici, že proto nedošlo k říkle u " ~ nu ra!by bylo správné, ne-
p:áva,. chrá!lěna jsouc proti fal Obl vla~I~~c~ab~~lezalovaná v!astnickéh~ 
predplsu zakona, jenž by příklep "'1' ~ § 367 ObL zak. Nem 
§§ 71 čís_ 2 a 179 ex ř Žal cm! llIcotnym pro porušení předpisů 
z ~ův?du, že dražba byla 'prov~~ek:~l~ane~~fo;~l\~~la příklep,u rekursem 
rusem předpisu druhého odstavce § 71 za, a e rtz':t;1 vadneho pro po
§ 68 ex, ř, do tvrzeného vadného o ex, r; a ne~tezovala si ani podle 
pro porušení předpisu § 179 ex l tJtuhu ~!k~?neho o;;;ánu při dražbě 
nemůže žalobkyně odvolávání~ ;e ec avsI J'n~lep vej1t! v moc práva, 
exekučního řádu zvrátiti provedenou nd~ ~orusem" uved~nych ustanovení 
lstnou vydražitelku věcí tím mé' o, a,z?u ~ pnk!ep zalobou na beze
vrátila věci bývalému vlastníku,ne muze zadaÍ!, by zalovaná vydražitelka 

čís. 9059. 

žaloba podle § 37 ex ř 'est " t . ' 
při němž jest exekucí trotČen' J~ p~lpUS na Jen u toho druhu exekuce, 
exekuci podile § 353 ex. f.. 'predmet nebo jeho část, nikoliv však proti 

(Rozh. ze dne 25, června 1929, Rv II 365/29,) 

Konečným usnesením ve sporu pr " d ' 
kázáno, rušiti Františka L"a v užíván~ r~elll "rzby, bylo ~r. W-OV! za-
42 a bylo mu r"k" b . J o najemnlch prav v dome čp , ' 1 azano ' ", v·v, , • 

Františka L-a v~eho bytě VYd~~~O~11 dnveJsI' stav, umístěním nábytku 
padu 1928 byla povolena exekuce

e u!~d!~i Usnes':~I~",~e dne 30. listo
ním nábytku do starého bytu a F t"'k ~ d~ dr:veJslho stavu vnese
vésti úkon na náklad Dr. W-a. žar~~~~ ~ ~?VI ~deleno z~ocnění, pro
telka domu čp. 42 proti Fra r~k L-" mz!~ Jde, do~ahala se maji
prý jest, jsouc majitelkou do~~s č~ 4;v~ ~~P:lpus:no~tl exekuce, ježto 
nakládati. O b a niž š í s o u d .~ I 'b je me, opravnena s domem tím 
z těchto d ů vod ů: V bavovacř ~ za o u za~t1y, . o d ~ o 1 a c í' s o u d 
ježto z předpisu § 37 eI. ř., uprav~jic~~~' t~tm: iU 

t!de, jest, n~p~ípustná, 
vovací žaloba týká se jen exekuce a . t ~ za o u, vyplyva, ze vyba
k tomu, by bylo uplatněno v lučov n ,ma!e e , »Tato ž~loba jest určena, 
na jmění jiné osoby« (MateJare k aCI rravoosoby proh exekuci vedené 
loba jest nutna 'ežto ři I, c_ . s" svazek L str, 477). 'Tato ža
tos,tí zjistiti zd~ jpřed!ět ~~VO~~~I exekudce nelze předem s plnou urči--

, ,neJZ se ve e exekuce, náleží k dlužníkovu 
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jmění. Při movitostech stačí úchova (Gewahrsame) dlužníkova, při po
hledávkách pouhé tvrzení vymáhajícího věřitele. V souzeném případě 
jde o vnucený výkon konečného usnesení ve sporu pro rušení držby. Má 
býti proti žalovanému obnoven dřívější stav. Exekuce týká se dlužníkova 

. jednání. Exekuční titul obsahuje příkaz dlužníku, by předsevzal určité 
jednání. Nemůže proto exekuce, směřující k výkonu tohoto jednání, býti 
napadána třetí osobou jako nepřípustná. K žalobě vybavovací nedává 
v tomto případě povolení exekuce třetí osobě podkladu, ježto exekuce 
se nedotýká majetku třetí osoby. Podle § 262 ex. ř. lze povoliti exekuci 
na věci, náležející dlužníku, jež má v úchově třetí osoba, třebas není 
ochotna je vydati. Jen výkon exekuce není přípustným, není-li třetí osoba 
ochotna vydati je výkonnému orgánu. Ani v tomto případě nemá třetí 
osoba právo ke stížnosti proti povolení exekuce (rekurs), nýbrž jen právo 
k dozorčí stížnosti proti způsobu výkonu exekuce (§ 68 ex. ř.). Odpor 
žalobkyně nesměřuje podle obsahu žaloby proti povolení, nýbrž proti pří
padnému výkonu exekuce. Podle exekučního titulu má dlužník Dr. Ro
bert W. obnoviti dřívější stav, jenž tu byl před vypuzením z držby. Usne
sení povolující exekuci zmocňuje vymáhajícího věřitele k provedení exe
kučního jednání na dlužníkovy útraty, vymáhající věřitel má předsevzíti 
jednání, pokud jest dlužník ještě v držbě bytu, o nějž jde; jen na tento 
případ vztahuje se zmocnění, jež udělil soud vymáhajícímu věřiteli 
k předsevzetí jednání. Kdyby výkonný orgán při exekučním jednání rU
šil držbu třetích osob (žalobkyně), bylo by v tom rušení držby, nikoliv 
sice výkormým orgánem, nýbrž vymáhajícím věřitelem (Randa Držba 
str. 327 a Ehrenzweig System I/~ str. 89), Nemohl-li by pak býti dří
vější stav obnoven, nezbývá žalobci ve sporu pro rušení držby než by 
pohledávku ze soudního nálezu v řádném řízení zpeněžil a vydobyl (srv. 
Randa-šikl Držba str. 168, Plersche: Sachenrecht str. 189). 

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

D ů vod y: 

Podle doslovu zákona (§ 37 ex. řádu) jest žaloba, kterou třetí osoba 
uplatňuje odpor proti exekuci, přípustná jen u toho druhu exekuce, pří 
němž exekucí jest dotčen předmět nebo jeho část nebo jednotlivé před
měty nemovitosti vzaté do exekuce. Dovolatelka obrací se žalobou proti 
exekuci, která byla povolena žalovanému jako vymáhajícímu věřiteli po
dle § 353 ex. ř., proti exekuci podle třetího oddílu exekučního řádu, »by 
něco bylo vykonáno, neb opominuto«. Exekučním titulem této exekuce 
jest konečné usnesení soudu prvé stolice ze dne 6. listopadu 1928, jímž 
byl Dr. Robert W. odsouzen, by obnovil dřívější stav umístěním nábytku 
nynějšího žalovaného v jeho bytě jím dříve používaném v domě čp. 42, 
a byl exekuci povolujícím usnesením ze dne 30. listopadu 1928 nynějšf 
žalovaný jako vymáhající věřitel proti dlužníku Dr. Robertu W-ovi zmoc
něn, by dal čin vykonati na dlužníkův náklad. Není tedy touto exekuci 
dotčen předmět, k němuž by dovolatelce příslušelo jí tvrzené právo ne-

I 
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dopouštějící výkon exekuce, nýbrž jesř1f doTlena dlužníkova činnost, 
kterou tento, ač mu výrokem konečného usnesení byla pravoplatně ulo
žena, odpírá svému věřiteli, a proto správně usuzuje odvolacÍ soud, že 
proti takové exekuci jest žaloba podle § 37 ex. ř. nepřípustná. 

čís. 9060. 

Rozlišují-Ii stanovy akciové společnosti mezi kooptovanými a vo
lenými členy správní rady, z nicm kooptovani jsou jen provisomúni 
členy správní radlY, jest opovědéti k rejsfflku skutečnost, že lrooptovani 
členové byli valnou hromadou zvoleni za definitivni členy správni rady. 

(Rozh. ze dne 26. června 1929, R I 505/29.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d uložil akciové společnosti, by opověděla. 
k zápisu nyní již zvolené členy správní rady, již byli dosud zapsáni jako 
členové kooptovaní. Rozkladu rej s tří k o v Ý s o u d nevyhověl. D u
vod y. Podle § 14 stanov činí. se rozdíl mezi zvolenými a kooptovanými 
členy správní rady a oboje tyto skutečnosti jsou podle čl. 228 obch. zák. 
předmětem zápisu. Byl-li kooptovaný člen správní rady zvolen, musí tato 
skutečnost, duležitá pro posouzení oprávněnosti firmanta v rejstříku ob
chodním na základě opovědi býti zapsána a tím vyznačeno skončení pro
visoria. Rek u r s II í s o u d napadené usnesení potvrdil. D u vod y: 
Ke správným stavu věci i zákonu hovícím důvodum napadeného usne
sení dodává se jen ještě toto: Podle čl. 228 obch. zák. musí členové 
správní rady býti opovězeni ku zápisu do obchodního rejstříku, při čemž 
zákon nečiní rozdílu co do formy zřízení člena správní rady. Avšak § 14 
stanov výslovně určuje, že správní rada jest oprávněna, pokud počet 
členů nedosahuje stanoveného minimálního počtu doplniti se, s výhra
dou schválení valnou hromadou, kooptad. Takto kooptovaní členové 
správní rady jsou činnými až do příští valné hromady s právy a povin
nostmi volených členů správní rady. Z toho následuje, že stanovy čí ní 
rozdíl mezi kooptovanými a volenými členy správní rady a že koopto
vaní členové správní rady jsou jen provisorními členy správní rady, po
třebujíce k další své funkci schválení valné hromady. I provisorní i defi
nitivní členOVÉ správní rady musí býti podle čl. 228 obch. zák. opovězeni 
k. zápisU do obchodníhorejstřík\f. Byli-li čle.Í1ové správní rady zapsárii. 
jako kooptovaní a byli-Ii později valnou hromadou schváleni jako defi
nitivní členové správní rady, musí i tato skutečnost řádně k zápisu do 
obcllOdního rejstříku. s hlediska zásady pravdivosti, obchodní rejstřík 
ovládající, býti oppvězena. tak, by bylo z rejstříku patrno, že jest tím 
ukončen\> provisorni ustanovení kooptovaný~h členů. 

Ne.j v yšš í s o ud nevyhověJ. dovolacímu rekursu, neshledav:. pod
mínek § 16 nesp. říz. 
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republiky ve věcech občanských. 

Ročník jedenáctý, 
<od čísla 9061> 

obsahující rozhodnutí z roku 1929. 

Pořádá z příkazu předsednictva nejvyššího soudu II. president tohoto soudu 

Dr. FRANTIŠEK VÁŽNý. 

v 

Cást II. 

Veškerá práva autorská, zejména právo překladu, jsou vyhrazena. 

V PRAZE 1929. 
Nakladatel: Pdvnícké vydav.atelství JUDr. V. Tomsa, Praha XII., Kanálská ul. 8 (Máne~ova 71). 
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čís. 9061. 

Služební požitky železničních zaměstnanců. 
Třebas bylo ředitelství státních drah poukázáno výnosem minister

stva železnic, by posuzovalo železničního zaměstnance, jakoby se jed
nalo o realltivovaného, mplynul z toho nárok zaměstnancův na vyplá
cení služebních požitků též za dobu, po kterou nebyl v činné službě a 
nekonal pro železniční správu práce. 

Podal-li zaměstnanec po 1. lednu 1926 žalobu o zaplacení mdo
platků, jichž doplacení se byl domáhal správni cestou již před tímto. 
dnem, nemá na jeho nároky vlivu nařizení ze dne 5. března 1927, čís. 15 
sb. z. a n. 

U železničních zaměstnanců, kteří dnem 1. ledna 1921 nedovršili 
patnáct definitivních služebnich let, zůstala inteligenční zkouška jednou 
z podmínek pro jmenování úředníkem statu III b). 

Zařazení zaměstnance do statu III a) ve smyslu výnosu min. železnic 
ze dne 23. srpna 1921, čís. 47.603 není zůstaveno výhradně volnému 
uvážení ministerstva železnic, nýbrž přísluší nárok na zařazení, pro
káže-li se, že zaměstnanec splnil předepsané podmínky. 

(Rozh. ze dne 26. června 1929, Rv I i 718/28.) 

Právoplatným rozsudkem ·ze dne 4. března 1927 bylo uznáno právem, 
že uárok žalobce (kancelářského výpravčího státních drah) proti žalova
nému státu, by byl jmenován kancelářským výpravčím s platností od 
1. července 1920 a by mu byla podle výnosu mínisterstva železnic ze 
dne 24. září 1921, čís. 53.924 propočítána služební doba s finančním 
účinkem od 1. ledna 1921, jest po právu. Žalobou, o niž tu jde, domáhal 
se žalobce na československém státu zaplacení 80.619 Kč 14 h. P r 0-

ce sní s o udp r v é s t o I i c e přisoudil žalobci 59.306 Kč 61 h. 
O d vol a c í s o u d vyhověl žalobcovu odvolání potud, že uznal žalo
vaný stát povinným zaplatiti žalobci 65.150 Kč 33 h, a nevyhověl odvo
láni žalovaného, jež se domáhalo, by žaloba byla zamítnuta, pokud se 
domáhala přisouzení více než 18.480 Kč 74 h. V tomto směru uvedl 
v d Ů vod ech: Odvolání žalovaného není opodstatněno, neboť vychá
zeti jest z mezitímního rozsudku a ze zjištění soudu prvé stolice. Tímto 
rozsudkem vysloveno, že žalobce má nárok, by byl podle odst. B písm. a) 
výnosu min. žel. ze dne 30. června 1920, čís. 17.301/1-3 jmenován kan
celářským výpravčím s platností od 1. července 1920 (čís. 2 ad B a-dl· 
Poněvadž jak v době vydání onoho výnosu, tak i dne 1. července 1920 
konal jako výpomocný kancelářský zaměstnanec kancelářské služby 

54' 
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.' .. '1 . kb' byl jmenován kancelářským vý-
účetně admll1lstrahvm, me na;o, Yd l' ce 1920 při čemž jest 

. I t' l' ko takovy plat o . cerven , 
pravčlm a c o~ ava]a ,.. 1920 ropuštěn ze služeb státních drah, 
nerozhodno, ze byl 20. ;I].na ~. ravčím vzešel mu s účínky od 
neboť nárok na ]mel;ovanl k~~~e\vlt~a 1921 s úspěchem předepsanou 
1. července 1920, kdyz vykona " '. 'n žel ze dne 18. června 1921, 
inteligenční zkoušku. \od~e n~nz:ť~t;I;I' a) 'i kance\. výpravčí a podle 
čís. 35.081-1/3 byl! zaradem o 192i čís 47.603 měli se podle pře
prováděcího výnosu ~e d~ed2t ~rp~~~o sta'tu Úebaže neměli předepsané 
chodných ustanovel1l zara, I I ,? d'l': _ a žalobce je neměl -
(pod odst. ?"Čí.s. 8 a) ,predb:,.z~~u~:čneě a~~nali příslušnou službu, m~li 
í oni kancelarstl vypravCI, kten. k' l' dosavadnl'n1 služebmm lTk . 1 ě uspo olova I nejméně dobrou kva II ac~, pn 'do hl du hodni důvěry. V době to-
výkonem a chováním a byh ,v k~Z em čo ~ službě železniční a měl býti 
hoto nařízení a vÝ,no~u byl zalo"ce v l~t:~stí od 1. července 1920. Při
jmenován kancelarskym vy~ra,vc:ml \~e měl býti zařaděn do statu Ill. a) 
znává-li žalovaný v odvol~nt.'z.e za,~ byly u něho podmínky vyžadované 
od 1. července 1921, uznava hm,:. . .č· 35.081-1/3 a výnosu čís. 

, d" o rozumu nanzem lS. . d pro ono' zara ,em p . 2) v' n. min. železnic ze ne 
47603/21' lec podle ustanov.em § 1~ (. Y "t" J'eho státi s lí-

. '" 924 '1 se zapoctem a propocl al1l 
24. září 1921, CIS. 53. me o 21 ikoli teprve od 1. července 1921, 
nančním účmkem ~d 1. ledna} i \: ze dne 30. října 1923, čís. 67.422 
neboť ve smyslu vynos u ,mm. ~e eznk reaktivovanému tedy nemělo jeho 
Pres. 3 bylo přihlížeh! zal?b,Cl J~~~dk ' to také odp~vídá mezitímnímu 
propuštění pro ně?o :kodhV~ ~~:i pro~~čítána podle citovaného výno~u 
rozsudku, podle nehoz mu ma Y " • "nkem od 1 ledna 1921. Ze 
čís 53924/21 služeb. ní do.ba s Imancmm ~Cl y'nosu C'l'S' 47603/21, po-

. 1 ' h d 'm ustanovel1lm v .' 
žalobce vyhovova prec o ny. '1 v· nosu ze dne 13, června 1924, 
tvrdil svědek Jan J. a uznalo m~. ~e .. v:ic! nesouhlasí s názorem soudu 
čís. 29.310-P~es 3(,24; ~o,ud ~ vOd~C~tatu \II a) ve smyslu přechodníc~ 
prvé stohce, ze zaradem za!o ce" . . z' eleznic neboť vyhovoval-ll 

, , . 10 na volnem uvazel1l mm. , , " 
ustanovem zavls; . , ' d'n než uznává-li žalovaný nym sam, 
jim, mUSIl by by\t do neho, z~~a e e'třeba zkoumati zda vyhovoval pod
že má býti do toho statu za;a ene ~ 'ho že nedoplatkv za dobu do 
mínkám. Není správným nazor za ovane 'ís 5 vl nař. ze dne 5. března 
27. dubna 1923 jsou proml~eny podle

h
§170 č §. 151 Čís 6 zák. čís. 103/26. 

" 15 b n JenzJestvsou ases ' "'t d h 1927, C1S. S. z. a·, , hl ď ky zaměstnancu sta. ra 
žalovaným nebylo, tvr~eno, ze, se po ~č av 1 před tím v kratší době. 
z definitivního sluzebmho pom~r,u t~om o;;IIcení nedoplatků, jichž do
Podal-li žalobce 28. dubna 19.1 za o tU o z 'vní a pokračoval-li řádně 

, .. " d tím domahal ces ou spra , . 5/27 
placem se J1Z pre . k t T livu vládní nařízení Č1S. 1 , 
ve sporu, nemohlo na naro y"y mlt l IV 1 dna 1926 tedy před podáním 
" '1' naby'vá úcmnos 1 . e , . lrebaze stanOVl o, ze . . 'k" dosud neuplatňovanych a vze-
~a!oby, ,nedb 1oť lmdohlo ~~~~k~;~~~~ v~~~ n~roku žalobcova, jeho~ případndé 
slych pre . e nem '.' d' ím žaloby Proto pravem sou 
promlčení byl? by b~valo přdctrzle~o/.o h~nslužebnícl; požitků od 1. ledna 
prvé stolice pnznal zalobcl op a e Je . 
1921. 
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N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalobcovu, vyhověl však do
volání žalovaného, zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvolacímu 
soudu, by o ní dále jednal a rozhodL. 

Důvody: 

K d o vol á níž a lob c o v u: žalobce napadá rozsudek dovolacím 
duvodem podle § 503 čís. 4 c. ř. s. jen proto, že mu nebyla v odstavci 
lL výroku rozsudkového přisouzena ještě další částka 1.962 Kč 72 h 
s 5% úroky ode dne 1. ledna 1926, kterou požadoval za dobu, kdy byl 
mimo železniční službu, byv z ní propuštěn. Jeho dovolání není opráv
něno. I když bylo ředitelství státních drah v Hradci Králové výnosem 
ministerstva železnic ze dne 30. října 1923, čís. 67.422 - Pres. 3 -
poukázáno, by posuzovalo žalobce jakoby se jednalo o reaktivovaného, 
neplyne z toho nikterak jeho nárok na vyplácení služebních požitku též 
za dobu, po kterou v činné službě nebyl a pro železniční správu práce 
Lckonal. Naopak výnos minisierstva železnic ze dne 24. září 1921, 
čís, 53.924 a výklad k němu (věstník ministerstva železníc z roku 1921, 
čís, 43) vycházejí ze zásady, že započtení a propočtení jest provésti 
podle doby skutečně ztrávené ve službě. Ani jinak nemá žalobcův nárok 
na požitky za dobu, po kterou nebyl v železničních službách, zákonného 
podkladu, takže uplatňovaný jím dovolací důvod nesprávného právního 
posouzení věci není opodstatněn a jeho dovolání bylo odepříti úspěch .. 

K d o vol á níž a lov a n é h o: žalovaný domáhá se zamítnuti 
žaloby, pokud žalobní žádost převyšuje 18.480 Kč 74 h, a uplatňuje do
volací důvody podle § 503 čís. 3 a 4 c, ř. s. Názoru žalovaného, že proti 
žalobci jest použíti ustanovení § 70 (5) vládního na-řízení ze dne 5. března 
1927, čís. 15 sb. z. a n., podle něhož nárok na doplatky příjmů splat
ných v době dřívější než tříleté před podáním žaloby nemuže býti uplat
ňován, nelze přisvědčiti a po této stránce se do vola tel odkazuje na 
správné důvody napadeného rozsudku, jež dovolání nevyvrátilo a s nimiž 
nejvyšší soud souhlasí. Dovolání žalovaného jest však dáti za pravdu, 
pokud s hlediska dovolacího duvodu podle § 503 čís. 4 c. ř. s. namítá, 
že zařazení žalobce do statu III. b) nebo dokonce do statu lIL a) již 
od 1. ledna 1921 odporuje platným předpisům, protože v té době ža
lobce ještě neměl předepsané inteligenční zkoušky. Nejvyšší soud vy
slovil a blíže odůvodnil již v rozhodnutí čís. 6.758 sb. n. s., na něž se 
pro stručnost odkazuje, že podle výnosu ministerstva železnic ze dne 
23. srpna 1921, čís. 47.603 (věstník ministerstva železnic z roku 1921, 
čís. 38) u těch železničních zaměstnanců, kteří dnem 1. ledna 1921 ne
dovršili patnáct definitivních služebních let, zůstala inteligenční zkouška 
jednou z podmínek pro jmenování úředníkem statu III. b), což jest pa
trné i z toho, že musila býti vykonána ještě před jmenováním. žalobce 
patřil nesporně mezi železniční zaměstnance tohoto druhu a mohl tedy 
nabýti nároku na zařazení do úřednické kategorie statu III. b) po pří
padě statu III. a) teprve úspěšným výsledkem inteligenční zkoušky. Ježto 
žalobce vykonal tuto zkoušku - což není sporné - až dne 27. května 
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1921, mohl by podle toho býti platně ,i:'2~nován úřed~íkem statu III. b) 
po případě statu IlL a) teprve v ne]bhzs!m ]lnenova~"n termmu po vy
konu zkoušky, tedy od 1. července 1921 a mkohv Jlz od 1. ledna 1921: 
jak bylo mylně uznáno odVolací;n souden;, ~,podle t?ho b~l~ by tak.~ 
vypočísti výši doplatku,· který zal?bc! nalezl. Jd: v.sak ]e~!e o d~lsl 
spornou otázku, zda má žalobce narok, by byl zaraden d? urednrckeho 
statu III. a), jak se domáhal, či jen do st",tu.IlI. bl, a )ake doplatk~ mu 
podle toho příslušejí. Odvolac! soud rozres!l tuto otazku odchylne od 
soudu prvé stolice v ten smysl, že žalobce mě! býti zařazen do ;tat~ 
llL a). Jest sice souhlasiti s názorem odvolac!ho soudu, protI nemuz 
ostatně dovolání žalovaného ani nebrojí, že zařazení žalobce d.o statu 
liL a) ve smyslu předchozích ustano~ení, výnosu minist~rstva zelezmc 
ze dne 23 srpna 1921 čís. 47.603 (vestmk m!U!sterstva zelezmc z roku 
1921, čís: 38) není z6staveno výhradně volnému uvážení ,:,inisterst~,a 
železnic, jak se domníval soud prvé stolice, ný?rž že .by zal obCi. pn
slušel nárok na toto zařazení, kdyby bylo pro kaz ano, ze splml prede
psané podmínky, - avšak odvolací soud odůvodnil přiznán} ž~lobcov~ 
nároku na zařazení do statu IlL a) pouze předpokladem, ze zalovany 
ve ~vém odvolání prý sám přiznal, že žalobce měl býti za!azen od 1. ~er
vence 1921 do statu lIL a), a že tím uznal, že byly u zalobce spln;ny 
podmínky podle výnosů čís, 35.081 l/G.~ čís. 47.603 z roku 1921 (v:st
ník ministerstva železnic z roku 1921, C!s. 38). Oprra]e s~ ~ ~ento pr~d
poklad, vyslovil pak odvolací soud, .že vzhlede;n. k uznam ~alo,vaneho 
není třeba zkoumati, vyhovoval-li zalobce zmrnenym pO?l11rnka;n pro 
zařazení do statu lIL a), a přiznal mu doplatek Jako zamestna~c! ;tatu 
llL a) za dobu od 1. ledna 1921 do 31. prosince 1.925. Žalovany pravem 
napadá rozsudek odvolacího soudu.v tomto. bode pro rozpor se SpISy. 
V dalším dovodil dovolací soud, v cem spatru]e rozpor se SpISy, z kte
réhož důvodu zrušil napadený rozsudek 

čís. 9062. 

Není-Ii žalobní žádost opodstatněna skutkovým přednesem žaloby, 
nutno ji, ač žalovaný zmešk.al prvý ť?k a ~alobce navrhl rozsudek pro 
zmeškání, jako neopodstatnenou zamítnouti. • . ,. ., 

Odvolací soud, pi'ezkoumávaje rozsude~. pro zmeskam, Jest va~an 
obsahem žlilloby a přednesem žalobce a nemuze podle §§ 180, 182 c, r. s. 
působiti na doplněni skutko'lého přednesu. 

(Rozh. ze dne 26. června 1929, Rv 1 1992/;28.) 

Žalobě o uznání vlastnictví k movitostem s o udp r v é st 'J I i c ~ 
vyhověl k žalobcovu návrhu rozsu9kem p;o zmeš,kánL O d v c', I a C! 
s o u d žalobu zamítl. D ů vod y: zalovany k prvemu roku o ,7alob~ 
dne 24. dubna 1928 nepřišel a první soud, vyhovev návrhu zalu]!c! 
strany, vydal podle § 396 c, ř, s. proti žalov~ném.u napadený rozsudek 
pro zmeškání. Však neprávem. Nedostavem se zalovancho k prvemu 
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Toku má podle § 396 c. ř, s. v zápěti, že přednes dostavivší se strany 
žalující jest pokládati za pravdivý. Z toho, že jenpředhes dostavivší se 
strany o skutkových okolnostech jest pokládati za pravdívý, jest zřejmo, 
že nelze bezpodmínečně vyhověti návrhu dostavivší se strany žalující 
tak, jak jest tomu při uznání nároku žalovaným, nýbrž jest povinností" 
soudu, by posoudí!, zda a pokud přednesenými skutkovými okolnostmi, 
jež jest pokládati za pravdivé. jest odůvodněn. V souzeném případě ža
lobce opírá žalobu o právo vlastnické k věcem ve výroku rozsudku vy
počteným. Bylo věcí soudu posouditi, zda je žalobcem tvrzené právo 
vlastnické přednesenými skutkovými okolnostmi, jež nutno pokládati za 
pravdivé, prokázáno, čili nic a pakli nikoli, žalobu zamítnouti. V tomto 
směru tvrdí strana žalující jen, že věcí, o které jde, nabyl jako vlastník tím 
způsobem, že zapůjčil svému bratru Frantíšku š-ovi 53.000 Kč na za
placení vyrovnací kvoty, začež tento převzal závazek, že veškeré věcí, 
jež budou vyrobeny v jeho podniku, zůstanou vlastnictvím žalobcovým, 
a že budou také na žalobcův účet prodávány do té doby, pokud jeho celá 
pohledávka za ním nebude ·žalobci zaplacena. Z těchto skutkových okol
ností však vyplývá jen závazek Františka Š-a a obligační nárok žalobce 
proti němu, by mu předal do vlastnictví a na jeho účet prodával veškeré 
věci, jež budou vyrobeny v podniku Františka Š-a, neprokazují však 
tyto skutkové okolnosti vlastnictví žalobce. K ódvozenému nabytí vlast
nictví k věcem movitým, o než tu jde, jest zapotřebí podle ustanovení 
§§ 426 a násl. obč. zák, skutečného odevzdánÍ.. žaloba však ani netvrdí, 
že sporné věci a jakým způsobem byly žalobci odevzdány a přijaty do 
vlastnictví. Neprokázal tedy žalobce vlastnictví ke sporným věcem, a ne
posoudil tudíž první soud správně věc po stránce právní, když přes to, 
vyhověv návrhu strany žalující, vydal napadený rozsudek pro zmeškání 
podle § 396 c. ř. s, . 

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

D ů vod y: 

Právní posouzení, jehož se dostalo věci odvolacím soudem odpo
vídá právnímu názoru v této otázce stále zastávanému i tímto nejvyšším 
soudem (srov. na př, rozhodnutí čís. 4144,5378 a 5984 sb. n. s.). Stačí 
proto do~olatele Odkáz~ti ~a správn,é důvody napadeného rozsudku, jež 
nebyly vyvody dovola111 n1Jak vyvraceny ani otřeseny. K vývodům do
volání podotýká se tot?: Názor dovolání, že odvolací soud měl, nepo
~lad~]e obzk~ odev:d~n! za dostatečně vysvětlenou, naříditi doplnění 
nzcn!, spravne doplnenr zaloby pro neúplnost, jest v rozporu s povahou 
r~zsudku ~ro zm:škání, jehož skutkový podklad je omezen na skutkový 
pred!,e.s prítomn,e ,strany. Odv?lací soud, přezkoumávaje rozsudek pro 
Zllle?kan!, lest vazan obsahem zaloby a přednesem žalobcovým (zastou
penym v souzeném případě advokátem) a nemůže proto působiti podle 
§§ 180, 182 c. ř. s. na doplnění skutkového přednesu, nýbrž musí vy
néstI roz.sudek. Připuštěním takovéhoto doplnění přednesu odvolacím 
soudem byl by obcházen předpis § 482 druhý odstavec c. ř, s. a nová 
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žalobcova tvrzení byla by přes tento předpis nepřipustnou novotou, 
Dovolatel jest na omylu, maje za to, že rozhod~ou jest žalobní pros.ba, 
nikoli přednes. Žalobní žádost nemůže nahradItI nedostatek skutkoveh.} 
přednesu žalobního, jenž má odpovídati !alob~í prosbě. Žalob ní . žádost 
jest jen výsledkem a závěrem ze skutkoveho prednesu, povmn?sÍ1 soudu 
jest pak zkoumati skutkový předne~ a U~OUdlÍ1, ~?a podle, zakon! Jest 
žalobní žádost tímto přednesem oduvodnen.a. Ukaze~h, s,:'. ~e z predn,~
sených skutečností nelze právně ;,yvo!,:vat1 nárok, )e)Z ,cml .str~na pr.l
tomná zamítne soud žalobu. Ponevadz zaloba neuvadl, ze a Jakym zpu
sobem' byly věci žalobcí odevzdány a jím přijaty d? vl~s:nictví, ~an;ítl 
právem odvolací soud žalob ní žádost. Okolno~t ,tu pr;znava. ost~t?e, s~m 
dovolatel, tvrdě ovšem neprávem, že vyplyva ze zaloblllho zadam a 
z kontextu žaloby, jakým způsobem přijal věci. 

čís. 9063. 

Není dostatečným vyvolánlm věci (§ 133 c. ř. s.), byly-li strany vy~ 
volány jen jménem, bez vyzváni k projednání, neni-li jim podle okolnosti 
jasno, že maji jednati. , . 

Po vyvoláni věci má dostavivší se strana přednésti žalobu (namltky) 
a učiniti věcný návrh na . vydáni rozsudku (pro zmeškáni). 

(Rozh. ze dne 26. června 1929, R II 204/29.) 

S o udp r v é s t o I i c e (okres::í soud vP.) vyd~l roz~udek p.ra 
zmeškání. O d vol a c í s o u d zrusll tento rozsudek 1 s predchozlm 
řízením a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu pro
jednal a rozhodl. D ů vod y: Odvolací stolice má zkoumati, zda zá
konné předpisy o vydání rozsudku pro zmeškání (§§ 396, 4~.2 a 477 
čís. 4 c. ř. s.) byly řádně zachovány. Jde tu o tento skutkovy dej: K Jed
nacímu roku ze dne 16. ledna 19299 hod. dopol. dostavily se obě strany: 
Právní věc byla řádně vyvolána před chodb?u jednací s!?ě a v )e,dn~Cl 
síni samé. V jednací síni byly příto~ny ?be ,stra~y; Pn vyvolam vec~ 
soudcem v jednací síni hlásila se vsak Jen zalu]!cl strana. Žalova~.a 
strana se nehlásila takže .soudce nevěděl, že žalovaná strana Jest pn
tomna. žalující str~na navrhla vydání rozsudku pro zmeškání žalované 
strany. Procesní soudce tomu návrhu vyho.v~l j~sným ~ro~lášel;í~1 s.l.ov.: 
»Kontumační rozsudek<<- Teprve po vyvolam vsech pravmch veCl zJlsh~ 
procesní soudce, že žalovaní byli př!to?:ni, v jed?ací s~ni při ,:y~ol~l1l 
věci a že se nehlásili, poněvadz nevedeh, ze ma]! se pn vyvo~a~1 ~ecl 
hlásiti. Rozsudek pro zmeškání neodp~vídá zákon.u. ~). ».vyv~lal11 vee!<' 
znamená nejen vyvolati jména procesmch stran, nybrz. 1 Z]!sÍ1Í1, zda, pro·· 
cesní strany jsou přítomné a chtějí jednat (§ 133 druhy o~st~v;c~; r. s.); 
b) Podle § 414 čís. 2 c. ř. s. jest u rozsudku pro zmeskam pnpus~n~ 
místo prohlášení plného rozsudku pouze sděliti stranám, »že se vydava 
rozsudek podle návrhu«. Pouhá slova »kontumační rozsudek« nestačí. 
Má tedy odvolací stolice za to, že jednací rok ze dne 16. ledna 1929 ne-
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byl zmeškán, poněvadž procesní soudce neprohlásil ani rozsudek pro· 
zmeškání, ani »konec jednání« (§ 193 c. ř. s.). c) Ostatně vysvítá z § 133 
druhý odstavec c. ř. s., že podle zákOna rok jest zmeškán stranou teprve,. 
jestliže se dostavila a přes soudcovo vyzvání neprojednává. V tomto 
případě však opomenul procesní soudce zjistiti, zda strana žalovaná jest 
přitomna a chce ve věci samé projednávati. Bylo odvolání vyhověno. 
(§ 477 čís. 4 c. ř. s.). 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

D ů vod y: 

Odvolací soud správně usuzuje, že nesprávným postupem prvého, 
soudu bylo žalovaným zabráněno projednávati ve sporu (§ 477 čís. 4 
c. ř. s.). Rozsudek pro zmeškání podle §§ 396 a 442 c. ř. s. lze vynésti,. 
když strana zmešká rok. Zmeškání nastává, když se strana nedostaví, 
přes vyzvání soudu neprojednává nebo se vzdálí. Žalovaní se dostavili 
a nevzdálili se, byli při jednání přítomni, ale neprojednávali. Jde tedy 
o to, zda neprojednávali pro nesprávný postup soudu přes výzvu. Roz
sudek, a to i rozsudek pro zmeškání, má sice býti prohlášen po ústním 
jednání po jeho skončení, a jen prohlášení rozsudku může býti nahra
zeno sdělením, že se vydává rozsudek podle návrhu, ale způsob prohlá
šení rozsudku nepůsobí jeho zmatečnost podle § 477 čís. 4 C'. ř. s. a 
proto je pro souzený případ lhostejno, zda se při prohlášení rozsudku. 
stala chyba. Projednávání sporu se zahajuje vyvoláním věci. Ale nelze 
pokládati za dostatečné vyvolání věci, byly-lí strany, které neznají práva 
a ~v~klostí při ~o~tupu ,s~udního jednání, vyv.olány jen jménem, bez vy
zvam k proJednam, nem-ll JIm podle okolnosh )"sno, že mají jednati. To, 
žalovaným jasno nebylo. Vyvolání věci znamená takové ohlášení, že· 
stra,,:a n;ůže ~odle, o~olností bezpečně seznati, že má jednati, tedy na př. 
ohlasem: proJednava se spor A) proti B) o X. Po vyvolání má dosta-. 
vivší se strana ústně přednésti žalobu .nebo námitky a učiniti příslušný 
věcný návrh. Podle okolností případu nemusí tedy stačiti a pokládati se· 
už za výzvu k jednání, když soudce vyvolá jenom jméno strany žalované 
a k~y~ pak žalobce, aniž přednesl žalobu a učinil ústně věcný návrh na: 
vydam rozsudku, prohlásí jenom, že žádá o kontumaci. Strana neznalá 
způs~bU sou~n~ho p:r~jednáván~ a jeho důsledků, mdže očekávati už po
dle zakona, ze zalu]Icl strana prednese žalobu a čekati s odpovědí, až se 
tak stane. Kdyby byl v tomto případě vyvolán býval spor, o který šlo a 
s~ud~e byl vyzval žalobce, by přednesl žalobu, bylo by bývalo žalova
nym lasno, že ,s~ mají přihlásiti k. o,dpovědi, ,ale když se tak nestalo při 
po~hem ~~vo~am Jmen, nemuselo byh nezkuseným žalovaným, kteří pa .. 
trne nemell predstavu. o dosahu svého mlčení, jasno, že vyvolán! jejich. 
Jmen zl~am:ná také ~ýzvu, by přednesli své námitky proti žalobě, jejíž 
?bsah u.stne ne~yl, prednesen. Proto bylo nesprávným postupem soudu 
zalovan~m zabraneno súčastniti se jednání, a je přisvědčiti odVOlacímu: 
soudu, ze al1l vyvolání věci ani provedení řízení nebylo správným a že 
tato nesprávnost znemožnila žalovaným projednávání před soudem. 
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Nárok na vrácení zálohy (závdavku), ježto byla kupní smlouva zru
šena, není nárokem ze správy, jejž by bylo, uplatňovati v průpadné \ltůté 
§ 933 obě. zák. 

(Rozh. ze dne 26. června 1929, Rv 11 120/29.) 

žalobce domáhal se na žalovaném vrácení zálohy (závdavku), ježte 
byla kupní smlouva zrušena. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e 
uznal podle žaloby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl, ježto byla po
dána po lhůtě § 933 obč. zák. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
drnu soudu, by, nehledě k důvodu, pro který zamítl žalobu, znovu roz
hodl o odvolání po případném dalším jednání. 

Důvody: 

Odvolací soud zamítl žalobu, jsa toho názoru, že jde o žalobu ze 
správy a že, ježto žaloba nebyla podána v propadné lhůtě § 933 obč. 
zák., žalobní nárok zanikl. S názorem tímto nelze souhlasiti. Nárok, 
o který jest žalováno, jest nárokem na vrácení zálohy (závdavku) da
ného při uzavření smlouvy o koupi vah a žalobce domáhá se vrácení zá
lohy (závdavku) z důvodu, že kupní smlouva byla, jak tvrdí, zrušena. 
Tento nárok není nárokem ani na slevu, ani na zrušení smlouvy nebo na 
náhradu škody (§ 932 obč. zák.), není tudíž nárokem ze správy, o který 
by bylo žalovati v propadné, pro uplatňování nároků ze správy stano
vené lhůtě šesti měsíců (§ 933 obč. zák.) (srovnej rozh. Ol. U. n. ř. 60, 
AC 1998). Na tom, že nejde o žalobu ze správy, nic nemění okolnost, že 
snad přijde ve sporu na přetřes a bude se třeba zabývati otázkou, zda 
byl žalobce ke zrušení smlouvy pro vadnost dodané váhy oprávněn. Pro 
tuto, jen předurčující otázku, kterou se snad bude třeba soudu zabývati. 
nelze žalobu míti za žalobu ze správy. Odvolací soud, zamítnuv žalobu 
z řečeného důvodu, pochybil (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) a, ježto se při svém 
stanovisku odvoláním a otázkami v něm k rozhodnutí předloženými ne
zabýval (§ 503 čís. 2 c. ř. s.), nezbylo (§ 510 c. ř. s.), než na dovolání 
napadený rozsudek zrušiti a se usnésti, jak se stalo. 

čís. 9065 

Výměnkář jest oprávněn k návrhu na opětnou dražbu jen, když si 
pro zadrželé dávky v penězích vydobyl zástavní právo neba když byl 
v razvrhovém řízeni poukázán s jich uspokojením na nejvyšší podáni. 

Knihovní věřitel jest oprávněn navrhnouti pmveooní opětné dražby, 
třebas byla povolena li návrhu jiného oprávnél1ého. 

Odčil1i1-1i vydražitel podle § 154, druhý odstave.:, ex. ř. Obmeškání, 
jež dalo podnět k povolení opétné dražby, a dopustil-Ii se pak dalšího 
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obmeškání, nelze vyhověti '1ávrhu na provedení povolené již opětné 
dražby. 

(Rozh. ze dne 27. června 1929, R I 299;29.) 

K návrhu Josefa V-a byla povolena opětná dražba nemovitosti. Na
potoml1l;TIU návrhu knihovního věřitele Františka V-a ml., by byla bez
odkladne provedena povolená již opětná dražba s o udp r v é s t o _ 
1 i c e vyhověl, rek u r sní s o u d k rekursu vydražitelky návrh 
zamítl. 

Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs výměnkářů Františka st. 
a Anny V-ových a nevyhověl dovolacimu rekursu' Františka V-a ml. 

Důvody: 

Do. usnesení rekursního soudu, jímž byl návrh zástavního věřitele 
Frantlska V-a ml. na provedení opětné dražby povolené k návrhu zá
stavníh~ a v~m~~ajícího vě~itele Josefa V-a, zamítnut, podává rekurs 
nejen zastavllJ ventel Frantrsek V. ml., nýbrž i výměnkáři František a 
Ann.a ~-o.vi: na!ývajíce se také vymáhajícími věřiteli a odůvodňujíce své 
opravnel1l Ílm, ze JSou s výměnkem poukázáni na usedlost a že budou nu
ce.ni prot~ v!dr~~~telce. vymáhati výměnkové dávky spory a exekucemi. 
Temto vymenkarum vsak nepřísluší právo navrhnouti opětnou dražbu 
a proto nemají ani práva ke stížnosti do jejího nepovolení nebo nepro
vedení. Zákon dává v § 154 ex. ř. právo navrhnouti opětnou dražbu zá
stav;,ím věřitelům -a veřejným orgánům vyjmenovaným v § 172 čís. I 
.e~. ľ. a povmnému. Nedává tedy práva toho těm, pro něž váznou reální 
brem:o.na, na př. výměnek. Tito oprávnění mohou vymáhati dávky splatné 
d? pnklepu na povrnném, po případě z nejvyššího podání, a dávky po 
prrklepu splatné na vydražiteli, pokud břemeno převzaL Teprve, kdyby 
pro zadrželé dávky v penězích vydobyli si zástavní právo nebo kdyby 
byh .v. rozvrhovém usn:s~ní po~kázáni s jiCh uspokojením na nejvyšší 
podanl, mohlI by zakroclÍl O opetnoU dražbu jako zástavní věřitelé nebo 
z .loho dův??u, že by pro zadrželé dávky, k jichž úhradě mělo býti po
uZltO ~~jvysslho podanl, nemohlr zakročitl o jejich výplatu žalobou proti 
vydrazlteh, nybrz jenom návrhem na opětnou dražbu proti němu. (Srov. 
Neuman Komentář k § 154 ex. ř. str. 486). Stěžovatel František V. st. a 
Anna V ~ová nejsou podle obsahu spisů vymáhajícími věřiteli, třeba se 
tak nazyvalr, jejlch pouhá přihláška dávek zadrželých v rozvrhovém ří
zení n.eopodstat!íuje jejich oprávllě~í jako věfitehi vymáhajících, ježto 
ne.mal' ~ toho duvodu zastavl1lho prava k nemovltosti ani neuplatnili vý
m:~ko~e davky ?a nejvyšší podání do doby povolené opětné dražby 
v n,:enl rozvrhovem, a proto nemají ani oprávnění k návrhu na opětnou 
drazbu. ,Proto jim nelze přiznati také oprávnění k rekursu do jejího nc
povolem ;,ebo nep;ovedení. Jinak by mohli takovouto oklikou dosíci toho, 
co l'n;,zakon odplrá~ ~ejich dovolací rekurs byl proto odmítnut. 

Stezovatel FranhseK V. mL sice nepodal návrh na povolení opětné 
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dražby, jejíž provedení se pak domáhal, al~ oprávnění k rekursu mu pří~ 
sluší, jednak proto, že bylo rozhodováno o teho návrhu na ,pr?,~ede~lI 
dříve povolené opětné dražby, jednak proto, ze pko zastavm .ventel ]e 
oprávněn navrhnouti povolení opětné dražby a tím I navrhnou\[ ]CJI pro
vedení, byla-Ii povolena na návrh jiného oprávněného. Ale j:ho dovo
lací rekurs není věcně opodstatněn. Opětná dražba byla navrzena Jose
fem V. proto, že nebyla složena prvá čtvrtina n:,jvyššího podání ,podle 
dražebních podmínek do 14 dní od pravomocI pnklepu. Soudy pn roz
hodování o tomto návrhu rozhodovaly jen o tom, zda nesložení této čtvr
tiny odůvodňuje návrh na opětnou dražbu. Rekursní soud ji povolil, shle
dav, že dražební podmínky o složení prvé čtvrtíny nebyly splněny tím. 
že vydražitelka Marie V-ová se souhlasem dřívěj~ího ob~eškalé,ho vy
dražitele Čeňka J-a, použila jeho splátek k úhrade vlast?l~h sp~atek na 
nejvyšší podání, tedy i k úhradě tehdy již splatné prve Jeh,o ctvrtmy. 
Tehdy nebylo nižšími soudy rozhodnuto o tom, zda Jest vydrazllel v p~o
dlení s dalšími splátkami či zda jest od nich osvobozen následkem pre
vzetí pohledávek zástavních věřitelů, poukázaných na nejvyšší podání, 
zejména převzetím pohledávky úvěrního ústavu majitelů domů jako po
stupníka spořitelního a záloženského spolku. Rekursm soud tehdy vy
slovil že opětná dražba nebude vykonána, složí-Ii vydražitel do osmi 
dnů dbmeškalé částky. To se podle stavu věci i podle důvodů usnesení 
mohlo vztahovati jen na složení prvé čtvrtiny nejvyššího podání, ježto 
bylo rozhodováno jenom o obmeškalosti vydražitelky ohledně této čtvr
tiny, nebylo rozhodováno o její obmeškalosti s dalšími splátkami a ne
bylo aní jísto, zda bude nutně potřebí skládati další splát~y a ,zda se zá
stavní věřitelé, kteří měli nárok na další částky podle drazeb11lch podml
nek nespokojili nebo nespokojí s převzetím svých pohledávek. Když za 
tohoto stavu věci vydražitelka Marie V~ová složila do osmi dnů 52.450 Kč, 
odčinila tím obmeškání se splněním podmínek ohledně splátky prvé 
čtvrtiny. Tato čtvrtina nejvyššího podání 125.620 Kč činila jenom 
31.405 Kč, takže zaplacením vyšší částky bylo obmeškání se splátkou 
čtvrtiny odčiněno, z opětné dražby te~y sešlo p.odle § 154 ':'~: ř., a e~e~ 
kuční soud ji právem neprovedl. Ovsem mohh :astavl1l v~ntele o a Jmi 
oprávnění navrhnouti znova povoléní opětné drazby z noveho duvodu, 
kdyby se vydražitelka na př. obmeškala s dalšími splátkami., A~e ,tu bylo 
by teprve na exekučním soudu, by zkoumal, zda tu Je ob~eskam s dal
šímí splátkami, o němž dřív nerozhodoval. Ale exekučl1l s.oud nemoh~ 
proto na základě obmeškání s dalšími splátkami nařídih provedem 
opětné dražby pro dřívější jinaká obmeškání, jež b1.lo zatí,m y~ o~,či
něno. Návrh na nové povolení opětné dražby pro dalsl obmeskam stezo~ 
vatel ani nikdo jiný neučinil, nýbrž stěžovatel navrhl le;lOm p:ovede?~ 
dříve již povolené opětné dražby, z její~?ž. provedení ,vsa~ p:avem, JlZ 
sešlo. Proto rekursní soud právem nenandll provedem ope tne drazby, 
povolené usnesením rekursního soudu ze dne 9. srpna 1927, a,prvý sou~ 
neměl důvodu, povoliti znova opětnou dražbu, když návrh n~, povolem 
nové opětné dražby nebyl učiněn, nýbrž návrh na provedení dnve povo
lené opětné dražby. 
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čís, 9066. 

Nedoplatky pojistných příspěvků k okresní nemocenské pojišťovně 
mají v exekučním řízení přednostní právo jen za podmínek a omezení 
§ 173 zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z, a n. 

Nedoplatky pojistných příspěvků deInické úrazové pojišťovny a 
okresní nemocenské pojišťovny požívají zákonného zástavního práva na 
celé nemovitosti věnované převážně výdělečnému podniku, třebas po
platník byl vlastníkem pouze ideální polovice nemovitosti. Lhostejno, že 
z ideální polovice drnhého spoluvlastníka nebylo nic přikázáno na daň 
výdělkovou, ježto nebyla proti němu přihlášena k rozvťhu. 

(Rozh. ze dne 27. června 1929, R I 369/29.) 

V exekuční dražbě proti Heřmanu a Anně F-ovým byly prodány nemo
vitosti a utvořeny tyto podstaty: I polovina Heřmanu F-ovi patřících nemo
vitostí ve vL Č. 83 (sloužících převážně výdělečnému podniku), II polovina 
Heřl11 .. F-ovi patříc~ch nemo~itostí ve vl. č. 344 (obyčejný obytný dům),I1I 
nemovltosh ve vL c. 372 Splskovna), ly n;movitostí ve vl. Č. 410 (pískov
na), V nemovltosh ve vl. c. 413 (obytny dum), VI polovina Anně F-ové pa
třících nem,ovitostí ,~e vl. č. 83 (jako I), VII polovina, Anně F-ové patřících 
nemovltosh ve vl. CIS. 344 (pko II). S o udp rve s tol i c e přikázal 
~ přednostním pořadí eráru daň výdělkovou z podstat I-V pohledávkv 
u!azové pojišťovny. d~ln~cké, a. okresní nem,ocenské pokl~dny pak ze 
vsech podstat. Proh pnkazal1l techto pohledavek v přednostním pořadí 
z podstat II, III, ly, V a VII vznesl odpor Úvěrní ústav. S o udp r v é 
s t o II c e vyhovel odporu ohledně podstat II, V a VII, ohledně podstat 
III a IV,odpor zamítl. D ů vod y: Výdělková daň má přednostní právo 
podle ~ako~a ze ,d~e 25. října 1896, čís. 220 ř. zák. §§ 76, 123 ohledně 
nemovlt?sh,.~tere JSou podmku výlučně nebo převážně věnovány a k to
mu zv!as~ znzeny, z.a dobu Jednoho roku a šesti měsíců od exekučního 
ZCl zem vubec, starší pak do tří let, byl-li nedoplatek nejdéle v jednom 
roce po dospělost~ kníhovně zajištěn, a podle § 265 zák. čís. 76/1927 
sb. z. ,a ,n .. o~le~n~ nemovitostí, sloužících výlučně nebo převážně pro
vozovam,,"ydel:,cneho podmku dani podrobeného za dobu dvou let vů
bec, starsl do tn let, ,byl-h nedoplatek knihovně zajištěn nejdéle do dvou 
let po ~pla!~lOstl dane. Z odhadního protokolu lze seznati, že nemovitosti 
ve vlozce CIS. 835po,dstata I) slouží převážně provozování výdělečného 
podmk~ (kancelar,ska budova, truhlářství s přístavbou, střecha pro 
uschova~1 stavebmho materiálu, šupna pro tesařství, skladiště místnost 
pro ~amestnance, malá a velká šupna k uschování dříví), ro~něž i ne
movlt?sÍl ~l. Č. 372 a 410 (podstata II a III) (pískovna) nikoli však nemo
VlotOSÍl vl. c. 344 (podstata ll) (obyčejný ~bytný dům) a vl. Č. 413 (obytný 
d~m) (podstat~ Va VII). Jehkoz nemovitosti vl. Č. 344 a 413 neručí za 
vy~el~ovou dan, n;mohl soud z těchto podstat přikázati v přednostním 
poradl a~1 pohledavky Úrazové pojišťovny dělnické, Pensijního ústavu 
a Okresl1l nemocenské pojišťovny. Neboť zadrženým příspěvkům k Děl-
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nieké úrazové pojišťovně (zák. ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák. 
z roku 1888), k Okresním nemocenským pojišťovnám (zák. ze dne 9. 
října 1924, čís. 221 sb. z. a n.) a k Pensijnímu ústavu (§ 38 cís. nař. ze 
dne 25. června 1914, čís. 138 ř. zák.) přísluší přednostní právo jen za 
podmínek a omezení, za kterých jest v § 76 zákona ze dne 25. října 1896, 
čís. 220 ř. zák. stanoveno pro výdělkovou daň přednostní právo na po
platníkových nemovitostech (rúzná rozhodnutí nejvyššíílo soudu otištěná 
u § 216 ex. ř. vydavatelství Kompas). Námitka Okresní nemocenské po
hšťovny že ustanovením § 173 zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. , , O . 
z. a 11. nastala změna, takže nyní ručí za příspěvky k kreSl11111 nemo-
cenským pojišťovnám i jiné nemovitosti, které neslouží k provozování 
výdělečného podniku, není správná; neboť v § 173 cit. zák. jest ustano
veno: Pojistné i s příslušenstvím požívá přednostního práva ned?platkú 
daní a dávek veřejných, v řízení exekučním, úpadkovém a vyrovnavacuTI. 
Z toho jest vidno, že nedoplatky pojistného nemají míti lepší pořadí než 
daně, k nimž patří i daň výdělková. Právě v tomto případě se objevilo, 
že přednostní právo daní a dávek sahá již tak daleko, že podstaty ruči
cích nemovitostí nestačí ani ke krytí přednostních pohledávek a že se na 
soúkromé pohledávky v nejlepším, prvním knihovním pořadí nic nedo
stalo. V tom je velké nebezpečí pro úvěr na nemovitostech. Zákon CIto
vaný jistě nechtěl toto nebezpečí ještě zvětšiti. Rek u r sní s o Ll d ne
vyhověl ani rekursu okresní nemoce,nské pojišťovny ani rekursu úvěr
ního ústavu. D ů vod y: Prvý soud zjistil, že nemovitosti vložky čis. 
344 a 413 neručí za výdělkovou daň, pročež z těchto podstat, ll., V. a Vll.,. 
pohledávka stěžovatelky nemohla býti uspokojena v přednostním pořadí.. 
Odúvodnění prvého soudu osvojuje si i soud rekursní a nemůže přisvěd
čiti k názoru, že ustanovením § 173 zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 
sb. z. a n. jest zbytkovým částkám pojišťovacích příspěvků přiznáno 
přednostní právo veškerých daní a veřejných dávek. Rekursní soud spa
třuje,v tomto zákonném ustanovení jen poukaz na jinak platná zákonná 
ustanovení, podle kterých pojišťovacím příspěvků~, přiznáno j~st před
nostní právo za podmínek a omezení, podle kterych v § 76 zakona ze 
dne 25. října 1896, čís. 220 sb. z. a n. pro ~ýdělkovou d~ň jest eřizná.no 
přednostní právo. Bylo-Ii by shora uvedenym ustanovemm m1l1eno VIce 
než poukaz, úprava pořadí, bylo by ~~p~třebí pře~nějšíh? doslov~ a vý
slovného poukazu k tomu, že tyto pnspevky se vserr:l pre~nostnl1nl,~a
němi konkurují ve stejném pořadí. Nelze seznatI, proc by temto pO]lsto
vacím příspěvkům bylo přiznati lepší pořadi, než dani výdělkové,. jeliko,~ 
se právě tak jako daň výdělková vzt~h~]I Jen na n.emo.v~tost, ~te_ra Sl?UZl 
výhradně nebo převážně k provozovam dam podleha]lclmu vY9,elkovemu 
podniku. Právě vyjimečné ustanovení § 170 zákona ze dne 9. rlJna 1924, 
čís. 221 sb. z. a n. mluví pro správnost názoru rekursního soudu. Podle· 
tohoto ustanovení ručí manželka společně právě tak, jako spolupodni
katel. Tím není řečeno, že ručí celým svým majetkem v přednostním ~o
řadí, nýbrž v tomto pořadí jen, pokud jí p~tří~í .nemovitos~.iest Vě!'0Vana 
provozování výdělkového podniku, I:odl~haJlclho ?am, ]lnak v.sak Jen 
v knihovním pořadí. Prvý soud tudlZ pravem nepnznal okresm nemo-
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censké pojišťovně z poclstat ll., V. a Vll. přednostní pořadí a POllk- ll' 
t - d· d - . ctZ je se v om smeru na o UVO !lem napadeného usnesenÍ. -

úvěr~í ústav mní se býti stížena tím,· že dělnické úrazové pojišfovně 
a okresm nemocenské pojišťovně bylo přikázáno z podstaty Vl I _ . . t' -- 1 _ . z po o 
VIce ~.emovltos I CIS. vozky 83 patřící Anně F-ové. V tomto případě však 
~erucI. podstata VL prot?, že, náleží manželce povinného, nýbrž proto, 
ze cela nemovItost Jest ~e~ovana provozování dani podléhajícího výděl
~.oveho podmku. Odvolam se na § 170 druhý odstavec zák. ze dne 9. 
nJn~ 192_4, ČIS. 221; ~terý stanoví osobní ručení manželky dlužníka, 
nem tud!z zde_ n~ mIste.) de tu 0_ věcné ručení celé nemovitosti, která 
s osobm~1 rucelllm manz,;l.ky Hermana F-a nemá nic společného. Ve 
smyslu zakona ze dne 25 .. rIJna 1896, čís. 220 ř. zák. mají tudíž s 'd'l
kov~u d~ní stejné veřejné dávky právo, by byly uspokojeny z ce~ll~e
movItostI v tom přednostním pořadí které přísluší vy' dělkove' da . A . "k . k J 111. nI 
J1~a nel;1 r:. ur.s v právu. Prvý soudce nepřikázal v přednostním pořadí 
VIce, nez tnlete nedoplatky, počítaje od udělení příklepu (26. dubna 
1 92~) ~ byly nedoplatky včas zaknihovány. Výkazy nedoplatků (pla
te~llI vymery) JSou opatřeny předepsanými potvrzovacími doložkami 
pravoplatnostl. Nehledíc k tomu, poukazuje se na ustanovení § 234· -
podle kterého na důvo.dy, které mohly by' ti odporem uplatňo', ex._ r·k, -- h' k b vany, avsa. 
pn rozvr ov:r.? ro u ne yly předneseny, nelze vzíti zřetele. 

Ne J ~ Y s.~v I, s o II d. nevyhověl ani dovolacímu rekursu okresní ne
mocenske pO]1stovny am dovolacímu rekursu úvěrního ústavu. 

Dúvody: 

1. I?ovolací rekurs Okresní nemocenské pojišťovny. Pochybnost kte
rou ma rekurentka co do výkladu § 173 zákona čís. 221/24 bl' dkr
zena rozhodnutím nejvyššího soudu čís. 7571 sb n s a p' tY ča, o I k d· d - ,. t h . .., os a I proto· 

o. u_vo nemlo oto rozhodnutí poukaz na důvody rozhodnuU čís 7571 
Steine bylo rozhodnuto pod čís. 8653. . . 

ll. Dovolací ~ekurs ú~ěrního ústavu. Nejvyšší soud zabýval se s tímto 
o~r~vI~X~ ~rostredkem Jen co do výtky, že z podstaty čís. VI neměl, 
bylI pnk~zany_ pohledávky Dělnické úrazové pojišťovny a Okr:esní 11e~ 
m?cen~ke ~opstovny. Zástupce stěžovatelky, jenž byl přítomenrozvrho
vemu Jednal1l dne l-2. __ če.rv,ence 1928, odporoval při rozdílení této pode 
staty Jen, t?m~! by pn~.azany byly Dělnické úrazové pojišťovně nedo
pl~tk~ sta.rsl tn let. Dalslho odporu nevznesl. Ježto však jde o och bnoll 
pravm otaz~u, .zda z polovice nemovitosti náležející poplatníkově Y man 
zelc,e deS\p;lkazay příspěvky elluhované uvedeným sociálním ústavlr'l~ 
~ p:e nos. nr~ dO,radí daně výdělkové, lze míti za to, že rekurs není v~
ouce~ a~1 p~e plsem § _2_~4 ex. ř. Rekursní soud posoudil věc s rávně' 

po p:a~llI st;ance. NeJvyssl soud vyslovil pod čís. 3502 sb n ~ d 
ze vydelkova daň p --. 'k . . s. zasa u, 
t .. v ?Zl,:,a za onného zástavního práva na celé nemovi-
p~~~I~J-kelt poplatnlk Jest vla~tníke.m jen její ideální polovice. V tomto 
vinní ~a!,ž~l~ ~em,ovltostAvl~zky ČIS. 83, jejíž vlastníky jsou oba pu-

eln.ann a n!;a F-oVl. Podle odhadního protokolu sloužL 
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nemovitost vložky čís. 83 převážně provozu výdělečného podniku. Jsou-Ii 
nedoplatky pro uvedené sociální ústavy co do pořadí při úhradě posta
veny na roveň dani výdělkové, jest na ně vzhledem ke společnému účeli 
-vztahovati i ostatní výhody přiznané této dani, a mezi nimi i rozsah 
zákonného práva zástavního, o němž mluví rozhodnutí čís. 3502. Je proto 
nedoplatky ty uhraditi z podání docíleného za celou nemovitost v pořadí 
daně výdělkové. Nezáleží na tom, že z podstaty čís. Vl. nebylo nic při
kázáno na daň výdělkovou, stalo se tak podle rozvrhového usnesení jen 
z důvodu, že daň ta nebyla příhlášena proti Anně F-ové. Tím nezměnilo 
se nic na přikázání a pořadí přihlášených nedoplatků zmíněných so
ciálnich ·ústavů. Ostatní námitky uplatněné i v dovolacím rekursu jsou 
vyloučeny podle předpisu § 234 ex. ř. Nejde o předpisy práva donuco
vacího, nýbrž bylo na stěžovatelce, jejíž zástupce byl přítomen rozvrho
vému roku a skutečně podal odpor v jiném směru, by odporoval přiká
zání sporných příspěvků také z důvodu, že pohledávky knihovně zajiš
těné nejsou totožné s osmnáctiměsíčními nedoplatky a že nejsou for
málně správné exekuční tituly, na jichž základě bylo vloženo právo zá
stavní. Šlo o skutečnosti, o kterých mělo býti jednáno při rozvrhovém 
roku a jež měly podle § 213 ex. ř. býti při něm uplatněny. 

čís. 9067. 

Společenstva podle zákona z.e dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. 
Neni přípustnou forma společenstva pro sdružení pro jevíštní uměn/, 

mohou-Ii podle stanov býti čten~ družstva i o!;oby s divadelni výchovou, 
pomýšleno-li ve stanovách na divadelní agenturu v souvislosti s provow
váním scény, mluví-Ii se v nich o výrobě a prodeji divadelních potřeb a 
dekoraci pro vlastní scénu a mohou-Ii fiabiýti členství i ,osoby, jež svým 
povoláním maji vztah k účelu družstva. 

(Rozh. ze dne 27. června 1929, R I 37\/29.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d nevyhověl žádosti firmy »Moderní Studio, 
družstvo pro jevištní umění v Praze, zapsané společenstvo s ručením 
.obmezeným«, o zápis do společenstevního rejstříku. D ů vod y: Ve 
srn yslu § 1 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. mohou do spo
lečenstevního rejstříku býti zapsána sdružení osob neobmezeného počtu, 
která mají za účel přímou hospodářskou podporu členů v jich výděleč
nosU a v hospodaření společným provozováním podniku a jichž hospo
dářský účel směřuje buď k opatření nových hospodářských, hmotných 
statků a tím podmíněnému rozmnožení příjmů členů nebo k racionelní 
spotřebě takových statků a \lm podmíněnému zmenšení vydání členů 
nebo posléze k zachování statků takových nabytých členy. JSou tedy 
jako společenstva přípustná sdružení osob za účelem opatřování a po
skytování úvěru, za účelem opatřování surovin a uskladňování předmětů, 
za účelem výroby, za účelem opatřování předmětů denní potřeby, za 
účelem opatřování bytů a p., tedy vesměs za hospodářským, materielním 
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účelem. Účely ideální, kulturní, j·ako zábava po' ď d'l" , 
" k' b .., . h ' ucel11, vz e anI naba 
~~~~ a, nJ ~/na vy~ .~va ve zvláštních školách neb mimo ně n~moho~ 

S
Yd I ,p,.~ me. ehm, po, 111 dU hosp??ářského a výdělkového společenstva 

ruzem,. o je oz zapls , o re]stnku společenstevního se žádá' . 
doslovu frrmy a podle predmetu podrt;ku hlavně a 'č 1 ' ma podle 

d I . h 'd t' 'z u e provozování dí· 
va e mc pre s avent na samostatne.' scéně divadeln' k b t· b -
I tk ' d· dl d' I, a are nt ne ona ou Ovem lva e, ale v)'chovu novy' ch členu' v I t "k I . , d· , e v as nt s o e herecké 
a, provozov".,nl , Ivadell1l agentury, tudíž účel posk tovati b 
zabavu, poucem nebo vzdělání, účel ideální jenž pO~le shor~ :c,ens,t~u 
jest u výd~lk~vých ~ hO,spodářských společectstev vyloučen. pOdl;e~t~e d) 
sta:2°v ma sIce byli učelem tohoto sdružertí také výroba divad~l' h 
po reb a dekorací pro vlastní scénu (prodej vlastní s.cóně) , ~IC 
no~\ta!o)e~~ jen čin~os!~ vedlejší, sloužící kUhlOžněn, hl;v~~;~kú~~r~ 
grav re,cene . .0' ktera pnpustnostzápisu sdružení do rejstříku sp 1 . 
enstevnthontjak neodůvodňuje. Podle § 4 t ... h b' ., o e: 

nej~,n s.?iso~atelé a uměIci,nýbri i všeObecn~~~~~~je~~v~,;/~~~~~~s:VI :naJI nejaky vztah k účelu družstva a výjimečně i ·ine osob V" antm 
ze tu ,neJde ani o sdružení osob stejné hospOdářsk~ úrovně Y. ku~ect tak, 
spolecenstva nutnou podmínkou a předložené . t .. ' ja. je~, pro 
v tomto směru zákonu Rek u' r s' d s anovy nevyhovuJI afil 
tvrdil. D ů vod y: Ke ;pr" tn I . S? u. ~apadené usnesení po-

o avnym, s avu vecl I zakonu vyho ." d" 
vodum napadeného usnesení které sdílí i reku ' d· VUjlclm u-
reku rent i odkazují, dodává ~e jeh ještě totO.rs~~~I~u§ .. ~ n~kkteré se 
9, dubna 1873 čís 70 ř z'k ... d ' .. za . ze dne 
členů, které m'ají ;a úč~l :p~f:~nÝmruzr~~~z~P~I~y o neu~aýřeném počlu 
továním úvěru podporovati výdělečn~stneb v;;;pmoa?,d~I~U n~bh posky
Podle toho jsou přípustna . k I . a~s v,' svyc členů. 
jen hospodářské, materielni~č~I:P;r~č:~:t~fe~en ~druzen;, kferásledují 
zenem případě není neboť dri1žstv ". y. o~u vsak tak v sou
účele ryze ideální, dikoliv materieln~: ~ ;~~ i~~~~!e~~jel pod hle ~ 2 stanov 
společenstevní a mohou být· d ., .. e e ne, odl· se forma 
P , I osazeny v JInýCh associa' , h ·1 • 

ravem proto prvý soud nev hověl n' h .,. . ,Cl11C ~r!l1ach. 
rekursní právní názor napadrného avr u ,na zaplS druzstva a sdlh soud 
padným jeho důvodům jež oSlab.ťsne~enl a <:dkazuje v ostatním k pří
dařilo. 'I I ne vyvraltlt se rekurentům nepo-

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

Důvody: 

NejvyšŠí soud zaujal v obdobném" d' ,., 
volací stížnost (čís. 7658 b . .) pnpa e,.na nejzse odvolává i do
s"družení osob k dosažení. v s . n. s~.', za~a~~1 stanOVISko, že by i pro 
stanov, nebyla forma družst~v~l~state"tehoz ucel u, jak jest vytčen v čl. 2 
výslovně zdůrazněno že· ro· .nepnpustnou, kdyby ve stanovách bylo 
na vlastní výkony čl~nstv~ ~~z lJS! obmezen j<;n na vlastní tvorbu, nebo 
něn snadnější odbyt jejich v~ ~a n,: pr~ vlastnt scénu, by tím byl umož
v jich povolání za účelem zlep~~~~~o~r~~eář~o~ud Se týče uplatnění se 

Civilní rozhodnutí XI. P e eXIstenCe. Stanovy usia-
ss 
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vivšího se družstva však tomuto nezbytnému požadavku nevyhovují. 
Tak v odstavci a) čl. 2 jest vložena věta: » .... prostřednictvím členů 
s divadelní výchovou, resp ..... «, která by připouštěla výklad, že, čl:,ny 
mohDu býti i osoby, jichž povolání nemá se scénou pranIc spolecneho. 
V odstavci c) jest pomýšleno na divade}n.í age~:u:u v s?uvisl?sti s pr?~ 
vozováním scény. Také toto ustanovenI Jest pnhs povsechne a nezdu
razňuje, že jde o agentur,: jen v r~~ci vlast~ích po!řeb scény. V, od
stavci d) mluví se o výrobe a prode]I dlvadelnIch potreb a dekoracI pro 
vlastní scénu. Nelze si dobře představiti, jak je míněno, že totéž družstv~ 
vyrábí ale zároveň také prodává divadelní potřeby a dekorace pro vlastnr 
scénu,' tedy sobě. I tu by byl možným výk~ad, že p:odej ':,Iastníh? vý
robku má sloužiti potřebám vlastní scény Jen prostredečne, tak ze by 
vyrobené divadelní potřeby a dekorace mohly býti prodávány i jinam a 
jen zisk by připadl vlastní scéně. Nesrovnatelným se zása~o~', svrch~ 
vytčenou jest posléze i čl. 4. stanov, podle něhož mohou nabylI dens.tvI 
i osoby, jež svým povoláním mají vztah. k účelu" d~užstv~, tedy ne]:n 
spisovatelé a umělci a výjimečně docela I ~so~~ ]Ine: tudl~ bez ro~dllu 
povolání. Právem tedy nižší. soudy nevyho'vely ;cadoslI za zapls druzstva 
do společenstevního rejstříku. 

čls.9068. 

Likvidatoři společenstva jsou povinni, podati k rejstříkovému soudu 
žádost za zápis ustanoveného vnuceného likvidatora podle :táIrona ze 
dOO 20. prosince 1922, čis. 408 sb. z. a n. s připojením prvop;Stl neb 
ověřen~o opisu dekretu ministerstva obchodu, ,podle kterého byl vnu~ 
cený Ilkvidator ustanoven, a sloudem neb notářem ověřeného znamenání 
likvidační Jinny vnuoeným likvidátorem. 

I v období likvidačním musí býti společenstvo nejméně každého dru.
hého roku revidováno. Na tom neměm nic, že společenstvo Jest piíedlu
ženo, ani že likvidaci provádí vnucen!ý likvidátor na základě zákona ze 
dne 20. prosince 1922, čis., 408 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 27. června 1929, R I 381/29.) 

Rej s tří k o v Ý s o· u d vyzval v rejstříku společenstevním zapsa,ně·,. 
valnou hromadou nákupního a prodejního družstva československyclt 
přádelen bavlny zvolené likvidátory, jakož i vnuceného likvidá~ora, ve: 
smyslu zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 408 sb. z. a n.; by do dr~adl 
dnů podali řádnou žádost za zápis ustanoveného vnuceneho hkvldatora, 
s připojením prvopisu neb ověIeného opisu dekretu mlmsterstva ob
chodu, podle něho.ž vnucený likvidátor byl ustanoven, a ~oud~m neb, 
notářem ověřeného znamenání likvidační firmy vnuceným lrkvldatorem, 
poněvadž tento jest podle cit. zák. v této funkci veřejným orgánem, na~ 
stupujíc!m ve veškerá práva likvidátorů zvolených valnou hromadou (§ 1 
a 3 cit. zák.), tedy také or,gán:,r:r oprá."něným k :~stupován! a znan?e
nání společenstva, Jenž ma bylI zapsan do re]stnku spolecenstevnrho, 
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(§ 42 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák.). Dále vyzval jmeno
v~né likvidátory, by v téže lhůtě zaslali na soud zálohu 5000 Kč na útraty 
revise společenstva, poněvadž podle § 1 zákona ze dne 10. června 1903, 
čís. 133 ř. zák. má každé společenstvo i v období likvidačním nejméně 
každého roku býti revidováno a toto společenstvo bylo posledně revi
dováno v době od 21. prosince 1925 do 18. ledna 1925 tak, že dvouleté 
období již uplynulo. Okolnost, že likvidaci provádi vnucený likvidator 
na základě zvláštního, shora citovaného zákona, že týž jest zodpovědným 
ze své činnosti podle § 1 cit. zák. ministru. obchodu, ani že společenstvo 
jest ke dni 31. prosince 1928 předluženo 34,225.000 Kč, nemění nic na 
kategorickém předpisu § 1 zákona ze dne 10. června 1903, čis. 133 ř. zák., 
podle něhož má hospodaření každého společenstva nejméně každého 
druhého roku býti revidováno, poněvadž zákon čís. 408 z 1'. 1922 sb. z. 
a n. neustanovuje nic o tom, že provádění revise zákonem čis. 133 
z r. 1903 ř. zák. předepsané v tomto případě odpadá a mimo to funkce 
likvidátorů valnou hromadou zvolených dále trvá, zejména také ve 
smyslu § 3 (2) cit. zák. čís. 408. Z toho důvodu nelze výkon revise 
odkládati na dobu, až bude proveden zákon čís. 408 z r. 1922, což může 
ještě vyžadovati delší doby, než do konce roku 1929. Rozkladu r e j
s tří k o v Ý s o u d usnesením ze dne 8. března 1929 nevyhověl. D ů
vod y: Podle § 41 a násl. zákona ze dne 9'. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. 
nastupuji likvidátoři v období likvidačním na misto představenstva a mají 
proto, mimo jiná, táž práva a povinnosti jako představenstvo, tudíž také 
povinnost podle §15 cit. zák. každou změnu v osobách likvidátorů soudu 
rejstříkovému opověděti a předpisům zákona ze dne 10. června 1903, 
čís. 133 ř. zák., pokud jde o revisi hospodařeni družstva, vyhověti. Má 
tedy povinnost tu i vnucený likvidátor ustanovený ve smyslu zákona 
ze dne 20. prosince 1922, čís. 408 sb. z. a n., jenž spolu s ostatními 
likvidátory likvidaci společenstva provádi a ohledně něhož ·platí vše
obecné předpisy zákona společenstevního, poněvadž zákon čís. 408 
z .1'. .1922 v tO,m s~ěru ~estanovi výjir;;ky. Z moci úřadu soud rejstříkový 
zapls vnuceneho hkvldatora do re]stnku' společenstevniho vykonati ne
mohl, poněvadž to právě řečeným zvláštním zákonem nařízeno není ale 
soud rejstřikov~ pokládá v z~jmu důvěry ve veřejnou knihu za nutné, by 
vnuceny hkv,ldat,~r byl zapsan do společenstevního rejstříku, jelikož má 
podle § 8 zak. CIS. 408 z r. 1922 dalekosáhlé právo vydávati ukládací 
platebni příkazy a nastupuje podle § 3 téhož zák. v určitém směru ve 
v,;šker~ ~ráva volen~c~, likvidátorů, tedy na místo nich, což bez přísluš
neho ~aplsu by z re]stnku patrno nebylo tak, že by stav rejstříkový ne
odpo,~ldal. sku~ečnému stavu. Tento základní požadavek společenstevniho 
re]stnku ]akozto' kmhy veřejné nemůže býti nahražen skutečností že 
ustan?ve~i ~nucenéh.o lik;,idátora bylo v úředních listech uveřejněno. 
OdkladalI vykon reVIse pres dobu § 1 zákona ze dne 10: června 1903. 
čis',:?3f· zák .. stan?v,:n?u, ~ j; prodlužovati zákonnou' lhůtu přes nej~ 
zaz~1 ]eJI hrall1cI (ne]mene kazdeho druhého roku!) soud rejstřikový není 
opravnen, a upustiti od výkonu revise vůbec z toho důvodu že schodek 
34 milionů by se o útraty revise (1000-5000 Kč) zvýšil, .tedy upustiti 
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z toho důvodu od zachování výslovného předpisu zákonného, nelze. R e
k u r s n i s o u d nevyhověl rekursu. D Ů vod y: Ke správným stavu 
věci i zákonu vyhovujícím důvodům napadeného usne~~ní, j~kož i u~ne
sení ze dne 8. března 1929, kterým rozkladu se sllznosll spojenemu 
nebylo vyhověno a na kteréž se rekurentka odkazuje, dodává se jen ještě 
loto: Vnucený likvidátor ustanovený podle § 1 zakona ze. dne 20., pro: 
since 1922 čís. 408 sb. z. a n. nastupuje podle § 3 CIt. zak. ve veskera 
práva likvidátorů družstva ustanovených podle §§ 41 a násl; zákona z~ 
nne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., pokud jde o rozprodej zasob bavlny 
<1 z ní zhotovené' příze, jakož i o vymáhání pohledávek družstva ve 
smyslu § I (3) cit. zák. Pokud se týče zápisu vnuceného hk~ldatora. do 
rejstříku společenstevního, nemá cit. zák. žádného ustanovenI a plall. tu 
tedy všeobecné předpisy o opovědi likvidáto~a k zá~ls~ do ?~chodn!~o 
rejstříku. Z moci úřední rejstříkový soud ZápIS, provestl ne;nuze a, m~ze 
se tak s hlediska § 2 min. nař. ze dne. \4. kve!na 1873, ČI~ .. 7! r. .z,:~. 
státi jen na příslušnou opověď účastmku a pravem proto zad.a rej.str~
kový soud, by likvidátoři podali řádnou žádost ~ zápIs vnuce~eho, hkvI
Dátora s připojenim prvopisu neb ověřeného OpISU dekretu mlnlsterstva 
obchodu, podle kterého vnucený likvidátor b~1 ustan.o~en, a soudem neb 
)lotářem ověřeného znamenání firmy vnucenym hkvldatorem. Podle § 1 
zák. ze dne 10. června 1903, čís. 133 ř. zák. lnusí každé družstvo nej
méně v každém druhém roce býti revidováno a to i teh~y, když j.est 
v likvidaci. Poněvadž družstvo o něž jde, bylo posledne revldovano 
v době od 21. prosince 1925 d~ 18. ledna 1 ~26, upl~nulo již dvouleté 
období k revisi a jest proto nutno, by toto druzstvo opet bylo podrobeno 
·revisi. Právem proto žádá rejstříkový s?ud na likvi~átore~?, by z!slal! 
zálohu 5.000 Kč na útraty revise spolecenstva, to hm spIse, ponevadz 
při nedostatku zákonného zmocnění soud. rejstříkový není oprávněn od
kládati výkon revise přes dobu § 1 zakona ze dne 10. cervna 1903 
čís. 133 ř. zák. 

N ej vy š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů v 0 d y: 

Nejvyšší soud, prozko~n;av spisy, neshledal, .~~ napadené usnes,ení 
r:ekursního soudu, potvrzu]lcl usnesem soudu r~jstnko:,eho, jest ve zrej~ 
mém rozporu se zákonem neb se spisy, aneb ze je sllzeno zmatečnostI. 
Vzhledem k vývodům dovolací stížnosti jest dodati ještě toto: Zákon 
z'e dne. 20. prosince 1922, čís. 408 sb. z. a n., týká se jen zřízení vnu
ceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na 
státem zaručený. úvěr. V tomto směru vytyčuje sice přesně úkol vnuce
ného likvidátora (§ 1 třetí odstavec) a upravuje rozsah jeho pravomocI, 
zejména se zřetelem k právům likvidá,t.orů uS,tan~ven?ch po~le §§ 41 
a násl. zákona ze dne 9. dubna 1873, CIS. 70 r. zak., JInak vsak se ne
dótýká obecných předpisů o výdělkových a hospodářs~ých společen~ 
stvech, tedy ani zákona družstevníhO čís. 70/1873, a~1 z;,kona o o ~uce~e 
.revisispolečenstev ze dne 10. června 1903, ČIS. 133 r. zak. Nemuze mll! 
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t d" láštní opatření po rozumu zákona čÍs. 408/1922 vliv na zákonem 
': Id z zVsané periodické revise družstva ve smyslu § 1 zák. čís. 133/11 903, 

pre ep . k . t .. . t' 
I "t' když podle čtvrtého odstavce tohoto za ona jes revIsI proves I 

zv as e . k d 9 1854 . . likvidace. Není tu' podmínek § 16 za ona ze ne . srpna , 
bí~~ 208 ř. zák. a nemohlo býti dovolací stižnosti vyhověno. 

čís. 9069 .. 

Advokát ďavšl za odměnu radu,ručí i za nedop'arrenl. Pokud šlo 
o nedopatře~í advokáta, nikoliv jen o jeho mylný právní názor. 

(Rozh. ze dne 27, června 1929, R I 383/,29.) 

Firma B. domáhala se na žalovaném advokátu Dr. H-ovi náhrady' 
škody, tvrdíc, že žalovaný v době, kdy byla žalo~kyně v,; v~rovná,:í, 
převzal její zastoupení, radil jí a provedl za ~~ lednanr! ~tera ;n:la v za: 
pěti ožívnutí celé pohledávky firmy K. a I dalsl skodu, jezto pry zalovany 
určil za den splatnosti kvot 12. srpen 1925, ač splatnost jich nastala 
jíž 5. srpna 1925, a sl~žil za žalobkyni p.eníze k s?ud~, ač tu ~ebylo 
pro to zákonných podmmek § 1425 obč. zak. Žalobnr narok na nahradu 
škody opírala žalobkyně o §§ 1299, 1300 obč. zák. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e neuznal žalobní nárok důvodem po právu. O d v 0-. 

I a c í s o ll' d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc soudu prvé stolice, 
by ji, vyčkaje pravomoc, znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Soud 
procesní zjistil, že firma B. skutečně před 15. červencem 1925 svěřila 
žalovanému Dr. H-ovi jako právnímu zástupci provedení jejího soudního 
vyrovnání, že Dr. H. v této věci byl právního názoru, že prvá splátka 
vyrovnací kvoty jest splatnou dne 12. pokud se týče 13. srpna 1925, a že 
také splátky pro firmy K., T. a F. na první kvotu jako právní zástupce 
žalobkyně skládal k soudu. Rovněž zjistil prvý soud, že ve sporu 
č.j. Ck I 64/25, v němž žalovaný právně zastupoval žalující firmu, bylo 
právoplatně rozhodnuto, že ve vyrovnání firmy B. nastala splatnost prvé 
4% kvoty dnem 5. srpna 1925, a že pro složení této kvoty pro firmy 
K., T. a F. k soudu do uschování nebylo zákonných podmínek podle 
§ 1425 obč. zák., a že toto složení k soudu nemělo právní účinky placení 
podle § 1412 obt zák. Nezaplacením kvoty splatné dne 5. srpna 1925 
nastaly následky zmatečnosti vyrovnání podle §57 vyr. ř. a čl. III. zá" 
kona ze dne 26. dubna 1923, čís. 99 sb. z. a n. Pro zažalovanou náhradu 
škody žalobkyně nejhlavnější jest ve SpOf!! otázka složení peněz k soudu, 
jež se stalo společně s kvotami jiných dvou věřitelek firmy T. a F. podle 
zjištění prvého soudu částkou 8.25,3 Kč 36 h dne 14. srpna 1925 a část
kou 4.563 Kč 72 h dne 17. srpna 1925, ježto jen toto složení kvoty 
k soudu, tedy nezaplacení první vyrovnávací kvoty věřitelce firmě K. 
přímo do lhůty, mělo v zápěti, že tato firma pro oživnutí své pohledávky 
vedla na žalobkyni exekuci, a že tato zase podala žalobu oposiční,jak 
tvrdí, k radě žalovaného, o niž pak spor ve všech třech soudních stolicích 
byl proveden bezúspěšně. Upozorňovala totiž firma K. v dopisech ze, 
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dne 9. června 1925 a ze dne 25. červEncc 1925, jimiž důkaz byl prvým 
soudem rovněž proveden, žalobkyni výslovně na to, že její kvota je 
splatna do 13. srpna 1925. Ostatně doznává okolnost tu i žalovaný v od
volacim sdělenÍ. Dopisy těmi byla prvni platební lhůta, jež nastala, jak 
shora uvedeno, dne 5. srpna 1925 do 13. srpna 1925 firmou K. žalobkyni 
vlastně prodloužena. Jde jen o to, zda a jak se žalovaný ve příčině splat
nosti této první kvoty zachoval. Kdežto žalující strana tvrdi v žalobě, že 
žalovaný jí nařídil, by 'složila kvoty pro firmu K., T. a F. k soudu a kto
mu ještě odděleně, nejprve jen částky z peníze převyšujícího složené 
peníze ministerstvem N. O., po druhé i z těchto peněz, tvrdí žalovaný, 
že radil žalobkyni, by platební lhůty byly včas dodrženy, že nenařídil 
složení peněz k soudu, že ještě dne 13. srpna 1925 dopoledne radil ma
jiteli žalující firmy Františku B-ovi zaplaceni celé kvoty hotově, což prý 
bylo proveditelno buď v K. složením kvoty lna složenku pošt. úřadu še
kového firmou K. žalobkyni odevzdanou, nebo, v P. telefonicky, že však 
to František B. odmítl, že se složení kvoty na soudě stalo k výslovnému 
nařízení žalobkyně, t. j. jejího majitele Františka B-a, který dal prD'ti 
jeho radě své ústní telefonické nařízení zálo.žně. Je-Ii správné toto tvrzení, 
pak snad nemohl by žalovaný za toto jednání Františka B-a býti činěn 
zodpovědným. Jinak však bylo by tomu, kdyby správným bylo tvrzení 
žalující firmy o složení peněz, ohledně něhož nemohlo by jíti o pouhý 
právní názor. §§ 1299 a 1300obč. zák., o něž opírá žalobkyně žalobní 
nárok, jsou normou zvláštní, která vylllčuje generální normu obsaženou 
v § 1297 obč. zák. V §§ 1299 a 1300 nestačí píle a pozornost, které může 
býti použito při obyčejných schopnostech, nýbrž naopak §§ tyto vzta
hují se na osoby, které z povolání a za plat přejímají jednání, jehož pro
vedení vyžaduje zvláštních znalosti a neobyčejné píle, stanoví, že osoby 
takovouto píli a neobyčejnou znalost k věci potřebnou musí míti neb 
aspoň dávají na jevo, že je mají, a musí tedy státi za nedastatek neoby
čejných znalostí, zvláštní a neobyčejně značné píle. Předpokládajíc 
správnost tvrzení žalujíc i strany byl by žalovaný převzetím věci žalob
kyně dal na jevo, že své nutné píli a potřebným neobyčejným znalostem 
důvěřuje, přehlédl by však v tomto případě nejenom předpisy vyrovná
vacího řádU' vztahující se na práva věřitelů, mající nárok na oddělené 
uspokojení (§§ 11 a 45 vyr. ř.), a to způsobem vskutku neobvyklým a 
takovým, že ho lze sotva srovnati s neobyčejnou péčí a neobyčejnými 
znalostmi, o nichž mluví § 1299 obč. zák. a §§ 9 a 11 adv. ř., přehlédl 
by v tomto připadě hlavně i veškeré předpisy o tom, za jakých okolností 
může dlužník skládati s účinkem placení peníze k soudu, ač znal, jak již 
nahoře uvedeno, obsah dopisů zástupce věřitelky firmy K., který přímo 
žádá hotové zaplacení a upozorňuje na následky toho, nestane-li se tak, 
čímž by byl podán důkaz, že žalovaný ve věci mll svěřené nešetři! zvlášt
ních odborných znalostí a neobyčejné píle uvedených v § 12990bč. zák. 
Názor prvého soudu, že advokát za škodu svému klientu způsobenou 
zodpovídá jen, byl-li si vědom, že se dopoušti nedopatření v jednání, je
hož výkon převzal, nelze označiti za !správný. Podle § 1300 obč. zák. 
ručí advokát za škodlivou radu ve věci jeho oboru udělenou i jen nedo-
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patřenim. pokud byla udělena za odměnu. Nelze srovnávat; advokáta 
s úředníkem povolaným veřejně k právnímu rozhodnuti, jak činí prvý 
soud, poněvadž. úředník jest v docela jiném poměru ke stran~m a ke 
státu. Tvrzeníml stran, pk JSou' shora uvedena, se prvy soud blIze neza
býval a neučinil v důsledku toho ve směru jich potřebná zjištěni. 

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

Důvody: 

Odvolací soud vyslovil názor, že pro zažalovanou náhradu škody ža
lobkyně jest nejhlavnější ve sporu otázka složení peněz k soudu, jež se 
stalo společně s kvotami jiných dvou věřitelek (fírmy T. a firmy F.), 
částkou 8.253 Kč 36 h dne 14. srpna 1925 a částkou 4.553 Kč 72 h dne 
15. srpna 1925, ježto jen tDtO složení kvoty k soudu, tedy nezaplacení 
první vyrovnací kvoty přímo věřitelce firmě K. do konce lhůty mělo 
v zápětí, že tato vedla na žalobkyni exekuci pro obživnutí své pohle
dávky. Stěžovatel namítá v rekursu, že odvolací soud přehlédl vliv sku
tečnosti prvním soudem zjištěné, že žalobkyně neplatila kvoty i jiným 
věřitelům a že firma K. ve své žalobě Č. j. Ck II 54/25 (správně ve sporu 
o žalobě žalobkyně Ck II 64;\25) výslovně uplatňovala zmatečnost ce
lého vyrovnání i z tohoto důvodu, takže žalobkyně ani nemůže odvo
zovati ze zmatečného vyrovnáni náhradní nároky. Leč stěžovatel přehlíží, 
že odvolací soud dospěl na základě dopisů firmy K. ze dne 9'. června 
1925 a ze dne 25. července 1925 k názoru, že firmou K. byla splatnost 
první platební lhůty,. jež nastala dne 5. srpna 1925, žalobkyni prodlou
žena do 13. srpna 1925 a že jen 'Okolnost, že žalobkyně nezaplatila firmě 
K. přímo prvni vyrovnací kvotll v této lhůtě firmou jí dané, měla za ná
sledek, že firma tato vedla na žalobkyni exekuci pro oživnutí své pohle
dávky. Tento názor odvolacího soudu stěžovatel v rekursu ani nena
padl. Nemá proto pro posouzení věci význam jeho shora uvedená ná
mitka, an stěžovatel v odvolacím sdělení sám praví, že právní účinky 
zmatečnosti vyrovnáni nastávají pro všechny věřitele samy od sebe, že 
je však musí každý věřitel uplatňovati, a podle názoru odvolacího soudu 
rekmsem napadeného firma K. vedla exekuci proti žalobkyni jen z dů
vodu zmatečnosti vyrovnání, nastavší proti ní nedodržením lhůty do 13. 
srpna 1925, poskytnuté žalobkyni k placeni první splátky, nikoli z dů
vodu zmatečnosti, nastavší nedodržením lhůt proti jiným věřitelům. Ne
lze přisvědčiti stěžovateli ani v tom, že odvolací soud vyložil nesprávně 
ustanovení §§ 1299 a 1300obč. zák. Podle těchto' us,tanovení ruči advo
kát, dav radu za odměnu, za každé proviněni, tedy i za nedopatření, ne
boť, přiznávaje se veřejně k svému povolání, které vyžaduje jistě zvlášt
ních odborných vědomostí a zvláštní pilnosti, jest práv z toho, nemá_li 
potřebných k tomu neobyčejných vědomostí, nebo nevynaložil-li nálec 

žité k tomu pilnosti. (Randa »Náhrada škody« str. 26 a 27.) Jest otáz
kou, před pokládajíc, wž ovšem jest teprve zjistiti, že se má věc tak, jak 
ji tvrdí žalobkyně, zda by šlo u žalovamého jako advokáta jen ci mylný 
právní názor, jak míní první soud, či zda tu jest nedopatření, o němž 
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mluví § 1300 obč. zák., kotvící ať již v nedostatku zvláštních odbor
ných vědomostí, ať v nedostatku náležité k tomu pilnosti, což oboje jest 
po rozumu § 1299 obč. zák .. od advokáta požadovati, právě, že se při
znává veřejně k svému povolání jako advokát. Odvolací soud zjistil, .že 
žalobkyně ukázala žalovanému oba dopisy firmy K. ze dne 9. června 1925 
a ze dne 25. července 1925. V dopisech těch žádala firma K. žalobkyni, by 
jí zaplatila zavčas do dne 13. srpna 1925 první splátku z pohledávky, při
hlášené do vyrovnání penízem 151.533 Kč 99 h činící 6.061 Kč 32 h, 
upozorňovala ji, že jí hrozí, nebude-Ii splátka dodržena, nebezpečí ob
živnutí celé pohledávky, a upozorňovala také, že to, co jí snad bude vy
placeno ministerstvem Národní obrany,. slouži ke krytí schodku ve vy
rovnacím řízení. Obsah těchto dopisů nemohl žalovaného jako prak
tického právníka po jejich bedlivém pročtení nechati v pochybnosti 
o tom, že jedinou správnou radou,. kterou měl za tohoto stavu věci dáti 
žalobkyni, svěřivší mu, jakž zjištěno, již před 15. červencem 1925 pro
vedení jejího soudního vyrovnání, byla rada, by zaplatila žalobkyně 
firmě požadovanou kvotu hotově v udané výši do poskytnuté lhůty. 
Vždyť podle obsahu dopísů těch žádala firma na žalobkyni zaplacení 
hoty (rozumí .se hotově), takže praktický právník nemohl míti pochyb
nO'sti o tOm, že nebylo důvodu pro postup podle § 1425 obč. zák. Že 
žalovaný ostatně jako praktický právník obsah dopísů těch také tak vy
kládal, vyplývá z vlastního přednesu žalovaného, neboť v žalobní odpo
vědi praví sám, »že upozornil žalobkyni výslovně, že by nemělo účinku 
deponovati u soudu doplatek pro firmu Jindřich K., neuznává_li firma 
ta s.iOudní deposici vůbec«. Tím projevil žalovaný nejlépe sám, že mu 
bylo z oněch dopisů firmy K. jasným, že složení splatné kvoty k soudu 
nemohlo míti účinek placení, leč že by byla firma K. snad se složením 
souhlasila. PakH by byl žalovaný přes tento názor, jehož byl podle 
vlastního. přednesu a k němuž na základě právnických znalostí a po 
bedlivém pročtení uvedených dopisů měl dospětí, nařídil žalobkyni, jak 
tato tvrdí, aby složila kvotu pro firmy K., T. a F. k soudu, nešlo by na 
jeho straně o pouhý pochybený právní názor, nýbrž šlo by, jak to správně 
vystihl odvolací soud, o'.nedopatření podle § 1300 obč. zák., za něž by 
mu bylo zodpovídati. Napadené usnesení hoví tudíž zákonu, a jest s ním 
s.ouhlasiti. 

čís. 9070. 

.služební požitky mměstnanců československých státních iliah. 
PředrtostelllSký přídavek jest vetmejším, nestálým požitkem; poskyto

vaným Jen na dobu individuálního služebnlho použití k určité službě, a 
jest vždy ,Odvolatemrým. Totéž platí o přídavku za opotřebení stejno
kroje. 

(Rozh. ze dne 27. června 1929, Rv 11451/;28.) 

žalobce, správce železniční stanice v L., domáhal se na českoslo_ 
venském státu zaplacení přednostenského přídavku a přídavku za opo_ 
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třebení stejnokroje. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d v o
I a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Především jest přihlédnouti k právní 
povaze nároku vymáhaného žalobou. Pro posouzení této otázky jsoll 
rozhodnými předpisy §§ 40, 67 a 68 služebního řádu a §§ 28 a 33 po
žitkového regulativu. Z těchto předpisů plyne, že žalobcem uplatňovaný 
nárok není zaručeným právem žalobcovým ve smyslu ustanovení §§ 40 
si. řádu, nýbrž že jde o vedlejší požitky jakožto odměny za individuelní 
výkony a za zvláštní použití jakož i o náhradu za nucené používání a 
opotřebení stejnokroje. Vyplácení těchto přídavků bylo tedy ·vázáno na 
skutečný výkon dopravní služby a bylo kdykoliv odvolatelné. Jest proto 
úplně nerozhodné, kdy žalobce byl na místo správce v L. jmenován, a 
nemůže z toho, že se jmenování to, jak jest mezí stranalni nespomé;stalo 
již dne .30. září 1922, pro stanovisko žalobcovo nic býti vyvozováno. 
Proto veškeré vývody odvolatelovy ve směru tom jsou právně lÍplně bez
významné. A poněvadž žalobce sám doznává, že při skutečném nastou
pení služby v L. až dne 13. února 1923 byl vyrozuměn, že mu přídavky 
ony· vypláceny nebudou a poněvadž i výnosem ředitelství státních drah 
bylo vyplácení požitků těch pro správce stanice L. odvoláno, jest podle 
názoru odvolacího soudu již z toho důvodu nárok žalobcův úplně bez
důvodným, bez ohledu na to, zda konat žalobce jako správce stanice L. 
službu dopravní čili nic. Výtka, že prvý soud nezhodnotil plně výnos ře
ditelství státních drah ze dne 12. května 1924, poukázav na výnos té
hož ředítelství ze dne ll. února 1923, čís. 155-V-23, ač právě výnos ten 
bYl oním výnosem zrušen, jest bezdůvodná. Ve výnosu ze dne ll. únOra 
1923 bylo výslovně uvedeno, že řečené přídavky nemají býti správci sta
nice v L. vypláceny, kdežto ve výnosu ze dne 12. května 1924 klade se 
důraz na tO', že těm správcům stanic, kterým se dosud přídavky vyplá
cejf,mají se vypláceti i na dále až do dalšího rozhodnutí min. železníc. 
Z tohoto výnosu nemůže žalobce vyvozovati nárok na vyplacení pří
davků, an se výnos ten jeho vůbec netýká, jelikož mu ony požitky ne
byly vypláceny. Neměl_Ii tedy žalobce na vyplácení přídavku nárok ze 
zákona platového a nebyly-Ii mu přídavky ty zaručeny při nastoupení 
služby v L., nýbrž byl-Ii dokonce výslovně upozorněn, že mu nebudou 
vypláceny a dodatečně na tomto stavu ke změně nedošlo, posoudil prvý 
soud jak po stránce skutkové tak i právní věc zcela správně, zamítnuv 
žalobu. Z okolnosti žalobcem tvrzené, že mu bylo pří předávání stanice 
L. vrch. revidentem H-em slíbeno, že mu bude paušál vrácen, nemůže 
žalobce, i kdyby to byla pravda, nic pro oprávněnost žalobního nároku 
vyvozovati, ježto by tu šlo o projev soukroméhO' názoru onoho úředníka,. 
nikoliv o závazné prohlášení úřadu, a pří posuzování otázky, zda ža
lobci příslušejí přídavky, jest soukromý názor úplně nerozhodný. Avšak 
i otázku, jež by se mohla naskytnouti, zda žalobce měl nárok na pří
davky podle stavu, jak se vyvinuL, konal-li vůbec práce, za něž byly pří
davky vypláceny, jest zodpověděti záporně. I když žalobce konal některé 
práce, jak tvrdí, které jest posuzovati za úkony spadající do dopravní 
služby, nelze z.toho usuzovati, že konal službu dopravní ve smyslu §§ 33-
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požit. regulativu, an byl z ní výslovně sproštěn a služba ta přenesena 
ona jiné orgány, jakž bylo prvním soudem bezvadně zjištěno. 

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

o Ů vod y: 

Dovolání snaží se mylně z předpisu § 33 požitkového regulativu do
voditi, že jím byl přednostům výkonné dopravní služby přiznán zvláštní 
služební přídavek (přednostenský) neodvolatelně a bezpodmínečně. Při 
tom však přezírá, 'že dovolávaný § 33 požit. reg. neupravuje vůbec po
'vahu tohoto přídavku, nýbrž určuje jen jeho výši. Právní povahu tohoto 
přídavku posuzuje správně napadený rozsudek podle ustanovení § 68 
služebního řádu pro zaměstnance čsl. stát. drah, z něhož ve spojitosti 
s § 67 služ. řádu lze zcela zřetelně poznati, že přednostenský přídavek 
je t. zv. vedlejším, nestálým požitkem (srv. § 43 (2) služ. ř.), který ci
iuje § 67 služ. řádu a § 44 služ. ř., přiznaný určitým železničním za
městnancům vedle sWých, zaručených (§ 40 (3) služ. ř.) služebních 
požitků a.j'e přednostenský přídavek jako přídavek věcný jest ve sku
tečnosti odměnou za zvláštní použití ve službě, kterážto odměna se po
dle § 68 služ. ř. poskytuje jen na dobu individuálního služebního po
užití k určité službě a jest vždy odvolatelná. Právě tato odvolatelnost 
přídavku, služebním řádem výslovně stanovená, vyluč~je žalob_cem t~r
zený bezpodmínečný a neodvolatelný nárok na tento př1davek. Ze se za
lobce nepodrobil předpisům služebního řádu, ve sporu ani netvrdil a 
musí tudíž i důsledky jeho předpiSŮ trpěti. Vše to, 'co uvedeno o t. zv. 
přednostenském přidavku platí obdobně i o druhém přídavku, žalobou 
vymáhaném, za opotřebení stejnokroje (§ 28 požit: reg.), který jest zá
vislým na předepsané povinnosti nositi stejnokroj při výkonu služebním 
(§ 30 služ. ř. a výnos' min. železnic ze dne 18. června 1921, čís. 15.096). 

'Odvolala-li tedy železniční správa výnosem ředitelství státních drah 
Praha-jih ze dne ll. února 1923 oba přídavky pro správce stanice v L., 
což žalobci bylo oznámeno i při nastoupení služebního místa v L., Jed
nala v mezích § 68 služ. ř. jí vyhražených práv. Bylo však též zjištěno, 
že novou zjednodušenou úpravou dopravní služby na místních drahách 
byla omezena i služba správce stanice v L. v podstatě na službu ko
merční, administrativrrí a účetní ve smyslu čl. XVII třetí odstavec před
pisů min. železnic pro zjednodušenou výpravu vlaků, který stanovl, že 
'staniční personál obstarává samostatně jen věci komerční a administra
tivní, s kteroužto služb'Ou není ani spojena povinnost k nošení stejno
kroje. Měla tedy železniční správa pro své opatření i podstatný důvod 
věcný. Jest proto nerozhodno, zda žalobce i po převzetí služby správce 
stanice v L. konal některé služební úkony, které podle dovolacích vý
vodů bylo by lze povýšiti na výkon dopravní služby ve smyslu předpisů 
čl. I druhý odstavec dílu I všeob. ustanovení o' službě dopravní, když 
železniční správa použila svého práva v § 68 (1) služ. ř. jí vyhraženého 
k jednostrannému odvolání obou sporných přídavků, aniž byla povinna 
Ddvolání jich zvláště odůvodniti. Posuzuje-li se souzená věc s tohoto 
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právního hled}ska, nen:,á pro řešení spor~ p~dstatného výz,:amu, zda ně;
které služcbnt ukony zalobcem oznacene mely povahu sluzby dopravnt. 
S tohoto právního hlediska nebyla důležitou ani okolnost, že žalobce byl 
sice ustanoven správcem stanice v L. již 30. září 1922, an ve skutečnosti 
službu tuto nastoupil až 15. února 1923 a by.l o odvolání obou přídavků 
vyrozuměn. Oprávnění železniční správy k jednostrannému odvolání 
zmíněných přídavků nevylučovalo ovšem nikterak, že by nemohly po
zději býti přiznány žalobci. Napadený rozsudek jest po právní stránce 
bezvadný. 

čís. 9071. 

I v případě postihu podle § 47 směn. zák. jest dlužník v důsledku 
potvrzeného vyrovnání 'Osv'Obozen 'Od postíhu spoludtlužnlka. 

Vyrovnací dlužník není povínen ať přímo ať postihem platíti na dluh 
více než kvotu, pokud! ovšem vyrovnání nooyl'O neplatným nebo n.c
,účinným. 

(Rozh. ze dne 27. června 1929, Rv I 961/29.) 

Žalobce se zaručil bance za žalovaného a akceptoval za tím účelem 
'směnky zajišťující úvěr žalovaného. Zbytek úvěru 17.000' Kč zažalovala 
banka proti žalobci i žalovanému, žalobce byl ve všech třech stolicích 
o.dsouzen k zaplacení 17.000 Kč, jež bance též zaplatil. Na to vymohl si 
žalobce proti žalovanému jako přijateli směnky směnečný platební pří
kaz na 17.000 Kč. žalovaný namítl najmě, že se vyrovnal se svými věři
teli na 30% a že měl býti proto jeho podpis na směnce vyškrtnut. P r 0-

,c e sní s o udp r v é s tol i c e ponechal směnečný platební příkaz 
v platnosti, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a uložil 
prvému soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

Důvody: 

Opodstatněna jest výtka nesprávného právního posouzení co do ná
mitky,že se žalovaný se svými věřiteli vyrovnal na 30% a že proto jeho 
podpis na směnce měl býti vyškrtnut, že tuto námitku může vznésti proti 
každému směnečnému věřiteli, ani všichni jsou povinni ke škrtnutí jeho 
podpisu na směnce. Podle § 53 druhý odstavec vyr. ř. jest dlužník v dů
'sledku potvrzeného vyrovnání osvobozen proti rukojmím a jiným oso
bám oprávněným k postihu. Takovou 'Osobou jest i spoludlužník, třeba 
smě~ečný, a třebaže se postih uplatňuje směnečně podle § 47 srn. zák. 
~rvy soud námitku zániku postižního nároku vyrovnáním vyvrací tím, 
ze žalobce přihlásil k vyrovnání žalovaného jen pohledávku 150.000 Kč, 
nikoli též dalších 70.000 Kč, jichž se týče směnka žalob ní , a že žalobce 
byl odsouzen, by na oj zaplatil 17.000 Kč, dávno po vyrovnání. Výtku, 
že prvý soud' nepřihlédl k tomu, že následkem vyrovnání žalovaného 
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měl býti směnečný podpis žalovaného škrtnut a že směnečný jeho záva
zek zanikl vyrovnáním, nevyvrátil odvolací soud tím, že žalovaný není 
žalován bankou, nýbrž postihem žalobce' a že proto může býti žalován 
směnečně. Ovšem závazek vyrovnacího dlužníka nezaniká zplna a ko
nečně již potvrzením vyrovnání, nýbrž teprve řádným zaplacením vyrov
nací kvoty, splněním vyrovnání. Co je nad kvotou vyrovnací, nemůže vě
řitel požadovati (§ 53 vyl'. ř.)leda že by vyrovnání bylo neplatné nebo 
že by nastala jeho zmatečnost (§§ 57 a 47 vyl'. ř.) nebo jeho bezúčin-. 
nost (§ 58 vyl'. ř.), a to ani postihem (§§ 17, 53 vyl'. ř.). žalovaný na
mítl ve směnečných námitkách, že se vyrovnal, a tvrdil, že kvotu za
platil. Žalobce zaplacení popřel. Podle § 17 vyl'. ř. mohl žalobce přihlá
siti k vyrovnání částky již zaplacené následkem svého ručení a bylo mu 
vyhraženo přihlásiti nároky z platů, kleré by ho v budoucnu mohly po
stihnouti, ale jen pro případ, že věřitelka, banka, neuplatní pohledávku 
ve vyrovnacím řízení. Žalobce mohl také po zahájení řízení vykoupí ti 
pohledávku banky jako věřitelky nebo .od jejího nástupce oprávněného 
k postihu a tím si zajistiti právo na kvotu. V žádném případě nebyl však 
vyrovnací dlužník povinen, ať přímo ať postihem platiti na dluh více než 
kvotu, pokud ovšem vyrovnání nebylo neplatným nebo bezúčinným 
(Bartsch-PoHak, Komentář § 17 konk. ř. pozn. 7 a § 17 vyl'. ř. pozn. 17, 
21,22, Lehmann, Komentář k § 17 vyl'. ř. a § 17 konk. ř. sub 2. posl. 
odst.). Nezaplatil-li žalovaný řádně vyrovnací kvotu, oživla celá smě
nečná pohledávka. Ale nižší soudy neV'zaly na přetřes sporný případ 
s tohoto hlediska a .nezjistily skutkové okolnosti pro jeho posouzení, 
zejména, zda žalovaný zaplatil vyrovnací kvotu na směnečný dluh, o nějž 
se žaluje, zda nenastala zmatečnost vyrovnání pro jeho nesplnění a zda 
popřípadě žalobce sám kvotu na dluh ze. směnky žalobní zaplatil za 
dlužníka a zda mu z toho důvodu nepřísluší postihem nárok aspoň na 
kvotu (§ 17 vyl'. ř., čl. 49 a 5lsm. ř. a §§ 45 a 47 sm. zák.). Proto bylo 
rozsudky nižších soudů podle §§ 496 čís. 3 a 513 c. ř. s. zrušiti a na
říditi, jak se stalo. 

čís. 9072. 

Substituční podstatu nelze zapsati do obchodn/ho rejstříku .jako ve
řejného společníka. 

(Rozll. ze dne 27. června 1929, R JI 177/29.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d zamítl ná~rh, by byla do obchodního rej
stříku zapsána jako nový veřejný společník substituční podstata Maxe 
Emanuela Wca (Karla W-a). D.ů vod y: Podle čl. 85 obch. zák. jest 
veřejnou obchodní společností, provozují-li dvě nebo více osob obchodní 
živnost pod společnou firmou a není-li u žádného ze společníků omezena 
jeho účast na majetkové vklady. Z toho vidno, že společníky musí býti 
osoby, které provozují obchod. Zvláštní předpoklady pro jich jakost 
zákon nežádá, předpokládá se však, že způsobilými členy veřejné obc 
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chodní společnosti jsou právní podměty, které mohou provozovati pod 
ciZÍm obchodním jménem živnost obchodní. Mohou tedy býti členy ve
řejné obchodní společno~ti i oso~y f~sické í o~O?y právnické. J?e nyní 
o to zda do těchto skuplli lze zaradltl subslItucm podstatu. Nem sporu, 
že s~bstituční podstata netlí lysickou osobou. Není však ani osobou práv
nickou. Neboť korporací jest jednota více osob, spojená k pospolitému 
účelu (§ 26 obč. zák.) a nadací jest jmění věnované jistému účelu, jež 
platí v právu za zvláštní osobu (§ 646 obč. zák.). Substituční podstatý 
považovati jest za zvláštní útvar mezi jměním lysické osoby a právní 
osobou typu nadace, která jest zastupována opatrovníkem, nad níž 
vrchní dozor má opatrovnický soud. V důsledku toho nehodí se za člena 
veřejné obchodní společnosti. Rek u r sní s o u d napadené usnesení 
potvrdil. D ů vod y: Prvý soud právem zamítl žádost o zápis substi
tuční podstaty a poukazuje se na správné, stavu věci i zákonu odpoví
dající důvody napadeného usnesení. Podotknouti jest, že jest bez vý
znamu pro posouzení otázky, zda je substituční podstata způsobilou, 
býti veřejným společníkem, že dal soud. opatrovnický svolení k jejímu 
vstupu do společností (čl. 85 obch. zák. J. Substituční podstatu nelze 
pokládati za právnickou osobu a této osobností nemohla nabýti ani sou
hlasem soudu opatrovníckého k jejímu vstupu do společnosti. Je to jmění, 
které zdědil Karel W. s povinností odevzdati je za určitých podmínek 
nástupcům v poslední vůli Maxe Emanuela W-a uvedeným, je to tedy 
jeho vlastní jmění, jenže obmezené podle § 613 obč. zák., je to jeho 
podíl na jmění' firmy, kterým však nemůže volně nakládati, čímž však 
se povaha tohoto jmění nemění. 

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

Důvody: 

Nejvyšší soud, pmzkoumav spisy, neshledal, že jest napadené 
usnesení ve zřejmém rozporu se zákonem neb se spisy, aniž že je slíc 
ženo zmatečností. Vzhledem k vývodům dovolací stížnosti nutno úvésti 
ještě toto: Jest při svědčiti právnímu názoru rekursního soudu, že sub
stItuční podstata jest jměním, které zdědil Karel W. s povinností, ode
vzdati je nástupcům uvedeným v poslední' vůli Maxe Emanuela W. že 
t~ jest tedy jeho vlastní jmění, s nímž však nemůže vzhledem k před
pISU § 613 obč. zák. - a také se zřetelem k dalšímu obmezení závětí _ 
volně nakládati. Podle poslední vůle ze dne 24. července 1918 ustanovil 
totiž Max Emanuel W. dědici svého celého, jmění své tři děti Karla W-a, 
Betty W-ovou a' Irenu W-ovou stejným dílem. Co do části dědického 
podílu syna Karla W-a přesahující jeho povinný díl, zřídil však zůsta
vitel lideikomisární substituci ve prospěch manželského potomstva Karla 
W~a, po případě obou jeho sourozenců, avšak jen dočasně, tak, že, 
dozll-1I by se ~arel .W. ~~. ro~u, ~ěla. substituce pozbýti platnosti. Jen 
kdyby ,na~tal nektery z pnpadu vytcenych v odstavci III. závěti, nedojde 
ke zrusem substItuce, nýbrž tato potrvá konečně a bez obmezení dále. 
Z tohoto ustanovení poslední vůle dovozuje dovolací stížnost neprávem, 
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že Karel W. přestal býti co do části svého dědického podílu, přesahující 
povinný dil, dědicem, poněvadž dožil dnem 8. května 1926 30. roku a 
nastal jeden z případů odstavce lll. posledního pořízení, totiž nebylo 
zrušeno obmezení jeho svéprávností. Tím nestala se substituční pod
stata zvláštním účelovým jměním, právnickou osobou, nýbrž zůstala na
dále částí jeho dědického podílu, ovšem stíženou substítucí, s tím je
díným rozdílem, že se substituce stala nyní trvalou, poněvadž se ne
splnila podmínka, pod kterou měla vůbec odpadnouti. Nižší soudy ode
přely právem zápis »substituční podstaty« jako veřejného společníka do 
obchodního rejstříku, poněvadž nejde aní o osobu lysickou, ani o osobu 
právnickou, která by se podle své povahy hodila za společníka veřejné 
obchodní spo.]ečností. Není tu podmínek § 16 cís. pat. ze dne 9. srpna 
1854, čís. 208 ř. z. a nemohlo býti dovolací stížnosti vyhověno. 

čís. 9073. 

Stavební ruch. I čekateli lze byt v družstevnoo domě pronajmouti •. 
Výši nájemného neni třeba, stanoviti výslovnou úmluvou při zadávání 
bytu. . 

(Rozh. ze dne 27. června 1929, R II 238/29.) 

Stavební a bytové družstvo dalo žalované výpověď z bytu. Žalovaná 
tvrdila v námitkách, že není, ve smyslu stanov nájemnicí, nýbrž čekatel
kou, na niž se předpisy o výpovědech z bytu nevztahují. Pro c e sní 
s o udp r v é s tol i c e výpověď zrušil. D ů vod y: Ze stanov ža
lujícího sdružení soud zjistil, že podle §§ 19 a násl. stanov má každý 
člen sdružení právo žádati za odevzdání bytu pokud se týče celého ro
dinného domku s právem čekatelským tak, že mu bude později dán do 
vlastnictví. Za účelem pozdější koupě domu má právo činiti úsporné 
vklady na běžný účet. Všechna z toho plynoucí práva a povinnosti a ze
jména právo čekatelské náleží k členskému poměru člena sdružení ke 
sdružení. Pokud jest člen členem sdružení, požívá jako takový všech 
svých práva stal-li se jednou čekatelem rodinného domku, nemŮže býti 
za trvání členského poměru svého ČekatelstvÍ zbaven, tím méně z bytu 
(domku) vypovězen. Práv čekatelských může býti zbaven jen ztrátou 
členství, o čemž obsahují příslušná ustanovení §§ 17 a 18 stanov. Te
prve, až se ztráta členství stane právoplatnou, může si sdružení prostou 
vlastnickou žalobou na vyklizení sjednati opětnou držbu nemovitosti, ne
boťp'lk je již bývalý člen a bývalý čekatel drží bez jakéhokoliv práv
ního důvodu. Poměr nájemní mezi členem (čekatelem) domku se strany 
jedné a sdružením se strany druhé nr-ní nikdy po právu. Ježto podle ne
sporného přednesu stran byl dům se všemi místnostmi dán žalované do 
užívání jako čekatelce a ježto podle stanov sdružení lze poměr čekatel
ský rozvázati jen rozvázáním poměru členského, není výpověď strany 
žalující přípustnou a bylo ji proto prohlásiti za zrušenou. O d v o' I a c í 
s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vy-
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čkaje pravomoci, j! znovu projed~al a roz~odl. D ů,~ ~ d y: Není sporno, 
že žalovaná jako clenka sdruzem vzala dum do UZlvalll jako čekatelka, 
to iest jako osoba, která se platně zavázala rodinný dům, pro ni žalujícím 
dr~žstvem stavěný, převzíti do soukrOmého vlastnictví, šetříc předpisů 
o převodu takovýchto domů do soukromého vlastnictví (§ 38 zákona 
í 00/21, § 36 zák. 45/22, § 36 zák. 35/23 prováděcí nařízení 160/'23). 
Po'dle toho jest po dobu čekatelství mezi stranami právní poměr svého 
druhu, poměr, jenž se již podle zákona podobá nájemnímu poměru, pro
tože čekateli jest ponecháno užívání domu proti plnění určitých povin
ností. Avšak zákon nebrání tomu, by tento právní poměr mezi družstvem 
a čekatelem nebyl upraven smlouvou nebo stanovami družstevními zvlášt
ním způsobem, zejména nebrání tomu, by nebyl stanovami poměr upra-· 
ven jako poměr nájemní. O takový případ tu jde. Neboť § 21 stanov pro
hlašuje v odst. 1. přenechání do užívání podle § 19 stanov výslovně za 
smlouvu nájemní a v 3. odst. § 21 jest uvedeno, za jakých podmínek 
může býti dána výpověď, což jest výpov,ědí z nájemního poměru. Tím. 
ustanovily stanovy samy, že mezi čekatelem a družstvem po dobu uŽí-· 
vání domu na základě práva čekatelského jest poměr nájemní a nebrání 
tomu výkladu stanov ani doslov § 1090 obč. zák., podle něhož k nájemní 
smlóuvě jest zapotřebí, by byla ponechána nespotřebitelná věc k užívání 
na dobu určitou a za určitou cenu, aniž okolnost, že ve stanovách nenf 
výslovně uvedena výše nájemného, nýbrž jsou uvedeny jen povinnosti 
člena družstva, platnosti nájemní smlouvy není nijak k újmě. Protože 
tudíž mezi stranami jest nájemní poměr, je'st přípustná výpověď podle 
c, ř, s., protože však prvý soudce, vycházeje z opačného právního sta-o 
noviska zrušil výpověď, poněvadž tu není nájemního poměru, a neza
bývalse otázkou, zdajsou tu důvody k výpovědi v § 21 (3) stanovuve
dené, scházejí zjištění, pro rozhodnutí potřebná, a bylo rozhodnuto, jak 
shora uvedeno. 

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

Důvody: 

Odvolací soud. uvádí správně podstatu právního poměru založenéhG' 
tim, že se někdo stane čekatelem vlastnického práva na rodinný dům po. 
rozumu zákonů o stavebním ruchu. Vznik a podstata čekatelského po
měru byly blíže vyloženy mimo jiné v rozhodnutích čís. 6692, 7510 a. 
8348 sb. n. S. Podotýká se, že sice každý ze zákonů o stavebním ruchu 
jest vybudován samostatně, ale že, pokud jde o poměr čekatelský, jest 
jehó úprava ve všech zákonech o stavebním ruchu stejná. Proto nevadí, 
že není dosud zjištěno, podle kterého zákona byla udělena stavební pod-· 
por~ na rodinnf domek, jehOž čekatelem jest žalovaná. Ježto se žalující 
druzstvo ustavilo, teprve na podzim 1926, přicházejí pravděpodobně 
v úvahu buď předpisy zákona ze dne 7. dubna 1927, čís, 44 sb, Z. a n". 
nebopřeďpisy zákona ze dne 28. března 1928,Čís. 43 sb. z. a n. a pro
váděcí nařízení k nim (čís. 57/1927 nebo čís. 121/1928). Odvolací soud 
též ~právně dovodil, že mezi stranami zalo'žen byl nájemní poměr, při 
čem z právem poukazuje k tomu, že i samy stanovy v prvním odstavci' 
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§.21 mluví o pronajímání domů, které jsou opatřeny nutným hospodář
ským příslušenstvím, a v třetím odstavci o možnosti, dáti držiteli bytu 
za určitých podmínek výpověď. Ke vzniku nájemní smlouvy jest podle 
§ 1094 obč. zák. třeba dohody o věci a ceně (o nájemném). Při otázce, 
zda v souzeném případě došlo k dohodě o nájemném, jest přihlédnouti 
k druhému odstavci téhož § stanov (§ 21), kde se v souvislosti s před
pisy o zadávání bytů praví, že se stavební příspěvek stanoví tak, by byla 
zachována jednak výnosnost jednak obecněprospěšný ráz přenechaného 
domu. Výnosem domu, jenž někomu byl přenechán v užívání, jest právě 
úplata za toto přenechání a, poskytuje-li se úplata za přenechané uží
vání obytných částic, tvořících hlavní podstatUi celé nemovitosti, jde 
o úplatné přenechání celé reality po rozumu § 1090 a 1094 obč. zák .. 
Nebylo třeba,. by výše tohoto příspěvku a tudíž i výše nájemného byla 
stanovena výslovnou úmluvou při zadávání bytu, ježto žalovaná jest čle
nem družstva a, přistoupivši za člena, podrobila se předpisům stanov. 
Podle § 15 bod 3 stanov přísluší do oboru působnosti valné hromady 
usnášeti se o výši tohoto příspěvku .. Již to stačí k tomu, že nelze z dů~ 
vodů prvým soudcem uvedených zrušiti výpověď. Otázka, jak velké jsou 
tyto příspěvky a zda žalovaná má podle usnesení valné hromady po pří
padě i podle tak zvaných zásad pro přenechání bytu (§ 21 poslední od
stavec stanov) konati ještě zvláštní platy pod jakýmkoliv titulem, jest 
otázkou, kterou se bude po případě obírati v dalším jednání 0' žalobě: 
První soud jest nicméně- jiného mínění, totiž, že, užívá-li člen družstva 
bytu v rodinném domě, kterého má jednou nabýti jako čekatel do svého 
vlastnictví, jest užívání bytu v nerozlučném svazku s tímto čekatelským 
poměrem a jeho součástí, takže o jsoucností samostatného poměru ná
jemního· nemůže prý býti řeči, a vyslovuje další názor, že, pokud tako
výtočlen družstva zároveň čekatel jest členem družstva; nemůže býti 
zbaven čekatelství, tím méně býti vypovězen z bytu (domu). Ale tako
vouto těsnou a nerozlučnou spojitost mezi člens;vím, čekatelstvím a uží
váním bytu v rodinném domě nelze dovoditi ani ze zákona o stavebním 
ruchu ani z intencí jeho, aniž ze stanov družstva. Tomu svědčí nejlépe 
ta okolnost, že ztráta členství jest podle § 18 druhý odstavec stanov 
přípustná z důvodů částečně jiných, než ze kterých se podle § 21 třetí 
odstavec stanov připouští výpov~ď nájemního poměru. Právem tedy zrU
šil odvolací soud rozsudek, ježto z těch důvodů, které uvedl soud prvé 
stolice, nelze uznati zrušení výpovědi za opodstatněné. K vývodům re
kursním, že § 21 nevztahuje se vůbec na užívání bytu, je-li užívatel bytu 
čekatelem, jest uvésti, že tento § má na mysli nejen přenecháni bytů ve 
velkých družstevních domech, nýbrž i přenechání rodinných domkll. 
Proto mluví neten o držitelích bytů, nýbrž i o držitelech malých pr0'vo
zoven a domů,.rozuměj rodinných domků. Platí tedy § 21 stanov ioby
tech pronajatých čekatelům. Pro tento spor jest nezávažno, zda a jaké 
nároky mínÍŽalovaná uplatňovati z toho důvodu, že prý družstvo dosud 
se nepostaralo o to, by trhové smlouvy byly schváleny ministerstvem 
sociální péče, o čemž se ostatně žalovaná ve svých námitkách vůbec ne
zmínila (§ 571 c. ř. s,). 

.- Cis. Y074 _. 
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čís. 9074. 

Vyměření povinného dílu z pozůstalosti, jejíž nemovitosti jsou za
brány. 

Zábor jest tu břemenem váznoucím na pozůstalostnich nemovito
stech, k němuž jest při vyměřování povinného ditu přihlížeti. Se všemi 
nemovitostmi pozůstalostnúui jest naložiti jako se zabranými, ať na nich 
zábor byl nebo nebyl poznamenán, leč že byly rozhodnutím Státního po
zemkového úřadu ze záboru vyloučeny (§ 3 a) záb. zák.), z něho pro
puštěny (§ 11 záb. zák.) anebo vlastníku ponechány (§ 20 příd'. zák.). 

1. Byly-li nemovítosti již za života zůstavitelova převzaty a také ho
tově zaplaceny, nepatří již do pozůstalosti, nýbrž patří do ni jen cena 
za ně zaplacená. 

2. Byly-li nemovitosti za zůstavitelova života již Státním pozemko
vým úřadem převzaty, avšak přejúuacíi cena za ně nebyla v čase jebo 
úmrtí ještě hotově zaplacena, patří do pozůstalosti pohleďávka zůstavi
telova za Státním pozemkovým úřadem na zaplacení přejímací ceny se 
40/0nlm úrokem ode dne převzetí nemovitosti. Povinný dil jest tu vymě
řiti poslušnou kvotou pohledávky samé. Tomu nevadí dvorský dekret 
ze dne 31. ledna 1844, čís. 781 sb. z. s. Nepominutelnému dědici jest za
platiti kvotu vypadající na povinný podíl se 40/0nitni úroky ode dlle 
smrii zůstavitelovy do dne splacení Státním pozemkovým úřadem do 
pozůstalosti, na to od tohoto dne s užitky na kvotu tu vypadajícúui 
z plodonosného uložení pozůstalostnúu soudem schváleného až . do dne 
právoplatného určení povinného podílu výrokem pozůstalostoího soudlu 
a od tohoto dne až do dne vyplaceni kvoty té nepominutelnému dědici 
se zákonnými 5%ními úroky. Z částek, které dá Státní pozemkový úřad 
zapsatí do náhradové knihy, převezme nepominutelný dědic příslušnou 
č~t pohl~á,:ky, !e~ ~e ?a ně~o ptev~e. Stal-li se zápis pohledávky do 
náhradove kmhy ]estě pred pravoplatnym. stanovením povinného podílu 
ro.zúčtuji se mezi dědice povolaného a nepominutelného úroky z pohle~ 
davky do té doby placené a musi dědk povolaný vydati dědici nepomi
nutelnému přísl~šnou, ~otu do též~ .doby přijatých. umořovacích splátek 
~ebo ~mol'itelnyCh dllc~ch dluhopiSu, ony i s užitky, tyto i s úroky a 
JIch uZltky. 

3. Byly-Li nemovitosti převzaty teprve po smrti zůstavitele avšak 
j,:ště před vymětenhn povinného podílu, jest užitky od smrti zů;tavitele 
az dlO, převzetí nemovitosti Státnúu p02lClOOOvým úřadem rozúčtovati po
dle zasady § 786 obč. zák. v ten způsob, že nepominutelný dědíc nemá 
n~rok na poměrný podíl užitků in natura, nýbrž jen jich hodlloty v pe
nezich, pro dobu od převzetí nemovitostí Státnúu plOzemkOvým úl\adem 
tu pak platí Obdobně zásady ad 2. 

. 4: Ohl~ě nemovitostí, které nebyly převzaty ani dto vymětení po_ 
vlnneho p()dílu, jest vyšetříti dvojí cenu, a) obecnou cenu, kterou mají 
nemovitosti v době odhadu a b) náhradovou cenu, kterou měly v letech 
1913-1915. Cenu ad b) jest povolaný dědic povinen vyplatíti nepomi-

Civilní rozhodnutí XI. 
5. 
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nulelnému dědici ihned po právoplatném přiděleni povinného dllu. Roz
dll mezi cenou a) a b) jest povolaný dědic povinen vyplatiti nepominu
telnému dědici příslušnou kvotou jen proti zákonnému pojištění, že ji 
svého času, kdyby Státní pozemkový úřad nemovitosti zcela neb z části 
převzal, zcela nebo zčásti vrátí, a, kdyby nepominutelný dědic toto po
jištěni poskytnouti nemohl, nebude povolaný dědic povinen vyplatiti mu 
zbytek ten příslušnou kvotou hotově, nýbrž bude povinen pouze jí zá
konně pojistiti. Pokud bude hroziti nebezpečí převzetí, nemůže nepomi
nutelný dMic žádati, by mu byl onen zbytek odevzdán do volné dispo
sice, nýbrž má jen právo na užitky (úroky) z této jistiny po celé mezičas! 
až do případného převzetí nemovitostí Státním pozemkovým úřadem. 

Pokud jde o výměru vyhrazenou vlastniku podle § 11 záb. zák., jest 
vypočísti obecnou nynější cenu a) 150 ba průměrné půdy zemědělské a 
b) 250 ha průměrné půdy vůbec a ze součtu obou vzíti polovici, přísluš
nou kvotu z této ceny vypadající na povinný díl jest vyplatiti nepominu
telnému dědici ihned do volné disposice. Nastanou-li pak pří skutečném 
propuštěni půdy rozdíly, musí s,i postižená strana újmu z rozdílů těch 
vyplývající vymáhati na druhé straně pořadem práva. 

»Přidělením« ve smyslu § 786 obč. zák. jest rozuměti číselné zjištění 
povinného dilu. 

Opatření podle § 145, druhý odstavec, neSil. říz. předpokládá výlučné 
a neomezené dědické právo dědkovo, jebož nemá dědic omezený lidei
komisárni substituci. 

(Rozh. ze dne 28. června 1929, R I 1&5/,29.) 

V pozůstalostní věci po Richardu Sch-ovi byl prováděn odhad ne
movitostí za účelem vyměření povinného dílu. Nemovitosti byly zabrány. 
P o z ů s t a los t n í s o u d (krajský soud) nevzal na vědomí inventář 
a odhad provedený notářstvím jako soudním komisařstvím a zaslal spisy 
okresnímu soudn k pmvedení nového odhadu pokud byla za základ od
hadu vzata hodnota náhradová podle vl. nař. ze dne 21. ledna 1921, 
čís. 53 sb. z. a n. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil s vy
loučením dodatku, že se spisy zasílají okresnímu soudu k provedení no-o 
vého odhadu pokud byla za základ odhadu vzata hodnota náhradová 
podle vl. nař. ze dne 21. ledna 1921, čís. 53 sb. z. a n. a uložil pozůsta
lostnímu soudu, by odhadní ceny nemovitostí bez nového odhadu vyšetřil 
a stanovil. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil usneseni obou nižších soudů a uložil 
soudu prvé stolice, by dále jednal, řídě se směrnicemi vytýčenými níže 
v odůvodnění tohoto rozhodnutí. 

Důvody: 

Jde o vyměření povinného podílu nezl. dcery zůstavitelovy z otecké 
pozůstalosti, jejíž nemovitosti jsou zabrány. Zábor nastal dne 24. dubna 
1919 a opravňuje stát k převzetí za průměrné ceny let 1913-1915·. Toto 
právo, jsouc právem nabytým, které stát kdykoli může vykonati, jest 
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břemenem váznoucím na pozůstalostních ~emo~~g~tech již. Zt ~oby. ~i: 
vota zůstavitele, jenž zemřel dne 31. pro~mlce, t' a mUSI e"y, Ja~z 
§ 784 obě. zák. o takových břemenech ~ys ovne. us. anovuJe, pn vyme~ 
, .' povinného dílu od podstaty pozustalostnl byl! »odecteno«, t. J. 
rovall1 "" trl kd' k ' 
musí se k němu přihlížeti. JSou tedy lllZSI oS o ;ce t"~ ~my u, -/'t. ne~lu 
nepřihližejí a nařizují prostě odha~ pozusta os ~IC t' n(e§m0

7
v
8

1
4

0Sbl, po. ke 
obecné ceny, kterou měly v čase Z11s!,,;vltel~va. u~r I ",. o c. za . 
§§ 102, 103 nesp. říz.) a podle ní chtep. povmny dll ~ym.entl. lak by,~o 
b 10 nespravedlivé, jest zřejmo na prvnI pohled: povl~ny ~odI1 vymenl 
/vyplatil by se podle nyněiší obecné, c,e.ny' nemovlto,'l!, avsak. napo!om 
stát použije svého práva a prevezme vetsl :'a~t nemovitost! za c~ny pre~~ 
válečné, které jsou mnohonásobně (mo~na. desatero.nasobne) .men~l, 
takže to co dědic ze závéti obdrží, nestačI anI na kryl! vyplaceneho JIZ 
povinného podílu, takže se nyní objeví, že značno,u .část zaplatil vlastně 
ze svého, kdežto přece měl z pozůstalosl! vedle .dedlce n~P?mmutelneho 
i- on participovati. Ale i názor stěžovatelky, ktera, se dom~ha toho, by za 
základ výpočtu povinného dílu vzata byla cena nahradova, t. J. cenaz let 
1913-19.15, kterou by platil Státní pozemkový ú~ad, kd'yb~ nem?ylto~l! 
převzal zejména tedy cena podle tabulek vydanych vladlllm nanzelllm 
ze dne '21. ledna 1921, čís. 53 sb. z. a n. jest právně mylný, ježto tím 
způsobem došlo by k nespravedlnosti za~e na druhé straně, n~b?ť, ,kdyby 
Státní pozemkový úřad nemovlÍosl! neprevzal, nebo Jen z časl! prevzal, 
byla by zase dědička ze závěti (stěžovatelka),,~ neo~rávně.né .výhodě 
proti dědičce nepominutelné" kter.e by. se v~menl pod}l pOVlll~y, pod}e 
mnohonásobně nižších cen predvalečnych, ac by dedlcce ze zavel! zu
staly nemovitosti, mající nyní cenu mnohonásobně vět.ší. Zřejmo tedy, 
že k břemeni zabranosti přihlížeti se musí a že jde Jen o to, nalézti 
správný způsob, jak je »odečísti«, t. j. jak je započísti, jak na ně vzíti 
zřetel, ano není jisto, zda stát vůbec, pokud se týče kdy své právo vy
koná a nemovitosti převezme a v jaké míře. Předeslati sluší, že znalecký 
elaborát a rekurs ní soud jsou na omylu, nepokládajíce za zabrané ony 
pozemky, na nichž zábor není knihovně poznamenán, neboť knihovní 
poznámka zábO'ru má jen účel evidenční, nikoli konstitutivní, zábor na
stal tím, že zákon záborový vstoupil v účinnost, nikoli teprve poznámkou 
záboru v knihách (§ 1& záb. zák.). Jest proto se všemi pozůstalostními 
nemovitostmi nalOžiti jako se zabranými, ať zábor na nich poznamenán je 
nebo není. Jen ty nemovitosti nejsou již záborem stiženy, které byly právo
platným rozhodnutím Státního pozemkového, úřadu buď podle § 3 písm. 
a) záb. zák. ze záboru vyloučeny nebo podle § 11 téhož zákona z něho 
propuštěny (§ 7 čís. 1 a § II čís. I zák. o poz.úř.), nebo podle § 20 
příď. zák. vlastníku ponechány. Rozhodným jest již jen, zda ty které ne
movitosti byly již převzaty čili nic. K vůli správnému řešení rozebrati tu 
sluší všecky možné případy. 

\. Byly-Ii nemovitosti již za života zůstavitelova převzaty a hotově 
zaplaceny, nepatří již do pozůstalosti ony samy, nýbrž jen cena za ně 
zaplacená, která bude v pozůstalosti buď v hotovosti nebo jako vklad 
v peněžním ústavě, nebo jako zápůjčka třetí o'Sobě', nebo ve věcech za 
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ni nebo z ní nakoupených a pod., anebo se nebude v pozůstalostním 
jmění vyskytovati vůbec, na př. byvši ztrávena, utracena nebo ztracena. 
Případ ten tedy sem vlastně ani nepatří, slušelo jej však nicméně připo
menouti, protože, kdyby nemovitosti byly posud knihovně připsány zů
staviteli, mohlo by to strany a soud svésti k názoru, že jest je do pozů
stalosti pojmoutí a k vůli vyměření povinného podílu započítati, kdežto 
správně má se věc tak, že Státní pozemkový úřad nabývá zabraných ne
movitostí již převzetím, nemaje k tomu teprve potřebí knihovního vkladu, 
a že tedy stav pozemkové knihy, kde zapsán jest ještě zůstavitel, neroz
hoduje, a na místo nemovitostí nastoupila cena podle paroemie pretium 
cedit in locum rei. 

2. Byly-Ii nemovitosti za života zůstavitelova Státním pozemkovým 
úřadem sice již převzaty, avšak přejímací cena nebyla v čase jeho úmrtí 
ještě hotově zaplacena, patří do pozůstalosti pohledávka zůstavitelova 
proti Státnímu pozemkovému úřadu na zaplacení přejímací ceny se 4% 
(ne 5% I) úrokem, který Státní pozemkový úřad ode dne převzetí nemo
vitostí jest povinen platiti (§ 59 náhr. zák. a rozh. čís. 7676, 7775, 8425 
sb. n. s.). Státní pozemkový úřad takovou pohledávku může bud' hotově 
vyplatiti nebo dáti zapsati do náhradové knihy (§ 59, 61 náhr. zák.), 
a jest otázkou, jaký tato vázanost, nedopouštějící volnou disposici věři
telovu, má vliv na vypořádání dědice nepominutelného, jež se má státi 
v peněžité hotovosti. Poněvadž stát jest povinen, umořovati pohledávku 
vlastníka v náhradové knize »aspoň« půl procentem ro·čně (tedy jest 
oprávněn umořovati ji i procentem vyšším) a může ji vypověděti (čtvrt
letně) a zapraviti hotově neb umořitelnými dílčími úpisy, jest zjevno, že 
předem nelze majetkový výsledek těchto disposic Státního pozemkového 
úřadu číselně stanoviti, ano se neví, zda, kdy a jakou disposici úřad ten 
učiní, a nelze tedy také povinný díl z takové pohledávky předem bez
pečně vyměřiti, avšak nemůže býti žádáno od povolaného dědice, by 
vyplatil nepominutelnému dědici povinný díl tak, jako by jmění podlé
halo volné jeho disposíci, což má rozhodný účinek na jeho zužitkovánÍ. 
Nezbývá tedy, než vyměřiti povinný podíl na pohledávku tu vypadající 
příslušnou kvotou pohledávky samé, neboť jen tak dojde spravedlnost 
svého cíle. Tomu dv. dekret ze dne 31. ledna 1844, čís. 781 sb. z. s. na
prosto nevadí, neboť toliko předpisuje, že nepominutelný dědic nemá 
nárok na poměrný (ideální) podíl pozůstalostních movitostí a nemovi
tostí, nýbrž jen na hodnotu svého podílu vypočtenou podle soudního 
odhadu, stanoví tedy nevýhodu pm nepominutelného dědice, jenž - ne
býti předpisu § 784 obč. zák., v němž tento dekret už jest obsažen, a 
tohoto dekretu sama, měl by nárok na poměrný podíl pozůstalostního 
jmění in natura (§ 765, 766 obč. zák.), výhodu pro dědice povolaného, 
a to tak, že tento· může onoho vybýti penězi. Tato výhoda nesmí býti 
obracena na jeho škodu, ale netřeba tu ani rozbírati, zdali byl by povo
laný dědic, když by se mu vybytí povinného dílu v penězích zdálo ob
tížným, což by jen od jeho vlastního úsudku záviseti muselo, oprávněn 
vybýti ho í'n natura, neboť i kdyby se citovaný dv. dekret přes to, že 
i § 167 nesp. říz. s možností vybytí in natura počítá, vyložil v ten smysl. 
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~ ,'. 'jO e ne!)ominutelnému dědici nejen povinnost, nýbrž i právo na 
ze Z"Zll . o ~ 'kd t h t' .. d kd v b tí v penězích, nemuže se to prece 111 , Y ~vz a~ O~~.I na 'pnp~, . e 
h~d;'otl! peněžitou soudním odhadem s~pr,:vne vysetntI ~ ZJiStiti nel~e~ 
" k toml! zde. Kdyby tedy povolaná dedlcka tohoto sveho. prava, day 
la, ominutelné dědičce přiděliti její povinný díl m natura mlsto v pene
~ídl, použila, odpadly by všecky kon:plik~~e, jak ~de ad 2. tak .níž~ 
ad 3. a 4. a zbývalo by jen, by se s 111 o uZl1ky pozustalostl v mezlčasl 
pobírané vyúčtovala a vypořádala. Ježt? ~šak pr~~.a toho P~sU? n~po
užila, nutno otázku peněžitého vybytí ř,:slt! a vyme~~ltI povmnr ~Il p,:!,,!? 
v penězích, aspoň pokud to možno. Nez ~vsak se ~npad k~necne :oz,:esl, 
jest ještě předeslati, že podle § 786 obc .. za~: n;a nepo!nmutelny de51I~ 
až do »přidělenÍ« nárok na poměrný podll uZI~ku z pozust,:l?stl, procez 
může také podle dv. dekretu ze dne 27. o brez~a 1847, CIS. ;051 ~b. 
z. s. žádati o užitcích těch účet za dobu od zustavltelovy smrti az do pn
dělení. Sporno jest, co se má rozuměti »přidělením«. Krasnopolskl Er?r; 
str. 217 zamítá s řadou starších názor, že výraz ten znamena odevzdanl 
pozůstalosti, jak tomu chce víd. rozhodnutí XVlII čís. 7593, a rozumí jím 
s Ungrem Stubenrauchem a jinými vyplacení povinného dílu, Ehren
zweig Erbr. 1924 str. 543, aniž by se o tom názoru i jen zmiňoval, ne
řkuli se s ním vypořádal, rozumí jím číselné zjištění povinného dílu, což 
by tedy byl,. ač to už dále nerozbírá, podle rozličnosti případu rozsudek 
nebo smír (smlouva) nebo výrok pozůstalostního soudu v řízení nespor
ném stanovicí výši povinného dílu. Jedině tento náhled jest správným, 
neboť, má-Ii nepominutelný dědic nárok jen na hodnotu v penězích, neni, 
jakmile hodnota ta byla závazně a platně stanovena, závady, by i na 
místo užitků in natura nenastoupily užitky ze stanovené peněžité hod
noty, t. j. zákonné úroky z ní. Výsledek jest tedy tento: a) Z peněz Stát
ním pozemkovým úřadem hotově zaplacených teprv po smrti zůstavitele 
musí povolaná dědička zaplatiti nepominutelné dědičce kvotu vypadající 
na povinný podíl se 4% úroky ode dne smrti zůstavitelovy do· dne spla
cení-Státním pozemkovým úřadem do pozůstalosti, na to od tohoto dne 
s užitky na kvotu tu vypadajícími z plodonosného uložení pozůstalost
ním soudem schváleného až do dne právoplatného určení povinného po
dílu výrokem pozůstalostního soudu a od tohoto dne až do dne vypla
cení kvoty povolanou dědičkou dědičce nepominutelné se zákonnými 
5% úroky. b) Z peněz, které Státní pozemkový úřad dá zapsati do ná
hradové knihy, převezme nepominutelná dědička příslušnou kvotu na 
její povinný podíl vypadající in natUfa, t. j. příslušnou částí pohledávky 
do náhradové knihy zapsané, kteráž část se na ni v náhradové knize po
dle právoplatného usnesení pozůstalostního soudu, stanovícího povinný 
podíl a tudíž i tuto kvotu, podle § 5 druhý odstavec nař. vl. ze dne 7. 
prosince 1922, čís. 360 sb. převede. Pokud by se zápis pohledávky do 
náhradové knihy byl stal ještě před právoplatným stanovením povin
ného podílu, úroky z ní Státním pozemkovým úřadem do té doby pla
cené se rozúčtují mezi oba dědice podle zásady § 786 obč. zák., přijaté 
do téže doby umořovací splátky (§ 59 náhr. zák.) neb umořitelné dílčí 
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dluhopisy (§ 61 téhož zák.) musí dědic povolaný dědici nepominutel
nému příslušnou kvotou vydati, ony i s užitky, tyto i s úroky a jich užitky. 

3. Byly-li ty které nemovitosti teprv po smrti zůstavitele, avšak ještě 
před vyměřením povinného podílu převzaty, takže při vyměření mohl na 
převzetí vzat býti zřetel, tedy: a) Užitky od smrti zůstavitele až do pře
vzetí nemovitostí Státním pozemkovým úřadem, t. j. za dobu, po kterou 
byly nemovitosti v držení pozůstalosti, se rozúčtují podle zásady § 786 
obč. zák., která ovšem, hledíc k zásadě § 784 a cit. dv. dekretu z roku 
1844 musí rozuměna býti v ten smysl, že nepominutelný dědic nemá 
nárok na poměrný podíl užitků in natura, nýbrž jen jich hodnoty v pe
nězích (odhadní ceně), jak opět správně naznačuje Ehrenzweig n. u. m., 
kdežto Krasnopolski str. 218 pozn. 1 nesprávně dělí užitky samy. b) Co 
se týče doby od převzetí nemovitostí Státním pozemkovým úřadem, má 
se vše obdobně, jako shora pod čís. 2. a) a bl, obdobně t. j. mutatis 
mutandis, zejména tedy, že ad 2. a) počáteční lhůtou není smrt zůsta
vitele, nýbrž převzetí nemovitostí Státním pozemkovým úřadem. 

4. Co se týče nemovitostí, které ani do vyměření po'vinného podílu 
nebyly převzaty, takže při vyměřování nemohl na převzetí býti vzat zře
tel, převzeti tedy leda v budoucnosti nastane, jest nutno předsevzíti 
dvojí odhad, t. j. vyšetřiti dvojí cenu: a) obecnou cenu, kterou nemovi
tosti mají v době odhadu, a b) náhradovou cenu, t. j. cenu, kterou měly 
v letech 1913--1915, kterouž vyšetřiti jest podle předpisů 'náhradového 
zákona (§ 41 a násl.), cit. vl. nař. z 21. ledna 1921, čís. 53 sb. z. a n. 
a novely k němu ze dne 21. září 1922, čís. 296 sb. z. a n., tedy podle 
tabulek prvým nařízením vydaných a pokud předmět pod ně nespadá, 
odborným znaleckým odhadem (§ 41 třetí odstavec náhr. zák., §§ 10, 
ll, 12, 18, 19 nař. čís. 53/21). K odhadu a) jest podotknouti, že Ehrel1-
zweig l. c. str. 542 shledává pováž1ivým, by se vyšetřovala obecná cena, 
kterou má pozůstalost v době odhadu, maje za to, že vyšetřiti sluší cenu 
obecnou, již pozůstalost měla v době smrti zůstavitelovy, ač doporučuje, 
by se vedle ní vyšetřila i ona: kdyby to bylo správné, byly by v přl
padě, {) nějž jde, odhady tři, dva ad a) a jeden ad bl. Než Ehrenzweig 
jest v neprávu, neboť když podle § 786 obč. zák. pokládá se pozůstalost 
od smrti zůstavitelovy až do přidělení povinného dílu za jmění dědici 
povolanému a dědici nepominutelnému poměrně společné, což platí ob
zvláště, jak zákon sám vytýká, ohledně zisku i újmy (ztráty), jest tím 
otázka tohoto mezidobí úplně vyřízena a nelze pozůstalost odhadovati 
než podle doby, kdy jde už o přidělení povinného dílu. Jde tedy o dvě 
ceny: obecnou přítomnou a) a náhradovou podle let 1913-19,15 bl. 
Tuto cenu b) bude povolaný dědic povínen vyplatiti nepominutelnému 
dědici příslušnou kvotou hned po právoplatném přidělení povinného dílu, 
a to, je-li nepominutelný dědic nesvéprávný, k rukám ochrančího soudu, 
hned proto, že tuto cenu musí nepominutelný dědic dostati v každém 
případě, i tehdy, pakli Státní pozemkový úřad k převzetí nemovitostí 
přikročí. Zbytek ceny obecné ad a) t. j. rozdll mezi ní a cenou náhrado
vou b) bude povolaný dědíc povinen vyplatiti nepominutelnému dědici 
příslušnou kvotou jen proti zákonitému pojištění, že ji svého času, kdyby 
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Státní pozemkový úřad nemovitosti zcela neb z části převzal, zcela neb 
z části vrátí, a, kdyby nepominutelný dědic toto pojištění poskytnouti 
nemohl, nebude povolaný dědic povinen, zbytek ten (řečený rozdíl) vy
platiti mu příslušnou kvotou hotově, ný~rž bude jen povinen ji záko?itě 
pojistiti (srv. §§ 230,236, 1374 obč. zak., § 194, pokud posud plalI, a 
§ 199 nesp. říz.). Pokud bude nebezpečí převzetí hroziti - a to bude 
tak dlouho, dokud nemovitosti pozllstalostní budou zabrány - dotud 
nemůže nepominutelný dědic žádati, by mu řečený zbytek (rozdíl) byl 
odevzdán do volné disposice, neboť po případném, úplném neb částeč
ném převzetí nemovitostf Státním pozemkovým úřadem nastane mu po
vinnost, by jej zcela neb zčásti vrátil, nýbrž bude, míti jen právo na 
užitky (úroky) tohoto kapitálu po celé mezičasí až do případného pře
vzetí nemovitostí Státním pozemkovým úřadem. Dojde-li vskutku bu
doucně k převzetí, možná ovšem, že se nebude odhad b), který provede 
Státni pozemkový úřad neb úřad, jenž v jeho. funkce vstoupí, shodovati 
s odhadem, který proveden bude nyní v pozůstalosti, nýbrž že budou 
jisté rozdíly, třeba že po obakrát bude se odhad ten prováděti podle 
týchž zásad, ale tomu nelze předejíti, a nebude tedy zbývati nic jiného, 
než aby strana, jež následkem rozdílů těch, jež zřejmě budou jen ne
značné, bude trpěti újmu, si ji na druhé stran,ě pořadem práva vymáhala. 
Aby Se však možnost takových rozdílů uvedla na nejmenší míru, odpo
roučí se, by pozůstalostní soud dorozuměl se se Státním pozemkovým 
úřadem, by mu tento přenechal k odhadu své znalce, čímž se ušetří 
mnoho. i na útratách, protože tito znalci nejen jsou obeznámeni doko
nale s pozemnoreformními předpisy, jež jiní znalci teprve by musili na
máhavě studovati, aniž by byla záruka, že je dokonale ovládnou, ale 
mají nad to už mnoholetou praxi v jich praktickém používání, takže od
had se provede poměrně snadno a rychle a proto i laciněji. 

Zbývá ještě otázka výměry vlastníku podle § 11 záb. zák. vyhražené, 
jež musí mu býti ze záboru propuštěna, a ohledně níž tedy také povinný 
podíl nemůže býti nepominutelnému dědici co do práva disposičního 
omezován. Neví Se ovšem, jakou (podle druhu) a kterou (podle mista 
a tudíž i bonity) Státní pozemkový úřad při případném uplatňování práv 
státu ze záboru svého času vlastníku propustí, a proto možno počítati 
jen tu nejmenší míru, která v každém případě propuštěna býti musl. To 
je podle § 11 ~áb. z~k. míra § 2 t~hož zá.k., t. j. 150 ha zemědělské půdy 
neb ?~? ha pudy ,vube~. Ale ne~l se a!ll, co v tom kterém případě jest 
cen,nejSI a, co ménecenne: zda,onech 150 ha či těchto 250 ha, a proto lze 
slusne bralI u obou moznoslI za základ výpočtu jen bonitní střed tam 
v~~lůdy zemědělské, zde vší půdy vůbec, takto vypočísti obecno~ ny
n~jSI c,;nu a) 150 ha průměrné půdy zemědělské a b) 250 ha průměrné 
pudy vubec a ze součtu obou vzíti polovici, kteráž sama pak bude před
stav?vati ,?be:n?u nynějš,í hodnotu půdy, jež vlastníku propuštěna býti 
mUSI a pn~lusna k~o,ta teto hodnoty. na povinný podíl vypadající, tedy 
p~níz, kt~ry n~poml.nu,telnému d'ědici hned do volné dísposice vyplacen 
bylI ~~Sl; Ovs~m 1 ~de nastanou v případě skutečného nápotomního 
propustem roZdlly, nejen z příčiny už zmíněné možnosti různého odhadu 
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nynějšího a budoucího, nýbrž i z příčiny, že bude více než průměr pro
puštěno půdy toho neb onoho druhu nebo lepší nebo špatnější bonity 
než průměrné nebo konečně i více, než na mnoho-li vlastník podle § 11 
záb. zák. má naprostý nárok, ale i tu nezbývá, než by si postižená strana 
újmu z rozdílů takových vyplývající vymáhala na druhé pak pořadem 
práva. Dodati sluší, že sice stát má podle § 14 záb. zák. právo, vyvlast
niti, je-Ii třeba, půdu i pod meze § 2 téhož zák. (tedy neponechávajíc 
ani 150 neb 250 ha), avšak to už jest pravé vyvlastnění, kde stát musí 
pak zaplatiti náhradu podle § 365 obč. zák., tedy cenu plnou, a nikoli 
jen cenu let 1913-1915, takže tu pochybnost nastati nemůže a případ 
ten sem vůbec nepatří. Totéž platí i o převzetí inventáře podle § 53 a 
násl. náhr. zák., neboť i za ten musí se zaplatiti podle § 67 téhož zák. 
obecná cena nynější, záboru podléhá jen půda, nikoliv inventář. Jak 
vidno, liší se případ, kde nemovitá pozůstalost stížena jest záborem, od 
obyčejného případu, kde záboru není, tím, že se musí pozůstalost roz
tříditi podle určitých skupin, z nichž se musí vyměřiti kvota povinného 
pudílu z každé zvlášť. První skupinou bude všecek majetek nepodléha
jící záboru, ať movitosti, pohledávky a j., kde vyměření povinného dílu 
půjde před se podle zásad občanského zákona, a dalšími skupinami bu
dou nároky za převzaté nemovitosti, pokud se týče nemovitosti samy, 
pokud posud převzaty nebyly, avšak i na dále zabrány zůstaly, tak jak 
tyto skupiny shora pod čís. 2., 3. a 4. vytčeny. Věc nad míru složitá, 
pravda, avšak složitost je jen důsledkem různé právní povahy jednotli-

. "ých skupin, takže bez řádného rozlišení nelze spravedlnosti učiniti za
dosí. Je jen v moci stran věc zjednodušiti. Jednak totiž může povolaná 
dědička přijmouti nepominutelnou dědičku kvolou povinného dílu za 
podílnici pozůstalostního majetku in natma, o čemž již shora řeč, jed
nak zase nepominutelná dědička může uplatniti práva fideikomisární 
substitutky ze závěti, o čemž tu ještě promluviti sluší. Závěť povolavši 
za universální dědičku všeho jmění zůstavitelova pozůstalou vdovu sta
noví jedním dechem, že v případě její smrti přechází toto jeho jmění 
celkem, bez jakéhokoli zkrácení na jejich (zůstavitelovu a jeho vdovy) 
dceru Zdenku, a dodává, jeho polovinu velkostatku, pakli by jej ne
mohly neb nechtěly držeti, nechť prodají a nechť si jeho dědici vzpo
menou, že oběť jeho života byla nadarmo, avšak, kdyby chtěli polovinu 
tu prodati osobám, jež poznačuje a za kupitele přijmouti zapovídá, musí 
jeho dědici přijmouti zavděk povinným podílem, a zbytek připadne kli
nice pro psy. Podle tohoto obsahu závěti se přímo vnucuje, že zllstavitel 
činí dceru Zdenku lideikomisární substitutkou své manželky jako univer
sál,ní dědičky (§ 608 obč. zák.) a jest s podivem, že to ani soud ani 
opatrovník dcery posud nepostřehli. Kdyby tedy universální dědička tuto 
substituci uznala, anebo v případě, že by odporovala, kdyby bylo pří
slušným řízením právoplatně uznáno, že tu substituce jest, byla by věc 
vzhledem k § 613 obč. zák., podTe něhož přední dědic má vlastně jen 
nárok na užívání pozůstalosti, kterou musí zanechati pod dědici, zcela 
jednoduchá, neboť, i když se přihlíží k § 774 obč. zák., podle něhož 
musí povihný díl zůstati nepominutelnému dědici zcela volným, ničím 
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, ,dala b}' se věc snad smírně porovnati tak, by bylo zřejmo, 
neomezen, . t t t" . d~ 
~ . I oddědička ani na zákonném am na es amen armm pravu e-
ze ·nez . p . k' h'l 'b I ~ b 
d- k' nl'j' ak neutrpí takže by opatrovmc e sc va em y o mozno ez-

IC cm ' , d'l o t I t· .. . 
Č ' de~ll·ti na př. kdyby j'í byl ideálm po I pOZllS a os I rovnaJlcl se pe ne II , ., b t k ., h 

ovinnémll dílu přenechán in natura do vlastmctvl a na z y e jl zac 0-

~ána byla práva fideikomisární substitutky. Bylo tedy tak rozhodnouh, 
jak se stalo. , 

Prvý soud jest upozorniti, že opatření podle § 145 druhy odstavec 
nesp. říz., jímž se přenechá~á dědici ?rá~ní ~ d;žba kapitálů ~eb Fnýc~ 
majetků pozůstalostních, predpoklad~ vyll~cne a, n~omezene ,dedlck,e 
právo dědicovo, jehož dědic omezeny fIdelkonllsarm SUbstl!UCI nema, 
a že jest tedy otázkou, srovnává-li se opatření ze dne 16. brezna 1926 
s tímto předpisem, a dále, že dohoda o přejímací ceně ze d~e 29. pro
since 1928 má potřebí i schválení ohledn,ě ~ezl. Zdenky. a .~e, by tedy 
v obou směrech bylo třeba učiniti usnesem zakonu odpovldajlcl. 

čís. 9075. 

Nejde o pouhou žalobu určovací, nýbrž i o žalobu o plněni, žádáno-li 
v žalobě nejen za uznání neobmezenosti vlastnického práva, nýbrž i, by 
byl žalovaný uznán povinným zdržeti se jakýchlroHv činu porušujících 
vlastnické právo. 

žalobni prosba podle § 523 obč. zák. není pochybena, domáháno-Ii 
se zdržení zásahu žalovaného co do celého pozeml<u, ač Ž31ovanýzasa
hoval vskutku jen do Jeho části. 

(Rozh. ze dne 28. června 1929, Rv I 149/29.) 

Pro c e sní s O' udp r v é s t o I i c e vyhověl žalobní žádosti, by 
bylo uznáno právem, že žalovaný jest povínen uznati, že žalobkyni pří
sluší k pruhu v šíři 2 m na východní hr"nici pozemku č. kat. 357 zapsa
ného do vložky Č. 852 desk zemských a k hradbě na tomto pruhu a podél 
celé původní hranice pozemku toho postavené neobmezené právo vlast
nické, že jest povinen zdržeti se jakýchkoliv činů porušujících vlastnické 
právo. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

Ne j v y Š š í s o u cl zrušil rozsudek odvolacího soudu a vrátil mu 
věc, by nepřihlížeje k důvodu, z něhož žalobu zamítl, znovu rozhodlo od
volání po případném dalším jeclnání. 

D ů vod y: 

Názor odvolacího soudu, že jde o žalobu určovací ve smyslu § 228 
c. ř. s. a že by tedy žalující strana musila tvrditi a prokázati právní zájem 
na brzkém zjištění tvrzeného vlastnictví, jest právně mylný, neboť, pra
ví-Ii se v žalobě, že žalovaný porušuje vlastnictvÍ' žalobkyně na spor
ném pruhu s hradbou tím, že hradbu na pruhu bourá, zejména že tak 
učinil dne 3L července 1927 a po její opravě znova, a žádá-li žalobní 
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prosba nejen za uznání neobmezeného práva vlastnického, což ovšem 
by bylo pouhou prosbou určovací, nýbrž nad to ještě, aby žalovaný 
uznán byl povinným, jakýchkoli činů vlastnické právo to porušujících 
se zdržeti, jest to i žaloba na plnění, ano plnění může záležeti' nejen 
v činění, nýbrž i v o P o min ut í, jakž to zejména při zápůrčí žalobě 
náleží k její právní povaze a podstatě (§ 523 obč. zák.), a jakž jest 
i v § 861 obč. zák. zcela jasně vyjádřeno. Kdyby opominutí, k němuž 
kdo jest povinen, nebylo plněním, nebylo by lze vésti pro ně exekuci, 
kterou však §§ 355 a násl. ex. ř. výslov'll'ě a podrobně upravují. Jde o ža
lobu zápůrčí podle § 523 obč. zák., podle samé skutkové povahy pří
padu, jak ji i odvolací soud líčí, pravě, že podkladem sporu jest, že si 
žalovaný osvojuje právo jezditi po části pozemku č. k. 357 přes pruh 
2 m široký a že proto rozboural hradbu tam se nalézající. Právně myl
ným jest i ,názor odvolacího soudu, míní-li, že žaloba i se stanovIska 
plnění jest »pochybena« proto, že se zasahování žalovaného ve vlast
nictví žalobkyně vztahuje podle toho' jen na malou část pruhu a že by 
tedy žalobní prosba musela zníti, že žalovaný jest povinen zdržeti se 
osobováni si služebnosti na tomto určitém místě, kdežto zní, by se 
zdržel veškerých činů na celém pruhu a ohledně celé hradby, což prý 
není důsledkem tvrzeného zasahování, neboť, i kdyby to pochybením 
bylo, nevadí, protože by pak bylo nutno říci, že žalobkyně, žádajíc" by 
se žalovaný zdržel zasahování .na celém pruhu a hradbě, žádá něco vIce, 
než k čemu podle rozsahu zásahu jest oprávněna, a poněvadž minus vždy 
in maj ori continetur, musilo by jí, je-li v právu, vždy ohledně toho minus 
býti vyhověno a mohla by žaloba jen ohledně plus býti zamítnuta, Ale 
lze hned říci, že podle stavu sporu na tuto otázku nepřijde, neboť, bu,
de-li uznáno že žalovaným přísluší osobovaná služebnost jízdy, bude 
žaloba zamítnuta, bude-li však uznáno, že jim slu.žebnost ta nepř!sluší 
a že je tedy vlastnictví pozůstalosti k spornému pruhu a hradbe ne
omezené, musí býti žalobě vyhověno, a to zcela vhodně hned ohledně 
celého pruhu a hradby a ne pouze ohledně onoho určitého místa, kde 
žalovaný svůj zásah posud provedl, neboť, ·nedokáže-li služebnost (ome
zovací právo), bude mu právem uloženo, by se zdržel zásahu na pruh 
a hradbu vůbec, i na jiných místech, kde třeba posud nezasáhl, ne?o~ 
nebylo by ani hospodárné ani právnicky vhodné, by se spor, ana pravm 
otázka jest jednotná ohledně celého pruhu a hradby, omezil jen na ono 
jediné místo, kde posud bylo zasaženo, a žalobkyně tak byla nucena 
vésti vždy nový spor téhož obsahu, jakmile by žalovaný později zasáhl 
na místě jiném a jiném. Nemá-li práva, může a má mu to býti zakázáno 
hned nyní. 

čís. 9076. 

Pachtýř může pro porušení p'achtovního práva lysickým zásahem 
v paohtovanou věc žalovati rušitele nejen tehdy, je-li jim sám propach
tovatel, nýbrž i tehdy, je-li rušitelem třetí osoba. 

Zasahuje-li kdO v právo pachtýřovo, nemaje k tomu práva, jest to 
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čin bezprávný, proti němuž jest ochrana stanovena v XXX. hlavě 

obč. zák. k . , ' cl 'I' t Pokud jde jen o povinnost rušitele navracem v. pre ,es y s av, ne-
vyl1ledává se jeho zaviněni, stačí objektivní bezpráV1. 

(Rozh. ze dne 28. června 1929, Rv I 238/29.) 

Žalobce měl od H-a spachtovány P?ze!nky. Tvrdě, že"ža,lo~anj Jan, L 
si osobuje svémocně, beze všeho prav.nl~o du~odu" uz~van~ ne~tery~h 
ze spachtovaných parcel tím, že provadl. na ~!C~ polm prace, J~ o;e, 
osívá a zdráhá se od tohoto užívání upuslIlI, UZIval1l a ~bhosp.odarovall1 
pozemků ponechati žalobci a za tím účelem pozemky ty zal.obcI do pac~: 
tovního držení odevzdati, domáhal se žalobce ,na Janu L. zalobou, o mz 
tu jde by žalovaný byl uznán povinným uznati, že mu nepřísluší právo 
držeti'a užívati parcely č. kat. 156/1 a ~31(2 a důsle~~em toho veške~ 
rého užíváni a obhospodařování pozemku tech se vzdalI a Je odevzdalI 
žalobci do neobmezeného pachtovního drženÍ. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t O I i c e uznal podle žaloby, o d vola c í s o u d žalobu za-

mítL " , 
Ne j vy Š š í s o u d zmšil napadený rozsudek a vrah I vec odvola-

CÍmu soudu, by, nepřihlížeje více k důvodu, z něho'ž odvolání vyhověl 
a žalobu zamítl, po případném dalším odvolacím jednáni znovu o odvo
lání rozhodl. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s názorem odvolacího soudu, že pachtýř může pro 
porušení práva pachtovního, jež se děje lysickým zásahem v pachto
vanou věc, žalovati rušitele jen tehdy, je-li jím propachtovatel, s nímž 
jest v smluvním poměru, nikoli však, je-li mšitelem osoba třetí, poně
vadž prý s touto osobou, an pachtovní poměr jest prý pouhým poměrem 
obligačním, jenž existuje jen mezi smluvními stranami, jež pachto'vní 
smlouvu uzavřely, není v právním poměru, a že tedy žalovati osobu třetí, 
rušící práva pachtýřova, může jen vlastník pozemku, že tudíž pachtýři 
proti třetímu rušiteli jeho práv chybí oprávnění k žalobě. Pravda sice, 
že tento názor jest běžný jak ve školské nauce, tak i v praxi, ale jest 
ve zřejmém rozporu s právním řádem: má-li pachtýř nějaké právo na 
věc (in rel nebo k věci (ad rem), musí toto právo požívati právní 
ochrany proti každému porušení, tedy, je-li možno, by bylo porušeno 
osobou třetí, ochrany i proti této osobě třetí, zkrátka proti každému ru
šení a každému rušiteli, jinak by nebylo právem. Ale ovšem může pach
tovní právo každou třeH osobou býti pomšeno, zvláště, byla-li věc pach
týři již lysicky odevzdána, takže byl již v její držbě (ačkoli možnost 
porušení tu jest i před tím, na př. zapálí-li žhář věc před odevzdáním, 
takže vlastník nemá pak možnosti ji odevzdaii pachtýři, který činem 
žháře přijde o zisk, jenž mu z pachtu kynul) a musí proto každý třetí 
porušitel jeho práva býti mu za to zodpovědným, musí býti povinen 
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porušení odčiniti, jinak by tu bylo právo nepožívající právní ochrany, 
právo vydané na pospas každému bezpráví. Skutečně jsou to jen důvody 
čistě doktrinární, o něž se opírá názor neposkytující pachtýři samému 
právní prostředek proti rušiteli, neboť ani dovolávaná tu praxe (rozh. 
čís. 1557,2516,4804,6482 sb. n. s.), ani nauka; o niž se opírá, neobírá 
se otázkou, jak křivdu pachtýři třetí osobou způsobenou napraviti, nýb;ž 
přestává prostě na theoretickém dogmatu, že pachtovní poměr, zakl a
daje se na smlouvě, jest poměrem ryze obligačním, postihujícím jen 
smluvní strany. Jest ovšem na snadě říci, že se může obrátítí na vlast
níka, avšak za prvé není předpísu ukládajícího vlastníku povinnost 
pachtýře proti rušiteli zastoupiti (proti rušiteli, třetí osobě, jež bez
právně zasahá v jeho práva, na rozdíl od zastoupení proti evikci, proti 
odnětí pořadem práva podle § 931 obč. zák.), za druhé nebude míti vlast
ník na rušení práv pachtýřových zájmu, na jisto ne tehdy, dotýká-Ii se 
rušení jen užívacích práv pachtýřových, nikoli i podstaty, nebof vlast
ník užívání odstoupil pachtýři a škoda stihne práv'ě jen pachtýře (na př. 
jde-Ii o plody pachtýřem pěstěné a tedy jen jemu patřící), takže naopak 
právě vlastniku mohl by právem a tudiž účinně namítán býti nedostatek 
oprávnění k žalobě, a za třetí vlastník nemusí býti, jak často bývá, ani 
přitomen, nýbrž může býti v nedostupné pachtýři cizině: ale nehledíc 
ani k tomu všemu, nač v,ěc zbytečně ztěžovati a pachtýře, jenž je ve 
svých právech dotčen, odkazovati teprv na vlastníka, jehož se to nikte
rak nedotýká? I kdyby tedy zákon nakrásně byl věc upravil tak, že by 
byl pachtýři právní prostředek odepřel a ukládal vlastníku povinnost 
pachtýře zastoupiti, byla by to úprava nejvýš nevhodná, takže by bylo 
nutno ji zákonem napraviti. Zkrátka pachtýř jest ve svých právech ru
šebnim činem dotčen, pachtýř jest k právnímu odražení rušebního činu, 
k žalobě, oprávněn a žaloba bude taková, jíž právě k odražení zásahu 
třeba, již právo poskytuje, nejen žaloba dfžební, na niž opačný názor 
právní prostředky omezuje, nejen žaloba z rušené držby, nýbrž i žal~ba 
z rušeného práva, an pachtýř má nejen držbu, nýbrž i právo. Toto pravo 
pachtýřovo jest podle § 1090 obč. zák. právem na užívání věci, takže má 
podstatně týž obsah jako služebnost užívání podle § 504 obč. zák. nebo 

. požívání podle § 509 obč. zák. Kdo toto jeho právo užívání ruší, na toho 
přísluší mu žaloba z rušeného práva (§ 19' obč. zák.). K tomu blíže toto: 
Vlastníku přísluší podle § 354 obč. zák. právo věcí užívati a každého 
jiného z toho užívání vyloučiti: toto právo užívací vlastník pachtovní 
smlouvou postoupil pachtýři, takže sám po dobu, po kterou trvá právo 
pachtovní, je nemá, ano je přeneseno na pachtýře, jakž § 1090 obč. zák. 
jasně praví: ale na pachtýře je samozřejmě přeneseno vlastníkovo právo 
užívací tak, jak mu příslušelo, t. j. í s právem § 354 obč. zák. každé~o 
jiného z užívání toho, vyloučiti, takže nejen je z něho vyloučen vlastnlk 
jako propachtujíd (jakosmluvník) sám, nýbrž i všichni třetí jsou ~ něh~ 
vyloučeni nyní proti pachtýři tak, jak z něho dosud byh vyloučent prol! 
vlastníku, neboť, aby se vlastník smlouvou pachtovní jen zavazoval, že 
se sám vzdává práva užívání, ale nepřenesl na .něho zároveň právo, kaž
dého jiného z toho vyloučiti, bylo by hospodářsky a proto i prá'!nicky 
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nemyslitelné; tak to tedy zákon ne~l~slí, nýb;i, c~těje vyhověti hospo,~ 
liMské potřebě života, by bylo umozneno VyUZllt veCI I nevlastmky, kten 
k tomu clruhdy jsou hospodářsky zpusobilejšími než vlastníci, a bylo tak 
poslouženo nejen z,ájm~m str.an, n~~rž ,i ~~j~lů.m ;národ~~ho hosp~~ář~ 
ství, obmýšlí pachtyn zjednal! ve pncme uZlvam vecI totez hospodarske 
i právní postavení, jež měl vlastník, a má tedy pachtýř žalobu z pach
tovního práva i proti každému třetímu rušiteli, jako ji měl vlastník. A i na 
to jest v zákoně doklad, neboť, stanoví-li § 366 obč. zák., že vlastník 
mŮže věc jemu zadržovanou od každého žádati, jejího vydání se domá
hati, jest toto vlastníkovo právo právě jen důsledkem jeho práva v § 354 
stanoveného, každého třetího z držby věci vyloučiti, a, postoupil-li vlast
ník, jakž právě ukázáno, nutně pachtýři i toto právo každého třetího 
z převedeného naň užíváni vyloučiti, je v tom tím samým zahrnuto i toto 
právo § 366, od každého její vydání žádati, pokud se týče proti každému 
jínému zásahu v užívání věci se podle § 523 obč. zák. brániti. Zdali se 
tato pachtýřova žaloba z porušení pachtýřských práv nazve žalobou peti
torní (na rozdíl od žaloby posesorní, jakožto žaloby z porušení pach

,Ji!:§kéQ!ThY4·:';X-jiiiák, na tom nezáleží, neboť pro soudnictví zustávají 
stranou otázky doktrinárni a rozhodují jen zřetele praktického života, 
jeho hospodářských potřeb, třebaže jinak by bylo zajímavo, nadhoditi 
otázku. zda a jak dalece právo pachtovní stává se odevzdáním věci, na
bytím lysické držby se strany pachtýře, právem věcným, ano přece má 
týž obsah jako věcná práva užívání a požívání. Ale již v rozhodnutí ze 
dne 5. prosince 1'928 Rv I 478/~8 vysloveno, že netřeba rozbírati povahu 
práva nájemního k věcem hmotným, kde právo nájemníkovo může být; 
každou třetí osobou porušeno, nýbrž, že stačí vycházeti prostě z toho,to 
poruše~í práva, které musí býti odčiněno, takže tu právě na toto odči
nění musí býti právní prostředek (hloba), a jest jen otázka, kde ji, za
ujme-li se práv,ě toto stanovisko a odhledne-li se tedy od právě uvede
ných předpisů o vlastnictví, zákon poskytuje, když o ní v kapitole 
o smlouvě pachtovní a nájemní (§ 1090-1121 obč. zák.) není řeči, ana 
se tato o poměr pachtýře a nájemce k třetím osobám nestará. Za
~ahuje~1i kdo v právo pachtýřovo, nemaje k tomu práva, tedy bez práva, 
Je to čm bezprávný, a právní následky činů bezprávných, ochrana proti 
mm stanoveny jsou v XXX. kapitole obč. zákona o náhradě škody. Podle 
§ 12940bč. zák. škoda vzniká z »bezprávných jednání neb opomenutí« 
a podle § 1293 sluje škodou každá újma, která někomu na jmění, na prá
vech neb? na Jeho osobě byla způsobena. Poruší-li tedy kdo cizí právo 
p~cht~vl1l, spadá to sem., neboy je to újma způsobená na právech a, po
n:vadz Jde o. pravo maJetkove, zároveň také na majetku. Každá škoda 
vsak napravuje se ?~dle § 1~23 ob~. záK. především uvedením v předešlý 
stav,: t;prve, nell1:h to. mozno, nahradou takto vzniklé majetkové újmy 
~ p~ne;lch, ~ tak u,z v clt~va,né~ rozho~nutí Rv I 478/28 žaloba z poru
sem naJemnlch prav prol! treltm oso bam opřena o tento předpis a na 
uvede~í v předešlý stav žaluje také výslovně žaloba, o niž tu jde neboť 
n~Jen ze, se na ,:~bru sama cituje jako žaloba o oduznání práva Žalova
neho drzelt a uZlvatl sporné pozemky a »0 navrácení v předešlý stav«, 
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nýbrž i, předeslavší v žalobnín} ději, ž~ ~alobce I~á spo,mé poz~m~.y pac!;
továny od velkostatku B. a zalo,vanY,ze SI SV'::"0C!1l; osobuje JIC~ UZI
vání zmocniv se jich obhospodarovam a nechteJe Je zalobcI vydatI, s,ty
lisuj~ žalobní prosbu na oduznání, drž,:bníc~,a ,užívacích práv, ž,alo~a~eho 
a na jeho povinnost zdržeti se veskereho uZlvam, a obhospooa;ovam yo: 
zemků těch a je žalující straně do· neobmezeneho pachtovm.!"1O ?rzem 
»odevzdati«. Ale totéž jako podle §§ 1293, 1294 a 1~23, obc. zakona, 
platí i podle práva říšsko-německého: § 823 něm. obc. zak., v kapItole 
o »Nedovolených činech« stanoví, že kdo život, tělo, ,zdravlc,s~obodu, 
vlastnictví nebo nějaké jinaké právo druhého bezpravne por~sl, Jest to
muto druhému k »náhradě škody« (správně řečeno k nápr~ve) I;?vme,~' 
náhrada škody (náprava) pořizuje se však podle § 249 prede':,sl.m zr:
zením stavu, jaký by tu- byl, kdyby porušení bylo nenastalo, coz Je,~t jl~ 
nými slovy opět uvedení v předešlý stav a, jen pokud toto znovumze~1 
dřívějšího stavu není možné, má r~~itel postiženého odškodn:tI v pene
zích. Poněvadž předpisy ty vztahUjI se, Jak v tuzem~ku, t~k I V ,ne,?ec
kém právu na každé právo, tedy i na vlastnické, ktere ,tu nem,~c~l.' zakon 
dokonce (zbytečně) ještě výslovně cituj.e, byla ~y m,oznost mdJt! ~ mch 
i žaloby vlastnické (vindikaci a ne~atorn), Ja~oz I ~~e,cky ostatm zalobl.' 
věcné vůbec tedy žaloby petitorm, kdyby uz zvlaste Jako samost~tne 
ústavÝ u-praveny nebyly, nebo-ť to, co je u nich podsta,tného a hlavmho; 
zejména tedy uvedení v předešlý stav (zdržení ~e zasa~u neb Vyd~I:: 
věci §§ 523 366 obč, zák.) je i tu (§ 1323 tamze). Ovs.em Jak zdeJsl 
právo (§ 1295 obč. zák.), tak i řišskoněmecké (§ 823 obc. zak.) kl,ad~ 
jako podmínku povinnosti k náhra?ě škody (k nápr~v.ě), by P?rusem 
práva bylo zaviněné' avšak rozuml se samo sebou, ze, pokud )de JelI 
o povinnost rušitele k navrácení v předešlý stav (vrácení ,v~ci. neb u'p~
štění od zásahu) zavinění není třeba, že se tedy vyhledava Jen obJeK~ 
tivní bezpráví, n~hledíc k !o,?u'. zda je tu.i su?jektiv,~ě, zdalI pachate:1 
nějakou vinu a jakou lze pnČltatl. To jest Jasne, nebol, o~;Jme:lI na p~. 
pachtýři věc nebo v užívání její mu zasahuje osoba nepncetn:, ~a pl. 
choromyslný, jest zřejmo, že přes to, že rušitel Jest nezodpovedny, ne~ 
může si proto přece ponechati věc nebo pokracova~l, v ~asahu, ne?ol, 
an žádného práva nemá - předpokládá se, že odnet: ve,cl in,;bo zasah 
v ni jest objektivně bezprávný - byl by svým bezpravnym Č!~em bez~ 
důvodně obohacen a není příčiny obohacení to mu pon,ech,atI, ~aopak 
plný důvod přinutiti ho k nápravě tak: b~,~e s~éh~ be;~'pravneho čmu nI~ 
čeho netěžil. To platí však i o osobo. pncetne, trebaze zcela bezelstne 
pachtýře rušila jen když rušeni jest objektivně bezprávné. Teprv:, ne
půjde-li jen o ~ápravu uvedením v předešlý stav, nýbrž o náhradu ,~kody 
v penězích, tedy aby nahrazeno bylo. damnu,:, ,:me~ge;~s, po. pnpade 
lucrum cessans, přijde na řadu otázka vmya JeJI mlfy, Jakz § 1324 v pro
tivě k § 1323 zcela jasně stanovL, O~ta~ně, kdY,by an: toho ,nebylo, ~y~ 
pomohly by k stanoveni zásady, ze I pn pouhem obJekt:v,nlm .?ezprav~ 
jest vždy povinnost uvedení v předešlý stav, kdyby n~stac"a Jel' logl<;k~ 
nezbytnost, přirozené zásady právní §? ?bč .. zák. U,kol, ktery zast~v~ 
při žalobách věcných bezelstnost, ktera zavl SI od otazky vmy, zastava 
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při žalobách deliktních otázka ~iny san!a. Školní názor, že pacht1ř je~t 
jen v právmm, a to ve smluvmm pomeru s propachtovatelem (JImz Je 
pravidelně vlastník, někdy i jiný k užívání věci oprávněný), že však 
není v právním poměru- k osobám třetím a nemůže je tedy žalovati, spo
čívá na nedorozumění zaviněném historickým vývojem. Římské právo 
jako znalo jen řadu určitých typů žaloby possessorní a nikoli jako 
platné právo jednu všeobecnou- žalobu z rušené držby, znalo také jen 
Jednotlivé určité typy deliktů, na př. furtum, rapina a pod. a kvasideliktů, 
na př. actio de effusis et dejectis a proto, co pod ten který určitý typ 
nespadalo, nebylo žalobou deliktní chráněno. Moderní právo však vytklo 
všeobecnou zásadu, že každé porušení každého práva jest deliktem, který 
zavazuje k uvedení v předešlý stav, pokud se týče k náhradě škody, a 
význam této všeobecné zásady, kterou, an se zákon i jednotlivými typy 
zabývá, aniž by je však vyčerpával, lze nazvati generální klallsulí a která 
s sebou přinesla i všeobecnou zásadu § 1323 obč. zák. stanovící povin
nost k navrácení v předešlý stav, římskému právu, které znalo zadosti
lIčinění pravidelně jen v peněžitých pokutách vyměřených většinou v ná
sobku škody, neznámou - škola nepostřehla a to zavinilo ono nedoroz
uměnÍ-Ostatně spadá případ, o nějž jde, nyní pod zvláštní typ § 1331 
obč. zák., ježto představuje škodu na majetku, jenže stále nutno pama
tovati, čeho už nevzpomíná, že i tu platí především zásada § 1323 o na
vrácení v předešlý stav. K tomu sluší doložiti, že původně i podle ob
čanského zákona lJylo se možno obejíli pachtýři se žalobou possessorní, 
neb~ť'l1~byla vázaila:naPřiP}dlloU IvhůfUa.šla r na' náhradu škody 
(§'§ 399 a 346 obč. zak.). Avsak kdyz cís, nařízením ze dne 27. října 
1849, čís. 12 ř. zák. byla žaloba possessorní odkázána na třiceti denní 
lhůtu ode dne nabytí vědomosti o rušení (§ 2) a vyloučen byl z nf nárok 
na náhradu škody a odkázán na pořad žaloby petitomí (§ 5), což vše 
převzal i platný civ. soudní řád (§§ 454, 457 ), zůstal při onom nespráv
ném tradičním názoru pachtýř a nájemce bez ochrany, jakmile žalobu 
possessorní zmeškal,' a co do. náhrady škody vůbec bez ochrany, i když 
ji nezmeškal. K tomu doložiti sluší, že i v římském právu byly lhůty 
k žalobě possessorní jiné a žaloba šla vždy i na náhradu škody, jsou,c 
d?plň~em ústavu pet~to!ních žalob ,věcných a že tedy ani tu nebyla po
treba zal?~y petItO<rm, z~l?bl.' z prava (ne pouze z držby), jíž se právě 
I ,s,?uz~na zalo,ba delIktm Jev!, ~rovna naléhavá. Doložiti sluší, že pach
tyn pnz?alo zalobu protI ~rehm ,osobám (petitorní-), kterou lze spíše 
~,azv,at! zalobou z. pachtovmho prava, už rozhodnutí čís. 1014 sb. n. s., 
jakoz ~ roz,hodnu~1 R~ I 47~/28. Rozhodným jest tedy jen, zda žalobce 
tvrzene pravo·, jez I zalobl1l prosba nazvala pachtoviním má a zda ho 
žalovaný v právu tom rušil. ' , 

čís. 9077. 

Ujednaní, jímž převzal otec peněžité závazky proti matce za to že 
bud~ samal dítě ži--:iti a vyc?ovávati, jest posuzovati podle všeobecn'ých 
praVIdel o smlouvach mezI osobamí, nepotřebujícími zvláštní soudní 



- L-ltj, :;JVI I --

896 

ochrany, a podle obdoby § 170 obč. zák. Dokud dítěti nehrozí škoda 
uemá opatrovnický soud ani povinnosti ani práva zasahovati do spon: 
rodičů o významu a o platnosti této úmluvy. Matka mŮže otci placení 
vůbec prominouti, ale nemůže práva, jež sobě osobuje proti otci z těchto 
ustanovení smlouvy, vymáhati nesporným řízením prostřednictvím opa
trovnického soudu, nýbrž jen pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 3. července 1929, R I 515/;29.) 

Notářským spisem dohodli se rodiče nezletilého Maxmiliána V-a 
s výhradou schválení soudem opatrovnickým na tom, že podle odstavce 
čtvrtého a devátého nezl. jejich syn zůstane do 14. roku věku svého ve 
výchově a výživě i v opatřeni u matky, po dokončení 14. roku věku svého 
přejde do výchovy, výživy a opatření svého otce. Ohledně styků rodičů 
s dítětem jest mezi nimi zvláštní dohoda. Ve stycích otce s dítětem budou 
si rodiče navzájem podle možnosti nejvice vstříc vycházeti. Kdyby přišel 
syn do výchovy otce, bude ohledně styku s matkou učiněna zvláštní 
dohoda. Podle odstavců pátého, šestého, osmého notářského spisu za
vá:,al se otec dítěte, rovněž s výhradou opatrovnického schválení, platiti, 
pocínaje 1. dubnem 1928 jménem výživného na nezl. syna matce dítěte 
měsíčně 2.000 Kč, dokud bude syn v její výchově, výživě a opatření. 
Při zvýšení příjmů otce dítěte, jak byly vzaty za podklad pro výživné 
2.000 Kč, o 20% zavázal se na zvýšení výživného, nejvýše na 4.000 Kč. 
Kdyby se naopak příjem jeho o' těchto 20% snížil, jest oprávněn výživné 
snížiti poměrně, ale ne pod 1.000 Kč měsíčně. V případě stoupnutí vý
živného nad 2.000 Kč bude podle dodatku k notářskému spisu, uzavře
nému rovněž s výhradou schválení opatrovnického soudu dne 25. května' 
1928 mezi rodiči dítěte, převyšek přes 2.000 Kč skládati otec dítěte 

k soudu. O pat r o v nic k Ý s o u d I. schválil odstavec čtvrtý a de
vátý notářského spisu ze dne 14. března 1928, neschválil však odstavec 
pátý, šestý, osmý téhož spisu a dodatek k němu ze dne 25. května 1928, 
II. uložil otci, by platil mateřské opatrovnici na výživu dítěte 1000 
měsíčně a do soudní úschovy měsíčně 300 Kč. Rek u r sní s o u d ke 
stížnostem matky dítěte a kolisního opatrovníka 1. zrušil usnesení 
prvého sOlldu ad II. a odmítl návrh otce na snížení výživného, 2. usne
sení I. prvého soudu změnil v ten rozum, že schválil opatrovnicky do
hodu rodíčů o výchově a výživě nezletilce podle notářského spisu ze dne 
14. března 1928, jakož i dodatky k témuž notářskému spisu. 

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu otce do výroku re
kursn~ho soudu, jímž bylo usnesení opatmvnického soudu II. zrušeno, 
a uloZlI rekursnímu soudu, by inovu rozhodl o rekursech matky a opa
trovníka do soudního vyměřeni výživného; jinak dovolacímu rekursu 
nevyhověl. 

Důvody: 

Dovolací rekurs otce do zrušení usnesení ze dne 30. listopadu 1928 
a do odepření soudní úpravy výživného jest odůvodněn. Notářský spis 
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ze dne 14. března 1928 obsahuje dvojí ujednání o dítěti. Bylo smluveno 
že po zrušení manželského společenství převezme matka dítě do své 
péče, výživy a výchovy, a upraven styk otce s dítětem. Toto ujednání, 
obsažené v odstavcích čtvrtém a devátém smlouvy, potřebovalo ke své 

. platnosti a účinnosti podle § 142 obč. zák. schválení opatrovnickým sou-
dem. Odstavec pátý, šestý a osmý upravují peněžité závazky, převzaté 
otcem dítěte prol! matce za to, že bude sama dítě živiti a vychovávati. 
Dítě samo nebylo při vyjednávání a při smlouvě zastoupeno. Tato úmluva 
rodičů musí býti posuzována podle všeobecných pravidel o smlouvách 
mezi oso?an;i, nepotřebujícími zvláštní soudní ochrany, a podle obdoby 
§ 170 obc. zak. J;,st ryze majetkovou úmluvou mezi rodiči, dílě nenabylo 
z ní práv, ,nevzesiy n;u z ní závazky" ~oud jest však povinen pečovati, 
bln~u z ni nevzesla skoda. Doku.d dlteti nehrozí škoda, nemá opatrov
Ulcky soud al1l pOV!l1?ost! al1l prava zasahovati do sporu rodičů o vý
znamu a o platnoslt teto umluvy. S výhradou toho, co bude ještě řečeno 
o jedn?tnoslt smlouvy, ,~ep?třebovaly úmluvy obsažené v pátém, šestém 
a osmem odstaVCI notarskeho SpISU ke své platnosti a účinnosti soud
níh? schválení, rodič~m jest volno i po schválení smlouvy dohodnouti 

. se jl~ak o tom, co or:'a otec platllt, m~tce za to, že matka dítě živí a vy
ch,ovav~. Matk~ muze .otCI plac~lll vubec prominouti, ale nemůže práva, 
Jez ,sobe osob~je proh ,otCI z t,echto ustan?vení smlouvy, vymáhati ří
:emm nespornym prostredl1lctvlm opatroVnického soudu, nýbrž jen po
rade;n prava. :::ake o, :om, zda o:ec jest podle smlouvy povinen platiti 
ma~zelce za, Vyzl~U dltete původ ne smluvených 2.000 Kč měsíčně, či pro 
zmenu pomeru vIce nebo méně, může býti rozhodnuto jenom řádným 
~porem mez,' oběma bý~alými manželi. Z tohoto důvodu bylo by přisvěd
CItl rekurslllmu so~du, ze opatrovntcký soud neměl vůbec práva jednati 
a rozhodnoult o,.navrhu ~tce, by výživné 2.000 Kč smluvené notářským 
s~lsem, bylo ,slll,;eno, ,~vs~k napadené usnesení trpí rozporem se spisy, 
predpokladajlc, ze snt:,em bylo navrženo. Otec prohlásil v podání ze 
~ne 7. července : 9~8, ze se, n;cítí pro změnu poměrů a pro nedodržení 
umluv matkou vaza~ ~lednamm ze dne 14. března 1928, a navrhl, by 
soud upravtl pobyt dltete,podle ~Iastního uznání a, kdyby je přece matce 
po?echal, by upravIl vyzlvovacl povinnost otcovu k dítěti. V důsledku 
sv~ho návrhu přestal stěžovatel posílati matce výživné smluvené notář
skym spIsem a skládá dítěti výživné 1.000 Kč měsíčně u soudu. Tímto 
postupem otce nebyla arci zrušena nabytá práva matčina z notářského 
SpISU, al;,?~atmvnic,ký soud byl povinen v zájmu dítěte učiniti opatření 
o)eh~_ vy:ZlV~cvyhov~t; tedy navrhu otcovu a určiti podle § 142 obč. zák. 
p~1111elene vyzlvne dltelt bez .o,hle~u na spor obou rodičů a nejistý jeho 
Vl sledek O, tom, jak bude vyzlvne, kterym bude otec podle rozhodnutí 
opatrovmckeho soudu dítěti povinen, súčtováno s výživni'm které si 
snad n;atka n~ něm. podle ,notářs~ého spisu žalobou vydobude, ~ení třeba 
plOzatlm uvazovatI. Kdyz prvm soud usnesením ze dne 30. listopadu 
1928 u~nal otce povinným, platiti ode dne 1. července 1928 Ludmile 
S~~-ove jako opatr?vni~i. dí~ěte 100 Kč měsíčně a mimo to skládati pro 
dlt, u soudu 300 Ke meslčne, splntl tím svou v § 142 obč. zák. mu ulo-
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ženou povinnost. Přes to nelze obnoviti usnesení prvního soudu, neboť 
i matka, i nynější opatrovník dítčte napadají je i z toho důvodu, že vý
živné bylo vyměřeno příliš nízko, a s tímto důvodem se rekursní soud 
dosud vůbec neobíral. Jeho rozhodnutí musilo býti proto zrušeno a mu
selo mu býti uloženo, by o rekursech znova jednal a rozhodl. Podotýká 
se, že k novému rozhodnutí bude třeba, by otec vysvětlil, z čeho se 
skládal jeho dřívější čistý důchod 80.000 Kč, a jak se stalo, že poklesl 
v necelých třech měsících na pouhých 27.000 Kč ročně. Neopodstatněn 
jest dovolací rekurs, pokud brojí proti tomu, že rekurs ní soud schválil 
celou dohodu rodičů, jak byla ujednána notářským spisem a jeho do
datky. První soud pochybil, rozhodnuv samostatně o jednotlivých od
stavcích smlouvy, ač všechny tvoří nerozdílný celek. Matka nebyla by 
povinna plniti smluvní závazky převzaté ve čtvrtém odstavci, kdyby 
neměly zůstati v platnosti vzájemné povinnosti 'otcovy určené v odstav
cích pátém, šestém a devátém. Rozhodnutím, že se schvalují i tyto od
stavce, nebylo vysloveno nic jiného, než, že ani v nich nebylo nalezeno 
nic, co by bylo na újmu dítěti. Jak bylo již dolíčeno, nebyla tím nijak 
dotčena vzájemná práva a závazky rodičů v příčině náhrady útrat vý
živy otcem dítěte jeho matce, spor o tato práva může býti vyřizen 
jenom k žalobě. 

čís. 9078. 

Splatnost výdělkové daně, a to i u podniků nových, nezačiná teprve 
vyměřením daně (jejím předpisem), nýbrž povinnost platiti výdělkovou 
daň počíná ihned provozem dani podrobeného podniku. ' 

(Rozh. ze dne 3. července 1929, R I 538/29.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za nemovitost, prodanou dne 17. února 
1928 v exekuční dražbě, přikázal s o u' d p r v é s t o I i c e eráru 
v přednostním pořadí výdělkovou daň za celý rok 1925. Rek u r sní 
s o u d k rekursu knihovního, věřitele nepřikázal v přednostním pořadí 
výdělkovou daň za prvé čtvrtletí roku 1925. D ů vod y: Především sluší 
předeslati,že přednostní pořadí daní v exekučním řízení jest nyní upra
veno a bylo již tak i v den dražby jako v den pro rozpočet rozhodný 
§ 265 zákona ze dne 15. 'června 1927, čís. 76 sb. z. a n., který nabyl účin
nosti podle čl. XVI. dnem 1. ledna 1927. Podle ustanovení § 265 tohoto 
zákona nečiní se nyní rozdíl mezi daní pozemkovou, domovní a výděl
kovou u nemovitostí sloužících podniku, podrobenému výdělkové dani. 
U ',šech těchto daní obmezeno je bezpodmínečné zástavní právo před
nostní na nedoplatky dvouleté, u starších pak až do nejzazší meze tříletí, 
tedy za' další rok, náleží přednostní pořadí zástavnímu právu pod pod
mínkou, že byl nedoplatek knihovně zajištěn nejdéle do dvou let po 
splatnosti daně. Pokud tedy stížnost činí rozdíl mezi daní pozemkovou 
a domovní na jedné straně a výdělkovou na straně druhé, dovolává se 
zákonných předpisů již neplatných. Stížnost jest však oprávněna potud, 
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I ·t·k· 'e přihláška berníhO úřadu neobsahuje údaje o splatnosti 
pok~!CbVl' Y d~' Ztoho bylo lze pořadí jejich zástavního práva posouditi. 
datli Y po e . . .' 19' 1927 d'a '1' , "s'te'nl' stalo se dle kmhov11lhO vyplsu . unora, ,1-
KmlOvm zap '.' 1928 P dl • . d' (udělení příklepu) vykonan byl 17. unora . o e zebm pro eJ , .. t ' , d ' 
,§ 265 náleželo by tudíž bezpodmínečně prednostm zas a~ll1 pra,:-o, ~m,m, 

, 17 únoru 1926 a pod podmínkou knihovmho zaJlstem tem 
splatnym po., 'd' "'t' 'k'h I' , ., b ly splatné po 17 února 1925. Poneva z se za]Is em m ovn 
danlll1, Jez Y . ", t' d" .. h' 
stalo 19. února 1927, náleží přednostní zastavm p;avo em anu;" J~: z 
~' latnost nastala nejpozději (zpět poč~tajíc) 19. unora 1925. P!lhlaska 

h
p 'h u"radu musí proto obsahovatI udaje o splatnostI a, nel11-h Jich, 
ClIll o "k I t I' e soudu přihlédnouti jen ke všeobecným ustanovel11m ;;a ona o :,p ~ -

:osti daní. Tvrzení zástupce berního úřadu př; rozvr~ovefl! roku, ze sl~ 
O podnik nový, jemuž výdělková daň byla predepsana vubec ,?o prve 
v, roce 1926, takže teprve v tomto roce nastala splat~:ost, nestacI, neboť 
z toho není zřejmým ani den splatnosti ani ,suma, te]IZ ,sp,lat~ost nastal~, 
an poplatník byl povinen již před vyměřel11m d<tne urc~:e ~astkyplaÍlÍl, 
takže alespoň co do určité částky daň byla splat~ou .lIZ pred JeJ1m vy
měřenhl1 (§3 zák. čís. 116/21 sb. z. a n., § 270 zak. CIS; 76 sb. z',a n.). 
Poněvadž í přihláška berního úřadu! i ~řednes Jeho, zas5upce pn roz
vrhovém roku postrádá v tomto smeru udaje a ponevadz, nelze tvrdlÍl, 
že daň výdělková za rok 1925 byla celá splatnou tep":.e v roce 1926, 
naopak jest míti za to, že určitá j~jí část, byla ~platno~ jlZ 1. le~~a, 1925, 
kterážto část však již přednostl11ho zastavmho prava nepozlva, jest 
zřejmo, že nepožívá přednostního práva zástavního celá daň .. výdělková 
za, rok 1925, nýbrž jen ta část. jejíž splatnost nenastala ]Iz I. ledna 
1925. Ježto částka, jež byla splatnou již I. ledna 1925, není soudu známa, 
nezbylo - když ani jiných pomůcek tu není - než rozděliti celou roční 
daň výdělkovou na čtyři části (podle předpisu o čtvrtletní splatnosti) 
a částku podle toho na první čtvrtletí roku 1925 z přednostního pořadí 
vyloučiti. částka ta činí při roční výměře 59.282 Kč 35 h - 14.820 Kč 
58 h, takže požívá přednostního pořadí částka 44.461 Kč 17 h, na kterou, 
vyhovuje stížnosti, rekurs ní soud přikázanou částku za rok 1925 snižuje. 

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

D ů vod y: 

DovolaCÍ rekurentka si neprávem stěžuje na to, že rekurs ní soud ne
přikázal z nejvyššího podání výdělkovou daň za první čtvrtletí roku 1925 
v částce 14.820 Kč 60 h. Co se týče tohoto nedoplatku výdělkové daně 
za první čtvrtletí roku 1925, nepřicházejí v úvahu předpisy zákona o pří
mých daních ze dne 15. června 1927, čÍs. 76 sb. z. a n., neboť tyto před
pisy podle ustanovení čl. 11. odstavec šestý uváděcích ustanovení k uve
denému zákonu platí pro dobu od 1. ledna 1927, nýbrž jest ohledně 
nedoplatku použíti dřívějších zákonů, najmě zákona ze dne 25. října 
1896, čís. 220 ř. zák. Podle tohoto zákona (§§ 76 a 123) požívají nedo
platky výdělkové daně starší než I rok a 6 měsíců, a to nedoplatky 
nejvýše tříleté, přednostního zástavního práva, byly-li na nemovitosti 
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zajištěny do jednoho roku od splatnosti. Ježto se zajištěni nedoplatků 
výdělkoú daně stalo v tomto případě dne 19. února 1927, příslušelo ne
doplatkům výdělkové daně přednostní právo jen od 19. února 1926 a 
nikoli také nedoplatku za první čtvrtletí 1925. Jest mylným názor do
volací rekurentky, že nedoplatku přísluší přednostní zástavní právo, pro
tože výdělková daň, pokud se týče nedoplatek její byl předepsán teprve 
výměrem, který byl doručen až dne 5. června 1926, tedy v době Jednoho 
roku před knihovním zajištěním a že jde o výdělkový podmk novy. Splat
nost výdělkové daně, a to i II podniků nových, nezačíná teprve ~ymě
řením daně, pokud se týče jejím předpisem, nýbrž povinnost, plaltlt vy
dělkovou daň a to začátkem kalendářního čtvrtletí vždy čtvrt roku na
před, počíná ihned provozem dani podrobeného podniku (§§ 65, 75 zá
kona čís. 220/,1896 §§ 1, 3 zákona ze dne 16. března 1921, čís. 116 
sb. z. a n.). Předpisem daně se jen s konečnou platností stanoví jeji 
výše a případné nedoplatky, zjevné z předpisu, se pak toliko dodatně 
vyrovnávají (§ 3 zákona čís. 116/~ 1) (srovnej rozhodnutí sb. n. s. 
čís. 4068, 4482, 4504, 4513, 5163 a 7261). Nedostatek výdělkové daně 
za první čtvrtletí roku 1925 byl podle toho splatný déle než jeden ro~ 
před jeho zajištěním, přednostní právo mu proto nenáleželo a rekursm 
soud nepřikázal jej z nejvyššího podáni v tomto pořadí právem. 

čís. 9079. 

československý soud nemůže povoliti rozluku rakouským státním 
občanům, jsou-Ii řúnsko-katolickéhonáboženstvl. 

Pokud tomu nebrání mezinárodní smlouvy, mohou i cizinci, bydlící 
na území československé republiky, domáhati se II československých 
soudů, příslušných podle obecných pravidel, rozvodu nebo rozluky man
želstvi. 

Rozvod neb rozluka manželství nemohou býti československými 
soudy cizincům povoleny, nejsou-Ii přípustny podle domovského práv
nlho řádu cizinců. 

(Rozh. ze dne 3. července 1929, R II 98/29.) 

S o udp l' V é s tol i c e zamítl pro nepříslušnost soudu návrh 
manžela proti manželce o rozluku manželství. D ů vod y: Podle mezI
národního práva platí zásada, že ve statusových věcech, jimiž jsou ze
jména rozhodnutí o platnosti manželství, o rozluce neb o rozvodu od 
stolu a lože, příslušnými jsou rozhodovati jen soudy státu, jehož při
slušníky jsou manželé v čase rozhodnutí. Ježto oba manželé jsou pří
slušníci Rakouské republiky, nelze žádosti o rozluku manželstvl pro ne
příslušnost soudu vyhověti. Rek u l' sní s o u d napadené usneseni po
tvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu. 
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D ů vod y: 

Navrhovatel i jeho manželka tsou ,příslušníkYd repub:i~Yt ~akdou~k(, " ' ství římsko-katolického, mel! az do rozvo u manze s VI o S o u 
na )Ozen h "l'h . dB' d 
a lože, vysJoveného rozsudk;Dl ~emsk~ .. ? CIV! nI" o sou II v ,rne ze ~e 
28 I bla 1928 společné řadne bydl!ste v Brne a oba bydl! dosud ,!a 

, . (~I '~publiky' československé. Návrh, by manželství bylO rozloučeno 
uzenu I /1919 bl'''' . oud aml'tnut odle § 17 rozlukového zákona čís. 320 _ ' y 111ZSmll s, y ~ . 
;: odůvodněním, že podle mezinárodního prá~a soukromeho ]S?U ]e~ 
soudy domovského státu příslušny rozhodovah o platnosti manz~lstvI, 
o rozluce neb rozvodu. S tímto odůvodněním nelze souhlaslh. Zasady 
soukromého práva mezinárodního jsou. podle ústavy. r~pu?l!ky, Cesko
slovenské jen potud závaznými právními prav:dl~ na Jel!~ U}eml, P?kud 
byly uSneseny oprávněnými zákonodárnyml Cllll!el! a radne vyhlaseny. 
Bylo sice mezinárodními smlouvami s Polskem ČIS. 51'19~6, Rumunskem 
čís. 171/,1916 a Jugoslavií čís. 146/19~4 st~~oveno" ze, rO:hod,ovay 
o _platnosti rozluky neb o rozvodu manzelstvl JSou vyl u c n e přIslus
nýmiú~ady státu, jehož příslušníky jsou manželé při podání žaloby nebo 
žádOsliale není takové zvláštní smlouvy s republ!kou Rakouskou, a 
;l1enJadi jiné mezinárodní smlouvy ani zákona, které by bránily česko
slovenským soudům rozhodovati v manželských sporech příslušníků re·· 
publiky Rakouské, bydlí-li na zdejším území. Dvorským dekretem ze dne 
23. října 1801, čís., 542 ~b. z'. s. by.I,~ vysloveno, ~.~, ža,loby v m,anželskýc~ 
sporech cizozemcu majl býh zdeJslml soudr pnJ1n;~ny, kdy~ se ~spo~ 
jeden z manželů usadil v tuzemsku nebo ma tu, stal~ bydl!ste, a"ze ma 
o takových žalobách býti rozhodnuto podle zakonu zeme, v 111Z bylo 
manželství uzavřeno. V takto výslovně uznané příslušnosti zdejších soudů 
k rozhodování o manželských sporech cizozemců nenastala změna ani 
vydáním všeobecného občanského zákoníka ani zákony o příslušnosti 
soudů. Ustanovení §§ 33-37 obč. zák. o právech cizinců předpokládají 
příslušnosťzdejších soudů rozhodovati také v právních věcech cizinců 
bez jakéhokoliv omezení ve věcech manželských. § 76 nyní platné juris
dikční normy ze dne 1. srpna 1895, čís. 111 ř. zák. ustanovuje za soud 
výlnčně příslušný pro manželské spory soud posledního společného by
dliště manželů, nerozeznávaje, zda manželé jsou zdejšími státními ob
čany, či cizozemci. Že i cizozemci mohou se dovolávati tohoto sudiště, 
plyne také z § 57 c. ř. s., jenž je v manželských sporech sprošťuje po
vinnosti složiti jistotu za útraty sporu. Tento právní stav souhlasí se 
zásadami mezinárodního práva ve věcech manželských, smluvenými na 
druhé a třetí konferenci v Haagu. Jak podle návrhu vypracovaného na 
druhé konferenci (otištěn ve Stubenrauchově komentáři 1902 stÍ'. 32), 
tak podle dohody ze dne 12. června 1902, k níž došlo při třetí konferenci, 
jsou k rozhodování ve věcech manželských povolány buď soudy pří
slušné podle domovského právního řádu manželů, nebo soudy příslušné 
podle bydliště žalovaného, po připadě podle posledního společného by
dliště obou manželů. Také § (32) návrhu nového občanského zákonika 
pro československou republiku, jenž byl převzat z osnovy zákona o mezi-
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národním právu soukromém, vypracované v letech 1912/1913 zvláštní 
za tím účelem odborně sestavenou komisÍ, a ustanovuje, že se rozluka 
a rozvod od stolu a lože upravují právním řádem státu, jehož přísluš
níky jsou manželé v čase žaloby nebo žádosti, předpokládá, že i cizí 
státni občané mohou u zdejších soudů žalovati o rozluku neb o rozvod 
manželství. Mimo příslušníky států, se kterými byla učiněna jiná dohoda, 
mohou podle československého právního řádu i cizí státní občané, u nichž 
dopadá sudiště § 76 j. n. žalovati nebo žádati u zdejších soudů o rozluku 
neb o rozvod manželství, odmítání jejich žalob a žádostí jen z toho dů
vodu, že nejsou státními občany československými, bylo by porušením 
rovnosti zaručené v § 106 ústavní listiny všem obyvatelům Českoslo
venské republiky bez rozdílu státního občanství. Přes to byl návrh na 
rozluku rozvedeného již manželství právem zamítnut. Od otázky,· zda 
jsou zdejší soudy oprávněny, o něm jednati a rozhodovati, odlišná jest 
otázka, podle kterého práva má býti o ní rozhodnuto. To posouditi jest 
podle § 33-37 obč. zák. Podle § 34 obč. zák. řídí se osobní způsobilost 
cizozemců k právním jednáním právním řádem jejich domovského státu, 
takže není rozdílů v této příčině mezi nimi a československými státními 
občany, o nichž ustanovuje § 4 obč. zák., že jsou vázáni na domácí 
zákony také při úkonech a jednáních v cizozemsku, pokud jest jimi ob
mezena jejich osobní způsobilost k nim a pokud ony úkony a jednání 
mají míti právní účinky v tuzemsku, což ve věcech manželských vždy 
dopadá. V rozhodnutí čís. 6787 sb. n. s. bylo obšírně odůvodněno, že 
osobní způsobilostí k úkonům a jednáním jest, aspoň v právu manžel
ském, jež jest zásadně právem velícím, rozuměti zpLlsobi1ost k jednotli
vým právním úkonům, upravujícím manželský svazek, bez rozdílu, zda 
jsou manželé při něm účastni jako strana aktivní či pasivní a zda se jimi 
svazek manželský zakládá či zrušuje. Právo navrhovatele žádati o roz
luku manželství a přípustnost rozluky jest proto posuzo'Vati podle do
movského právního řádu obou manželů, tedy podle zákonů Rakouské 
republiky. To vyhovuje také obecnému právnímu přesvědčení, jež se 
utvořilo pod vlivem právních řádů platných v Českoslo'Vensku a v jeho 
kulturní oblasti, a v souhlase s nimi za dnešních sociálních, mravních 
a hospodářských poměrů a názorů, a podle něhož by bylo po rozumu 
§ 7 obč. zák. rozřešiti spornou právní otázku, kdyby nebylo lze se do
brati řešení vS-kladem §§ 34 a 4 obč. zák. Objektivní doklady tohoto 
obecného právního přesvědčení jsou výsledky zmíněných již dvou Haag
ských konferencí, jež vážou povolení rozluky v cizím státě na podmínku, 
že i domovský právní řád i právní řád státu, v němž se rozhoduje o roz
luce, rozluku připouštějí. Stejné ustanovuje čl. 17 uvozovacího zákona 
k německému všeobecnému zákoníku, že přípustnost rozluky se posu
zuje podle zákonů státu, jehož příslušníkem byl manžel při podání ža
loby, že však německým soudem smí býti rozluka vyslovena jen, když 
jest jak podle domovských zákonů, tak podle zákonů německých pří
pustná. Ze zmíněné již osnovy rakouského mezinárodního práva sou
kromého přešel do návrhu nového československého občanského záko
níka § (32), ustanovující, že se rozluka a rozvod od stolu a lože upravují 
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právním řádem státu, jehož příslušníky byli manželé v době ža!oby nebo 
" , ~ti Použití domácího prava Jest tu obmezeno Jen na vseobecnou 
z~eh'o, lu' § (61) že nesluší se spravovati cizím právním řádem, kdyby 
vy rae, o b t 't k' d ' t k . počínání příčilo dobrúm mravum, ne o omu, ze llzems e _ o-
se a OVC J. I ·t· t k' "1' '" 

CI' ustanovení podle svého účelu ma p alt I a. e v pnpac e, o neJz 
nuCova I bl' "d' 'd' N°' hu na rozloučení manželství by o y ze v souzenem pnpa e 
J e. I avr d k k' h 'k o " 

v hověti jenom, kdyby ro~luka byla i.)'O ,Ie !a oU~'yc za onu pn-
y t .' Oba manželé však JSou a byh JIZ pn snatku nmsko-katoltckeho 

pus ha. 'b ' "t 'h . náboženstvÍ, a jest známo, jakož i ze vseo ecne pns upnyc pramen~ 
. ko ského občanského práva zjistitelno, že v Rakousku dosud platl 
~a tu~emsku zrušený § III obč. zák., u.stanovuj!cí, že manžels}ví kato·· 
lických manželů může býti rozloučeno Jen smrlt. lednoho manzela; ,An~ 
V Rakousku by navrhovaná rozluka nemohla bylt po~olena, n;muze J' 
navrhovatel dosáhnouti ani oklikou u českoslo~ensk!chs~udu. ysn:
sení, jímž byla jeho žádost zamítnuta, mUSilo byh, ac z Jlnych duvodu, 
potvrzeno. 

čís. 9080. 

Svolil-li svéprávný substitut ,k zatlžení podstaty substitučního jmění, 
jest svolení to pro něho závazným a nemuže odporovati přikázáni tako-
vých dluhů z přejímací ceny. . . ' . . . . . 

Byla-li v čase zatížení nemovtíosti vlozena (IIa Ol poznamka fid!elko
misámí substituée nemuže se věřitel (jeho právní nástupce) odvolávati 
na duvěru v knihÝ veřejné ohledně neznalosti substitučního svazku. 

Zakázal-Ii zůstavitel zatížení iideil<omisu (substituční podstaty), oon; 
ani zákonný zástupce suhstitutův ani ochrančí soud oprávněn na jeho 
úkor povoliti nduciáři zatížení v jeho osobní prospěch. 

Překročil-Ii zákooný zástupce svou zákonnou plnou moc a j,ednal na 
úknr chráněnce, neváže to chráněnce, třetí osoba, již to bylo nebo mohlo 
býti známo, nenabývá práv z j-ednání zákonného zástupce. 

Staly-li se investice ve prospěch podstaty, jsou zákonný zástupce 
nesvéprávného substituta a suhstituční soud oprávněni zatižiti substi
tuční podstatu. 

(Rozh. ze dne 3. července 1929, R II 242/29.) 

Do rozvrhového usnesení, jímž byla přikázána věřitelům pre]lmací 
,cena za zabraný majetek, podal vlastník zabraného majetku rekurs ve 
.dvojím směru: 1. že byly přikázány knihovně zajištěné pohledávky 
a) bance Z. 60'1.784 Kč 24 h, 76.359 Kč 51 h, 11.90'0 Kč 40' h, b) čsl. 
zúčtovaCÍmu ústavu v Praze 93.990' Kč 39 h, c) bance H. 143.0'87 Kč 
,62 h a 4.574 Kč 32 h, přes to, že podal proti jich přikázání odpor a že 
jeho odpor nebyl poukázán na pořad práva, nýbrž zamítnut. 2, že byly 
přikázány při všech daňových pohledávkách a dále při knihovních po
hledávkách 4% úroky od 1. prosince 1924, ač úroky ty jsou již v pohle
,dávkách započteny a že tedy byly přiznány dvakrát. Rek u r sní s o u d 
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vyhověl rekursu vlastníka zabraného majetku potud, že přikázal pohle
dávky bez 4% úroků od 1. prosince 1924 a, pokud byl odpor vlastníkův 
ohledně pohledávky banky Z. zamítnut, poukázal ho na pořad práva a 
udělil mu k podání žaloby dvouměsíční lhůtu, jinak rekursu nevyhověL 
V posledních dvou bodech uvedl rekursní soud v d ů vod ech: Stěžo
vatel tvrdí, že neměly býti přikázány k zaplacení z přejímací ceny po
hledávky banky Z. 601.684 Kč 24 h, z vl. Č. 233 m. z. d. 76.959 Kč 51 h 
a 11.940 Kč správně 11.900 Kč 40 h, dále zúčtovacímu ústavu v Praze 
na pohledávku "Plandbrielanstalt der Gemeindesparkasse in Graz« 
200.000 býv. rak. uh. K, 93.990 Kč 39 h a bance H. na její pohledávku 
1,174.872 Kč 67 h částka 143.087 Kč 62 h a 4.574 Kč 52 h. Odůvodňuje 
to tím, že nemovitosti, na nichž jsou pohledávky ty zajištěny právem zá
stavním, byly součástí substituční podstaty zřízené Rudolfem Eugenem 
říšským hrabětem z W., což bylo též zapsáno ve zmíněných vložkách 
knihovních a nesměly tedy tyto nemovitosti býti podle zákona zadluženy 
jako substituční jmění co do podstaty, zadlužení mohlo se státi a platí 
jen co do užitků. Substituční úřad nesměl prý povoliti zatížení substituč
ního jmění, ježto nešlo o fideikomis. přikázáním poh1edáyek výše uve
dených k hotovému zaplacení byla by zmenšena substance substitučního 
jmění, z čehož by stěžovateli jako substitutu podle poslední vůle jeho 
prastrýce vznikla škoda. Stěžovatel uplatňuje neplatnost tohoto zatížení 
substitučního jmění a domáhá se, by přejímací cena byla přikázána je
mu, ježto se ona zástavní práva mohou vztahovati jen na užitky, plody. 
Tu jest rozeznávati zadlužení, která se stala v době jeho nezletilosti za 
spolupůsobení ko1isního opatrovníka za tím účelem mu ustanoveného, 
a zadlužení, která se stala v době, kdy byl stěžovatel zletilým a sám 
při zadlužení spolupůsobiL V době jeho nezletilosti stalo se zadlu
žení substitu'čního jmění na základě usnesení zemského soudu v Brně 
ze dne 1. října 1910 do jedné třetiny hodnoty jmění substitučního 
částkou 2,068.000 Kč pro banku Z. Další zadlužení pro pohledávku Spo
řitelny štýrskohradecké 200.000 K stalo se s vědomím a za souhlasu 
stěžovatelova a rovněž tak převod části pohledávky banky Z. na banku 
H. za jeho souhlasu. To připouští stěžovatel sám a je to též prokázáno 
spisem Pl/JO. Poslední vůlí ze dne 15. února 1882 ustanovil zůstavitel 
v odst. 1-4 a 6, že deskové statky H. a R. a další nemovitosti s držbou 
těchto statků spojené mají tvořiti rodinný fideikomis, a zakázal výslovně 

> v odst. 3 zadlužení substitučního jmění. Pro případ, že by se zřízení li
deikomisu stalo nemožným, nařídil v odstavci 6 poslední vůle, že má 
nástupnictví v tyto statky platiti jako fideikomisní substituce podle pořadí 
jím v odst. 4 pro primogeniturní fideikomis ustanoveného. Tím z<lkáza1 
zůstavitel zadlužení substance těchto statků vůbec, vyloučiv zadlužení 
jejich jako lideikomisu, neboť jmění substituční nesmí podle § 6 í 3 obč. 
zák. býti vůbec zadluženo. Ježto ke zřizení lideikomisu nedošlo, jest věc 
posuzovati podle předpisu § 613 obč. zák., nikoliv podle obdoby § 635 
obč. zák., jak míní prvý soud. Než přes to nelze při svědčiti stěžovateli, 
že zadluženi jest neplatné. Podle judikátů nejvyššího soudu ve Vídni 
čís. 209 plen. usn. ze dne 24. března .1914, Pres. 63/14 (sb. Novak XV 
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sv. Č. 1552) jest připustilO, by institut, fiduciář, za souhlasu substitutova 
a pozustalostního soudu statek, jemu zůstavený s obmezením fideikomi
sární substituce zadlužil i co do podstaty substitučního jmění. Tato zá
sada platí, jsouc všeobecného rázu, i pro případ, když substituční jmění 
bylo !iduciáři odevzdáno, jenže na místo pozůsta10stního soudu nastu
puje soud substituční. V témže smyslu vyslovil se též nejvyšší soud ve 
svém rozhodnutí ze dne 3. září 1918, Č. j. R III 180/18 založeného ve 
spisu substitučním F 1/10. Je zjištěno, že stěžovatel, tehda plnoletý, 
souhlasil výslovně se zatížením podstaty substituční pohledávkou štyr
skohradecké spořitelny 200.000 K rak. uh. a rovněž s převodem pohle
dávky banky Z. původních 1,283.300 Kč ve zbytku 1,239.303 Kč cestou 
konverse na banku H., kterýž převod se stal částí 1,222.700 Kč podle 
stavu .zem. ?esk ze dne 1. června 1918. Stala-li se tato zadlužení a pře
vod pohledavky: na bank~ H. z návrhu fiduciáře a stěžovatele jako sub
stItuta a bylo-II to schvaleno substitučním soudem, nelze pochybovati 
že ta~o > o?,ě > jednání. jso~ platná, nelze jim vůbec odporovati a jest 
p:~tnez~hzenasub~!Ituč~I po?stata sama. U pohledávky banky H. není 
jJrIP~sJnY!1l()dp?r tez ~ ~~vodu §§ 61-64 kn. zák., ana jest třetí osobou, 
~te.~anabyIaprav v duvere v pozemkovou knihu a zákonná lhůta dávno 
pn)šI~; > Odpor stěžovatelův byl právem tedy zamítnut ohledně těchto 
obot~>P?hledávek a bylo sti~nost v tomto směru neodůvodněnou zamít
nOU~l. JI,nak.Je tomu, ~o;kud Jde o pohledávku banky Z. Stěžovatel nesou
hlaSII,sa',", Jsa nezle}'lym, svolení za něho udělil jeho opatrovník. Toto 
zad1u~ems!~10 se vsakpo forn:á1ní stránce správně, je tu souhlas opa
tr()vn~ka s!ezovatelova 1 ostatmch činitelů a svolení všech činitelů hv10 
sub.shtuč~:m souden~ schváleno, takže toto právní jednání jest považo
vatI rovne: z~ platn~" ale Jen po stránce lormální. Jinou jest otázka, zda 
t~to zadluzem Jest .tez po stran ce věcné platné, an substitut, stěžovatel, 
s~m sou?!a~ nep;oJevII. -r:t;to otázku nelze však řešiti v řízení nespor
nen;, z~laste ~dyz tvrdl stezovat~l" že byl jeho opatrovník ujištěn, že za
d~uzen~m nem dotčena subshtucm podstata. Právní jednání majíc' 
p.r:d,?'et !oto zadlužení, jest pokládati potud za platné, pOkuci ne~ ~~ 
:!,st~no, ze platným není. Otázku neplatnosti nutno však řešiti ces10u 
radn,eho sporu. Za tohoto stavu věci přikázal právem prvý soud přejí
m~cI cenu k ':.~p1acen! této pohledávky bance Z., avšak nesprávně za
mIt} odpor stewvate1uv, ano není zjištěno že právní J' ed ,.. . 
strance věcné platným. > ' nam Je I po 

Ne' ". > ' • 

d 
> 1 J. v Y s S 1 S o u d nevyhove1 am dovolacímu rekursu vlastníka ani 

ovo aClI1lU rekursu banky Z. 

Důvody: 

d J~e? dv~jí dluhy: jednak takové, k nimž stěžovatel Rudolf W po 
osazem zletIlostI sam svolil, a takové, k nimž nesvolil> on sám n"brž 

~~č~~ho ~ez~tdosti teště j~ho a spolu substituční opatrovník a 'suhsti
jest pSo~ . , o se, one:h tyce, nemuže o tom býti pochyby, že svolení to 
'm' ;on zava.zne a ze tedy nemůže přikázání jich odporovati Kd ž 

aJe up1noli dIsposiční moc (nabyv zletilosti), učinil nějakou di~POSrCi: 
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jest na ni nyní vázán, neboť každý' stojí za svá právní prohlášení a může 
je napadati jen pro vadnost vůle, na př. donucení, skutkový omyl a pod., 
což však stěžovatel v souzeném případě nečiní, nic takového svým dis
posicím nevytýkaje, nýbrž maje je za neplatné prostě z důvodů, že šlo 
o substituční podstatu, při niž jsou prý právně nemožné, tedy domnívaje 
se, že je neuznává právo objektivní. V tom však jest na omylu, neboť jde 
o soukromý jeho majetek, tedy ryze o soukromoprávní věc, kde jeho 
osobní disposice byla rozhodující. § 613 obč. zák. není právem velícím, 
nutícím. Měl tehdáž nad svými zájmy bdíti a souhlas neudělovati, nyní 
jest pozdě. Pravi-li, že, ač pln01etý, byl přece na omylu ohledně právo
platnosti a dosahu svého souhlasu, jsa, jako před tím opatrovník substi
tuční, toho mínění, že se vztahuje jen na užitky substitučního jmění, 
nikoli na jeho podstatu, nemůže tento jeho právní omyl, i kdyby tu na 
krásně byl, na otázce nic změniti, ježto neznalo,st zákona (objektivního 
práva) neomlouvá, vyjmouc případy v zákoně výslovně vytknuté (§§ 326 
a 1431 obč. zák.), o něž tu nejde. Ostatně jest otázka, proč se původní 
dluh pro G. nevztahoval na substituci, nýbrž jen na užitky, vyložena 
v záznamu zemského soudu v Brně ze dne 7. května 1910: protože dluh 
byl kontrahován a schválen jen s vyhradou fideikomisární substituce, 
nemohl se tedy podstaty dotknouti. Měl a mohl tedy i on jen s podobnou 
výhradou uděliti sv01enÍ' k zatížení, t. j. neměl je udělovati, neboť s tou 
výhradou fiduciář svolení vůbec nepotřeboval, protože užitky patřily po
dle § 613 obč. zák. jemu a mohl jimi tedy volně (bez svolení substitu
tova) disponovati. Když takto věc jest skutečně zcela jasná, bylo o ní, 
jak sám v dovolací stížnosti žádá, rozhodnouti hned v řízení nesporném, 
jenže ovšem rozhodnutí není takové, jaké navrhuje: jeho odporu nemůže 
býti vyhověno, nýbrž odpor musí býti z právnich důvodů zamítnut. 

Jiná však je věc, pokud jde o dluhy, k nimž dal souhlas za jeho ne
svéprávnosti opatrovník a substituční soud. Tu sluší především vy
tknouti, že poznámka fideikomisámí substituce byla v obou vložkách 
již od 24. listopadu 1895, kdežto zápisy pohledávek, o něž jde, datují 
teprv o leta později (1911 a násl.), věřitelka banka Z. nemohla se tedy 
odvolávatí na neznalost substitučního svazku, nebyla ohledně něho a 
nemohla býti nikdy bezelstnou, a to platí i o její nástupkyni, i kdyby 
opravdu šlo o ústav jiný, o právnickou osobu a tedy o osobu třetí, což 
by se musilo teprv vzíti na přetřes a vyšetřiti, kdyby na to došlo, jakože 
na to nedojde právě následkem toho, že knihovní poznámkou bezelstnost, 
jak první nabyvatelky zástavního práva (věřitelky); tak každé její ná
stupkyně vyloučena byla. Nemá tedy pravdu rekursní soud, míně, že, 
pokud jde o třetí osoby, jež nabyly práv v důvéře v pozemkové knihy, 
není odpor přípustný též - t. j. nehledíc k tomu, že Rudolf W. k zadlu
ženÍ' svolil - z důvodů §§ 61 až 64 kn. zák., správně řečeno, pouze § 63 
kn. zák., a nemá proto pravdu ani banka Z. v dovolací stížnosti, když 
tento důvod rekursního soudu přejímá a používá jej í na sebe a na po
hledávky, majíc za to, že u ní jde o pohledávky hypoteční, kterých jako 
třetí osoha nabyla bezelstně na základě knihovního stavu a žádá, hy 
í tu byl odpor vlastníka proti přikázání zamítnut. Jak již uvedeno, její 
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b · I·t ost byla v},loučena knihovní poznámkou fideikomisární substi
ezesn v 'd'" vI dl §613 b V 'k tHC~} takže vždy musila věděti, ze h. UClar ,neme po ~ '" v o ~c. za : 

práva podstatu zadlužiti a že tedy jest otaz~ou'v z.~ia je!, predchu~kyne 
nabyla hypotheky na podstatě, o rozv~h jeJIz prepmacI ceny nym jde. 
latně. Bylo tedy rekurs banky Z. zanl1tnoutL 

p Co však se týče rekursu substitučního dědIce ~udolfa W-a, tu b~ se 
především dalo říci, ž~, t~ebaže. reku;ent byl v case tohoto zadluzem 
. ďt' nezletily'm že mel zakonneho zastupce, opatrovmka Karla f-a a Jes e, .. k b t't v. t 'k 
kd ~ 'ento j'eho zákonny' zástupce spolu 1 p o su S 1 ucm opa rovnI 

yz , 1'1' v • t t k . k b a.dále i substituční soud za něho k zadlužení svo ", ze je o ~.!,p o Y 
byl sv01íl on sám a že je tim tedy vázán vz~?~na t~k, pko poz~ejs!m svou-
hlasem po zletilosti osobně k onomu horejslmu pnemu zadluzem udele
ným, a že, jestliže se tu opatrovník a substit~ční soud nezachov~lr p,o
dle zákona, má jen na ně postih, na opatro;mka podle § 264 obc; zak. 
a na soud podle § 265 tamže (nyní správne podle .~yndlkátll1ho,..za,kona 
z roku 1872) § 282 obč. zák. Ale proti tomu oZYvV~jI se Ihned vazne RO~ 
chyblJQstí..SluŠí . uvážiti, že takto mohlo by jmem nezlehlce nebo j!~e 
svéprávnosti zbavené osoby býti jeho zákonným zástupcem a ochranclfr, 
soUdem. promrháno, bud' z lehkomyslnosti nebo í v kollusním doroz
ůli1e}ľíit~', 'jo přímo zneužitím poruč:nsk~ n~b op~trovnic~~ moci" a!e zá
konl1Ý" zástupce nemusí po~om, ~~ sv~pra,vno~tI ~ n~byvsl~ ~~ranence~ 
bude k zodpovědnosti pohnan, mlh maKaveho jmem, na nemz by se by
valý chráněnec hojiti mohl, ac:o se tťče syndikátní zodpovědn,os!i s?udu 
a státu známo jest, jak témer nemozno jest uplatmh syndlkatm narok, 
pochyťil-li soud z neznalosti zákona nebo následkem jeho mylného vý
kladu ana platí zásada, že za nesprávné právní posouzení, za právní 
omyl: pod nějž ovšem spadá í neznalost zákona, soud a tudíž ani stát 
neručí. Jak tento nejvyšší soud již ve svém prvním rozhodnuti v této roz
vrhové věci ze dne 1. února 19'29 vyslovil, jest sice mylným právní ná
zor: že i při fideikomisární substitucí (§ 613 obč. zák.) platí § 635 obč. 
zák. o zadlužení fideikomisu do jedné třetiny aspoň obdobně, avšak jest 
zjevno, jak snadno jest takovému právnímu omylu propadnouti, a jak 
snadno to bylo, a to ovšem nejen pm soud, nýbrž í pro opatrovníka, 
zvláště v tomto případě, kde jmění substituční bylo zůstavitelem určeno 
v prvé řadě ke zřízení fídeikomísu a substituce byla nařízena jen pod
půrně pro případ nemožností, fideikomis zříditi, což vskutku bylo podle 
úředního záznamu ze dne 7. května 1910 pro soud pohnutkou, proč ob
dobně užil § 635 obč. zák., při čemž arcí přehlédl zvláště to, že zůstavitel 
v závěti výslovně nařídil tím, že reální držba od něho pro !ideikomis 
věnovaná má vždy bez dluhů býti zachována (der von mír zum Fidei
kommis gewidmete Realbesitz soll stets schulden!rei erhalten werden), 
takže, když zůstavitel zakázal i zadlužení fideikomisu, tím méně mohlo 
se užíti předpisu § 635 obč. zák. o zadlužení fideíkomisu do '/3 ohdobně 
pro nastoupívší místo něho fideikomisární substitnci, kde !iduciáři na 
podstatu vůbec práv nepřísluší, a tedy ani zákonný zástupce nezletilého 
substituta ani soud ochrančí nejsou oprávněni na úkor tohoto fiducíáři 
za tížení v jeho osobní prospěch povoliti, jak na to správně zemský soud 
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ve Vidni při zadlužení pro O. nahlížel, povoliv zadlužení jen s výhradou 
substitnce, tedy jen co do užitkll. Zodpovědnost zákonného zástupce a 
ochrančiho soudu tedy nezaručuje bývalému chráněnci majetkovou in
demnitu a není tedy pro jeho škody ze špatné správy jeho jmění dosta
tečnou zárukou. Druhé však je, že i třetí osoby (třetí na rozdíl od lidu
ciáře), jež z nesprávné disposice zákonného zástupce a ochrančího 

soudu nabyly práv, mohly jednati a práv nabýti vědouce, že disposice 
jest nesprávná, jednati a nabýti tedy obmyslně, i jest otázkou, zda ta
kovéto nabytí jejich na úkor bývalého chráněnce může zůstati platným, 
zda má zůstati zkrácen a ony nesprávné nabytí podržeti? Ovšem, jde-li, 
jako zde, o zápůjčku, kterou poskytl nad to peněžní ústav, nebude věc 
tak nápadnou, jako šlo-li by o jednáni liberální, jímž by třetí osoba na
byla zisku, na př. o darování z nezletilcova jmění, avšak i u peněžního. 
ústavu, který se na neoprávněné disposici súčastnil poskytnutím zá
půjčky, v jejíž bezprávném povolení fiduciáři právě nesprávná disposice 
zákonného zástupce a soudu záleží, dá se mysleti, že rád udělá obchod 
a proto rád přehlédne právní závady, jež mu stojí v cestě, ač je viděl neb 
viděti musil, jedná tedy obmyslně. Zkrátka zákonný zástupce chráněnce 
jen zastupuje, ale nepředstavuje, není s ním právně totožným, jest jinou, 
druhou osobou. Jedná-li tedy zákonný zástupce osoby, není to totéž, jako 
když jedná osoba sama. Bývalý chráněnec, jakmile nabude svéprávnosti, 
může své právo jakkoli zadati a bude to platné, zákonný zástupce však 
má jednati vždy jen v prospěchu chráněnce, nikoli na jeho úkor a, 
jestliže tedy práva chráněncova proti této své povinnosti zadá, není to 
tak, jakoby je zadal chráněnec sám. Když zmocněnec přestoupí meze 
plné moci druhé straně zjevné, neváže to zastoupeného jím zmocnitele 
(§ 1016 obč. zák.), dokud to neschválil, což se může státi i mlčky tím, 
že si prospěch z jednání plnou mocí nekrytého přivlastní, ale práv,ě i zá
konný zástupce má jen plnou moc, za chráněnce jednati, plnou ]11oc 
ovšem, jejíž obsah stanovil zákon sám, plnou moc zákonnou, pročež 

sluje právě také zástupcem zákonným: jestliže tedy zákonný zástupce 
tuto svou zákonnou plnou moc překročí a jedná na úkor chráněnce, tedy 
to chráněnce neváže, jako tam to nevázalo zmocnitele, třetí osoba z jed
nání zákonného zástupce práv nenabývá. Jde-li o právo knihovní, ovšem 
tu přichází v úvahu ještě veřejná víra v pozemkové knihy. Jak již řečeno, 
byla v projednávaném případě lideikomisární substituce knihovně po
znamenána již od 24. listopadu 1895 a proto musila i banka Z. se sub
stitucí počítati a, poněvadž neznalost zákona neomlouvá (§ 2 obč. zák.), 
věděti, že liduciář má podle § 613 obč. zák. právo jen na užitky, nikoli 
však na podstatu a že tedy ani zákonný zástupce substituta ani sub
stituční soud nejsou oprávněni ve prospěch fiduciáře a na zkrácení sub
stituta podstatu hypothekou obtížiti. šlo by tedy o nabytí proti knihovní
mu stavu a právu, o nabytí obmyslné. Avšak nutné a tedy docela jisté to 
není, neboť sluší ještě uvážiti, že takové zatížení může se státi také ve 
prospěch samého substituta, tehdy, když se děje na investice ve pro
spěch podstaty, na př. na její udržení nebo zvelebení. V takovém pří
padě jsou z<Íkonný zástupce nesvéprávného substituta a substituční soud 
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"právněni substitučni statek zatížiti a to sluši právě probrati, zvláště 
když něco takového se již ve spisech substitučních tvrdi, tak na př. 
v podání liduciářově ze 28. dubna 1910, v němž žádá za povolení nej
větši ze sporných zápůjček, vtělené pak ve vl. Č. 233 mor. zem. desk 
pod pol. 56 penízem 588.573 K 58 h, ačkoli K tomu hned sluší upozor
niti, že si obsah podání toho, odvolávající se na investice a meliorace 
fiduciářem pořizené resp. na potřebu zařízení odporuje se závětí, kde 
zustavitel v čl. 1 potvrzuje, že nemovitosti, o něž jde, s upotřebením 
velmi značných kapitálů zařídil podle nejracionelnějších hospodářských 
zásad (pročež mohl potom také každé zatížení zakázati), a že soud o žá
d"sti té vůbec šetření nekonal, nýbrž se jen s písemným prohlášením 
účastníků spokojil, takže nebylo ani zjištěno, že n'ějaké investice a me
liorace konány, ani zda zápůjčka na ně obrácena. Toto otázky mohou 
skutkově býti ovšem velmi rozličné a složité, takže není v tomto roz
vrhovém řízení pro jich vyšetřování a zjišťování nejen místa, nýbrž ne
lze je.také prostředky řízení nesporného zjistiti a proto nezbývá právě 
nicjillého;než potvrditi rozhodnutí rekursního soudu, jenž otázku plat
l)os.tLhypothečních pohledávek banky Z. odkázal na pořad práva. 

čís. 9081. 

Statkoví úředníci (zákon ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák.). 
Stač~ byla-li zachována d"ba výpovědní, třebas se tak stalo i do

datně prodloužením lhůty, jen když mezitím neuplynula lhůta, na kterou 
bylo vadně, vypovězeno. 

(Rozh. ze dne 3. července 1929, Rv II 439/29.) 

žalobu, by žalovaný byl uznán povinným vykliditi naturální byt na 
velkostatku .žalobců, pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e pro tento
kráte zamítl. . O dv o I a c í s o u d k odvolání žalobců napadený roz
sudek potvrdIl. I? ů vod y: První soud zjistil, že žalovaný byl správ
c<;m velkostatku zalobců po osm let, a správně dovodil vzhledem k § 19 
zakona ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák., že jeho služební poměr mohl 
bý!i zrušen jen výpovědí osmnáctitýdenní. Výpovědi dopisem ze dne 12. 
kvetn~ a 30. ~ervna' 1928 byly nesprávné a proto nezákonné. Důsledkem 
toho Je~t k"l1~m hleděti, tak, )a~o bl se vůbec nebyly staly. Proto ne
mohla zalujlcl strana vypovedm lhutu stanovenou dopisem ze dne 12. 
kvě~na 1928 prodloužiti dopisem ze dne 18. června 1928 k 30. září 1928, 
an zalovany neuznal první výpověd' a proti ni se ohradil. K těmto dů
vodům. napaden.ého rozsudku jest podotknouti, že výpověď jest jedno
~tran,nym ~rá:,mm jednáním, jímž žalobci stanovili, kdy má skončiti slu .. 
zebm. pom,er zalo~al1~ho. Výpověd' jest podle své přirozené povahy úko
nem Jedtnl~' nedllnym a beze odpůrcova svolení nepřipouští ani opravu 
a111 doplnenl. Neodpovídá-li výpověd' přesně době zákonem stanovené. 
neruší VŮb"c služební poměr (§ 19 druhý odstavec, uvedeného zákona: 
»lst eIDe Kundlgungsfrist einzuhalten«), zůstávajíc projevem právně bez-
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významným. Proto také výpověd' žalobce ze dne 18. června 1928 jest 
novou samostatnou výpovědí, která taktéž stanovila výpovědní lhůtu 
rovněž krátkou (104 dní neboli 15 týdnů místo předepsaných 18 týdnů). 
Otázkou. zda by stačila výpověď služební smlouvy bez výpovědní lhůty, 
takže by pak platila lhůta zákonná, netřeba se zabývati; neboť v sou
zeném případě dali žalobci v prvním dopisu výpověď k 30. červnu, 
v druhém dopisu k 30. září 1928. Ani § 406 c. ř. s. nemohou se žalobci 
pro svůj názor dovolávati; neboť ustanovení to předpokládá, že závi\
zek k plnění již vznikl, v době žaloby však ještě nebyl dospělý. Ani prv
ním ani druhým dopisem žalobců nebyl, jak shora uvedeno, služební po
měr vůbec zrušen a závazek žalovaného k vyklizení služebního bytu vů·· 
bec ještě nevznikl, zejména ne pOuhým projitfm času. § 573 c. ř. s. nelze 
na tento případ použíti ani obdobně. Že šlo o skutkový děj podle § 22 
zák. o statkových úřednících, žalobci v prvé stolici netvrdili a žalobci 
prohlášení k tomu potřebného v první stolici ani neučinili (§ 482 odst. 2 
c. ř. s.). Vždyť žalovali až po uplynutí »výpovědní Ihůty« stanovené do
pisem ze dne 18. června 1928. Ostatně i tento případ předpokládá vý
pověď podle zákona, při čemž zaměstnavatel žádá jen o vyklizení před 
uplynutím výpovědní lhůty. Žalobce má tudíž nárok na služební byt jako 
část svého platu (§ 5 cit. zák.) až do řádného skončení služebního po
měru, které dosud nenastalo. 

N e j vy Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

o II vod y: 

Dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. jest oprávněn. Podle §§ 18 a 19 
zákona o statk. úředn. může býtí zrušen služební poměr výpovědí, při 
níž musí býti dodržena výpovědní lhůta (§ 19 druhý odstavec slova: ist 
eine Kiindigungsfrist einzuhalten). Musí tudíž strana, jež chce zrušiti 
služební poměr výpovědí, zachovati Ihdtu zákonem určenou. Důvod je 
na snadě. Zaměstnanci musí býti poskytnuta možnost nalézti si jiné mí- . 
sto, zaměstnavateli zase možnost zjednati jiného úředníka. Není proto 
po této stránce rozdílu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Každá 
strana má proti druhé nárok na určitou výpovědní lhůtu a může proto 
odporovatí výpovědi jen potud, pokud nebyla lhůta ta zachována. Úče
lem odporu může býti jen dodržení zákonné lhůty. Podle toho Jest po
souditi nárok žalovaného na užívání služebního bytu, jež bylo částí 
jeho služebního důchodu. Výpovědí dopisem ze dne 12. května .1928 
projevili žalobci úmysl zrušiti služební ,smlouv~ podle §§ 18 a ,19 zako~a 
o statk. úředn. Tomuto projevu mohl zalovany odporovalI, lezto nebY'~ 
zachována zákonná lhůta výpovědní, ovšem mohl se domáhati jen jejího 
prodlouženi na zákonnou dobu. Žalovaný tak učinil dopisem svého prá~~ 
ního zástupce, žalobci pak dopisem ze dne 18. června 1928 vyhoveh 
oprávněnému odporu žalovaného tím, že pr?dlou~ili .výpo,vědní lhůtu na 
zákonnou dobu. Tím byla zhOjena vada puvodm vypovedl a bylo do
saženo účelu zákonného předpisu, výpověď stala se právně účinnou v ten 
způsob, že uplynutím prodloužené doby byl zrušen služební poměr a tím 
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í nárok žalovaného na užívání služebního bytu. Nelze dovoditi ze zákona, 
že výpověď nepřipouští opravu ani doplnění a že jest v každém případě 
projevem právně nevýznamným, neodpovídá-li přesně době stanovené 
zákonem. Zákon nevyžaduje více, než by byl" zachována určitá doba 
výpovědní (einhalten), nevylučuje však, by se tak stalo i dodatně pro
dloužením lhůty, jen když mezi tím neuplynula lhůta, na kterou bylo 
vadně vypovězeno, t. j. jen když tato lhůta může býti ještě prodloužena. 
Mohla proto býti prodloužena dopisem ze dne 18. června 1928 výpo
vědní lhúta určená původně do 30. června-1928 s právním účinkem, že 
služební poměr skončil dnem 1. října 1928, ke kterému byl vypovězen. 

čís. 9082. 

Společnosti s r. o. (zákon ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.). 
O návrhu ve smyslu § 91 zák., by likvidátor zajistil pohledávky vě. 

řitelů společnosti, lze rozhodnouti v nesporném řizeni. 

(Rozh. ze dne 4. července 1929, R I 407/29.) 

Návrh věřitelů společnosti s r. o. v likvidaci, by bylo likvidatoru 
společnosti nařízeno, složiti jistotu k zajištění pohledávky navrhovatelů, 
so u d. p r v é s t o I i c e zamítl. Rek u r sní s o u d zrušil napadené 
usnesení a uložil prvému soudu, by, nehledě k uplatněnému jím zamíta
vému důvodu, znovu o návrhu rozhodl. O ů vod y: Zamítnutí návrhu 

. rekurentů, by bylo firmě uloženo zajistiti, jejich pohledávky, stalo se 
z důvodu, že se rejstříkový soud pokládá za nepříslušna uložiti společ
nosti žádané zajištění, jelikož rejstříkovému soudu náleží jen přezkou
mávání formelní stránky likvidace, do věci samé se však pouštěti ne
může. Tento právní názor rekursní soud nesdílí. Jest ovšem správné že 
soud rejstříkový má zkoumati formelní stránku likvidace, jest však 'zá
roveň povinen zkoumati provedení likvidace s hlediska § 91 zákona ze 
dne. ~~ ~ř~zna I?06, čí,S~ 58 ř. zák., tedy zejména, pokud jde o zapravení 
a za]!stem dluhu, a muze v tom směru k návrhu zájemníků uložití firmě 
pokud se týče likvidatorům, by zajistili dluhy. To státi se může s hle~ 
d~ska §.15 uv. zá~. k obch. zák., podle něhož ve firemních věcech jest 
pre?,se]!!!. p~dl~ zasa.d nesporného řízení, v řízení nesporném a není 
tud!z .spravne, ze prvy soud k rozhodnutí o žádaném zajištění nebyl pří
sl~snym. Naop~k podle t?ho, co řečeno, jest příslušným k řešení této 
otazky. Nezbyva proto nez, by se prvý soud, nehledě k zamítacímu dů
vodu, znovu, ~s.nesl o návrhu rekurentů na zajištění jejich pohledávek. 

Ne J v y s S 1 S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

O Ů vod y: 

. Oovolac!mu. rek~rsu n;l:;e přiznati oprávnění. Stěžovatelka se pouka
z~Je na spravne.oduvodnelll napadeného usnesení, jež nebylo vyvráceno 
vyvody dovolaclho rekursu. Jde prozatím jen o řešení otázky, zda o ná-
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vrhu ve smyslu § 91 zák. o společnosti s obmezeným ručením ze dne 
6. března 1906, čís. 58 ř. zák., by likvidátor zajistil pohledávky navrho_ 
vatelů, lze rozhodovati v řízení nesporném, čili nic, a tu jest přisvědčiti. 
právnímu názoru rekursního soudu, že tomu tak jest. Pokud jde o ob
dobné ustanovení čl. 202 a 245 obch. zák., bylo ve shodě s rozhodnutím 
A. CL 386, 620, 640, 668, 709, 1057, 1389 a 2350 již rozhodnutím to. 
hoto nejvyššího soudu sb. čís. 3439 uznáno a náležitě odůvodněno, že 
nároku ve smyslu čl. 245 (202 odstavec druhý a třetí) obch. zák. ne
třeba se domáhati žalobou, že stačí žádost v řízení nesporném. Táž 
zásada musí však pro stejný právní podklad platiti i pro ustanovení 
§ 91 zák. o společnosti s obmez. ručením. 

čís. 9083. 

Lhůta prv,ého roku (§ 231 c. ř. s.) nemusí býti přesně do.držov~lna. 
vždy však musí býti určena tak, by byla odpůrci umožněna do:state(:ná 
příprava k roku. U rčení nepostačitelné lhůty může býtí zmatkem podle 
§ 477 čís. 4 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 4. července 1929, R I 493/;!9.) 

Žaloba byla doručena žalovanému 18. března 1929 s tím, že prvý 
bude 20. března 1929. Ježto se žalovaný k prvému roku nedostavil, 
nesl s o udp r v é s t o I i c e rozsudek pro zmeškání, jimž 
podle žaloby. O d vol a c í s o u d zamítl odvolání uplatňující 
tečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. s. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vráti! věc 
címu soudu, by O odvolání znovu rozhodl. 

DLlvody: 

Podle § 231 c. ř. s. jest první rok se zřetelem k času pro dOlručení 
žaloby asi potřebnému naříditi zpravidla (výjimky, uvedené v vvo,o", 

druhém netýkaji se souzeného případu) tak, by mezi doručením a 
byla doba asi čtrnácte dnů. Již z tohoto doslovu zákona vyplývá, že 
čená lhůta nemusí býti přesně dodržována, že po případě může 
i kratší. Vždy však musí býti vzhledem k ustanovení § 139 c. ř. s. 
lena tak, by odpůrci byla umožněna dostatečná příprava k roku. 
proto mluvi zákon o lhůtě »asi« čtrnáctidenní, jsa si vědom, že Oflm,,
řenost této lhůty vzhledem k jejímu účelu v § 139 c. ř. s. 
lze posuzovati v tom kterém případě pouze podle jeho konkretní(,h 
nosti. Byla-Ii proto v souzeném případě obsílka k prvnímu roku, 
zenému na 20. března 1929, doručena žalovanému teprve dne 18. Uflo'I'. 

1929, lze otázku, zda se vydání rozsudku pro zmeškání pro n;i~t~ti~~~.~~. 
se žalovaného k prvnímu roku stalo právem či neprávem, řešiti 
jen úvahou, zda doba mezí doručenim obsílky a rokem postačila, by 
stěžovatel mohl ještě včas k soudu dostaviti, nýbrž jest zkoumati, 
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d b" 'ta vzhledem ke konkretním okolnostem umožňovala žalovanému 
. o 'homou přípravu k roku. Právě t"to možnost však žalovanému krátkou 
! na .' k (t' 48 h d "d' lhůtou mezi doručením ObSllky, a prvmm. ro em .]. . o . po pr;pa e 
. n 35 hod. byla-Ii mu obsllka dorucena teprve odpoledne, coz vy
~~třeno nebylo) poskytnuta neby~a, při?líží-Ii se k~složit~sti zažal9va
ného nároku a obzvláště k tomu, ze ob~llka nebyJa z~lovanem,u doruce,na 
v jeho bydlišti v P., nýbrž v T., kde prec~~dne P?byv,:l. Byt I tedy za
lovaný měl snad fysi,cko~ ~OŽI1.0~t dost"v~~: se teste v,~as k; wku, nelze 
euznati že mu v one kratke Ihute nebylo ]IZ mozno, pnprav.tl se k roku 

~ak by 'mohl před soudem projednávati, a byl-li proto přes to proti 
ně~u vydán rozsudek pro zmeškání, trpi rozsudek zmatkem podle čís. 4 
§ 477 c. ř. s. 

čís. 9084. 

Q1lkojmi'a plátce netvoří s hlavním dlužníkem nedílné společenství 

".ro~i. 

(Rozh, ze dne 4 .. července 1929, Ry I 35/29.) 

Žalobce žaloval MariiB-ovou jako hlavní dlužnici a Josefa B-a jako 
. rukojmího a plátce. Ježto se Josef B. k prvému roku nedost"vil, vynesl 
pr o c es n í s o. udp r v é s t o I i c e proti němu rozsudek pro zmeš
kání, jimž uznal podle žaloby. O d vol a c i s o u d napadený rozsudek 
potvrdil.. D ů vod y: Podle § 477 čís. 4 c. ř. s. jest rozsudek i s před
chozím řízením zmatečným, když byla mo,žnost na soudě projednávati 
odňata straně nezákonným postupem, zejména opomenutým doručením. 
Spolu žalovanému Josefu B-ovi byla žaloba doručena do vlastních rukou 
a týž se k prvému roku dne 28. března 1928 nedostavil. Z toho vyplývá, 
že tu není zmatečnosti rozsudku a řízení dle § 477 čis. 4 c. ř. s. To, 
co uvádí ódvolání jako zmatečnost rozsudku a předchoziho řizení, že 
proti spolužalovanému jako rukojmímu, an s hlavní dlužnicí, prvŽ<tlo
vanou Marií B-ovou, tvoří nedílné společenství v rozepři podle § 14 
c. ř, s., nelze podle §§ 396 a 402 druhý odstavec c. ř. s. vynésti rozsudek 
pw zmeškání, není zmatečností podle § 477 čís. 4 c. ř. s., nS'brž jest tyto 
vývod'y zhodnotiti s hlediska nesprávného právního posouzeni věci, kte.
rýžto odvolací důvod odvolatel ve věci samé dále uplatňuje. Bylo proto 
odvolání z důvodu zmatečnosti § 477 čís. 4 c. ř. s. v neveřejném zase
dání (§§ 471 čís. 5 a 473 c. ř. s.) jako neodůvodněné zamítnouti. Ani 
ve věci samé není odvolání opřené ° odvolací důvod nesprávného práv
ního posouzení věci opodstatněno, Spolu žalovaný Josef B. jest žalován 
s Marií B-ovou jako rukojmí a plátce. Podle § 1357 obč. zák. jest rukojmí 
a plátce práv jako nedílný spoludlužnlk z celého dluhu a záleží na vůli 
věřitelově, zda chce nejprve žalobou pohnati hlavního dlužníka, či ru-' 
~ojm!~o',či toho i on.oho zároveň (§ 891 obč. zák.). Z toho jest patrno, 
ze P;I ~avazku rukOjmího a plátce jde jen o' ručení solidární, že vš"k 
ruko]ml a plátce s hlavním dlužníkem netvoří nerozdílné společenství, 

Civilnf rozhodnutí XI. 
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jednotnou stranu procesní podle § 14 c. ř. s. Solidárnost závazku ne
může o sobě nedílné společenství v rozepři podle § 14 c. ř. s. zalo·žitL 

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

Důvody: 

Zmatečnost podle § 477 čís. 4 c. ř. s. vytýkal dovolatel již v odvo
lání z rozsudku prvé stolice, odvolací soud tuto výtku již vyvrátil a do
volatel se poukazuje na příslušné odůvodnění napadeného rozhodnutí. 
Pokud jde o právní posouzení věci, setrvává dovolatel neprávem na sta
novisku, že rukojmí a plátce tvoří s hlavním dlužníkem podle § 14 c. ř. s. 
nedílné společenství v rozepři. Jest sice přisvědčiti dovolateli, že se zá
vazek rukojmího a plátce řídí podle závazku hlavního dlužníka, že jest 
závazkem akcesorním, že celkový dluh, i rukojemství, zaniká uspoko
jením věřitele, že však onen závazek zaníká pro svou akcesorní povahu 
zpravidla také každým jiným zánikem hlavního dluhu. Všecko to nemůže 
však odůvodniti vznik a trvání nedílného společenství v rozepři. Nedílné 
společenství v rozepři jest tu jen tenkráte, vztahuje-li se účinek rozsudku, 
který má býti vynesen, na všecky společníky v rozepři, any tyto účinky 
vyplývají z povahy sporného právního poměru aneb ze zákonného před
pisu. Poněvadž takovéhoto zákonného předpisu není, přišla by v úvahu 
Jen povaha právního poměru. Nedílné společenství v rozepři jest tu 
v tomto směrtl jen tenkráte, jsou-li proti společníkům v rozepři právně 
nemožná odchylná rozhodnutí. U rukojmího a plátce (§ 1347 obč. zák.) 
tomu však tak není, poněvadž rozhodnutí může vyzníti odchylným způ
sobem podle námitek a jinakých obran, které u hlavního dlužníka i u ru
kojmího a plátce mohou se utvářiti různým způsobem. 'Tak na příklad 
může hlavní dlužník uplatňovati, že jest sproštěn podle § 53 vyrov. řádu 
závazku, čehož se však nemůže dovolávati rukojmí (§ 48 vyr. ř.). Ostatně 
nevyplývá ze spisů, že hlavní dlužnice namítla u prvního roku, že zaža
lovaný dluh zanikl. Závazek rukojmího a plátce jest ovšem závislým 
na závazku hlavního dlužníka, což má v zápětí, že rukojmí a plátce může 
zásadně uplatňovati proti žalobě také námitky z poměru hlavního dluž
níka k věřiteli, obzvláště také námitku, že zánikem závazku hlavního 
dlužníka zanikl i jeho závazek. Tyto námitky musí však žalovaný ru
kojmí a plátce ve sporu uplatniti, což se nestalo. 

čís. 9085. 

Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís,. 70 ř. zák. 
, Není protizákonným, nařídil-ti rejstříkový soud!, vyřizuje opověd' urči-

1tch změn s~ov, by byly stanovy změtlěny také co do některých dal
šlch ustanovem, pokUd! se týče, by ustoo.ovení ta byla ze stanov vůbec 
vypuštěna, ana podle jeho názoru nevyhovují zákonu. Stačí, poukázal-Ii 
rejstříkový soud 00 do změn nenavržených k § 3 zákona ze dne 10. června 
1903, čís. 133 ř. zák. 

Ústředí družstev, jež jest zároveň revisním svazem, nemůže býti úvěr
lÚI11 dtužstvem, Přijímání vkladů na knížky vůbec a vkladů. od nečlenů 
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v 'akéko1Ív formě ústředím při~leněný~ družste,:,v j~~ i ob~tar~vání 
J \eČ11ého nákupu hospodářských ~otře~ pro přlcle~en!l sdruze'.ll' vy:Oká se z rámce připustné čin!l0sb druzstva Jako ,~~ revtsm"ho. 
y Rejstříkový soud jest oprávnen, by Zk01l!l1al, zda ~c~I.,~zstva a .pro

středkY k jeho dosažení vytčené ve stanovach odpovtdaJ1 zá,konu vůbec, 
pokUd jde o revisní svaz, zejména také zákonu ze dne 10. aervna ~903! 
čís' 133 ř. zák. vztahy mezi přičleněnými družstvy ll: svmem, kter,e ma 
na'zřeteli § 3, druhý odstavec, zák. čis. 133/1903, neJsou styky obchod
ními, nýbrž závodními vztahy vůbec. v v, , , • 

. Ustanovení stanov jímž nenl vylouceno opatřeni cennych paptru, 
devis a valut. ve volném obchodě za účelem jich prodeje přičleněným 
sdruženfm, přiči se jak § 1 zákona o společenstvech,· tak § 3 zákona 

čis. 133/1903. , v b tk· k oV t· . km ,.v, 
Ustanovení stanov o použib pre y U}} UCIIS 1 na ď enovem Jmem 

podniků. a ústavů. veřejné účtujících ve formě držby akcii, podilů. a pod.« 
vybočuje z mezí činnosti družstva podle § 1 zákona o společenstvech. 

Prokuristu společenstva nemů.že ,zřiď!ti p~edsta~enstvo" vný?~~ j~!l 
valná.bromada, jež však mů.že toto sve pravo prenésb na zvlastn1 Jl zn-
zeilý orgán. 

(Rozh. ze dne 10. července 1929', R I 227/,29'.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d vrátil společenstvu s r. o. opověď za tím 
účelem: I. by změny stanov byly opraveny zmocněným k tomu předsta
venstvem ve formě zvláštního dodatku ke stanovám. Nutno totiž: I. v § 2 
ods!.. 5 stanov vypustiti ustanovení o přijímání peněžních vkladů k úro
čení na běžný účet nebo na vkladní knížky od nečlenů a přijímání vkladů 
těch od členů obmeziti na běžný účet, poněvadž činnost společenstva musí 
podle § 1 zákona ze dne 9'. dubna 1873, iČ'ís. 70 ř. zák. zůstati obmezena 
na členy, nejde o ú"ěrní družstvo, jak je má na mysli § 2 zákona ze dne 
10. října 1924, čís. 239 sb. z. a n. a nemůže ani u revisního svazu, jímž 
jest toto společenstvo, býti rozšiřována na nečleny a, poněvadž podle 
§ 3 zákona ze dne 10. června 1903, čís. 133. ř. zák. revisní svaz jest 
oprávněn kromě výkonu revisí přičleněných družstev jen hájiti jejich 
společné zájmy a udržovati jich obchodní styk navzájem a se svazem, 
nikoli však přijímati peněžní vklady na vkladní knížky ať od členů, ať 
od nečlenů nebo na běžné vkladní účty od nečlenů. 2. v § 2 stanov bod 7. 
vypustiti, poněvadž obstarávání společného, nákupu provoz ovacích hos
podářských potřeb pro přičleněná sdružení ve smyslu § 5 zákona ze dne 
10. října 1924, čís. 239 sb. z. a n. jest vzhledem k ustanovení § 3 zákona 
ze dne 10. června 1903, čís. 133 ř. zák. dovoleno jen svazům (ústředím), 
která nejsou revisními svazy, 3. v § 2 stanov odst. 8 vypustiti, poněvadž, 
koupě a prodej cenných papírů, devis a valut, i když je to obmezeno na 
členy společenstva, jsou obchody bankovními, přesahujícími svépomocný 
účel činnosti družstevní v § 1 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. 
zák. naznačený u každého společenstva, tím více u svazu revisního, 
4. v § 19 stanov v odst. 6 ustanovení o udělování prokury vypusti,ti a za-

5&" 
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řaditi do oprávnění valné hromady (§ 15 stanov), poněvadž 
udělovati a odvolávati jest povolána valná hromada, nikoli výbor, 
5. v § 41 stanov ustanovení o účasti společenstva na kmenovém jmění 
podniků a ústavů ve formě držby akcii, podílů a pod. vypustiti, poněvadž 
účast taková vybočuje z mezí pro revisní svaz jako společenstvo záko_ 
nem z roku 1873 a 1903 vytčených, 6. v opovědi učiniti návrh, změna 
kterých paragrafů stanov má býti zapsána, II. by připojen byl firemně 
podle stanov ověřený opis protokolu o schůzi představenstva, která 
usnese na změnách požadovaných pod č. I, III. by předložen byl v 
jím vyhotovení dodatek ke stanovám, dnem schůze datovaný a fifl,mni' 
podle stanov podepsaný, obsahující nový doslov změněných ustanovení 
stanov. Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu. O ů vod y: Přede-
vším nutno zdůrazniti, že rejstříkový soud jest, jakž vyplývá z . 
veni § 3 min. nař. ze dne 14. května 1873, čís. 71 ř. zák. a §§ 2 a 3 zák. 
ze dne 10. června 1903, čís. 133 ř. zák. nejen oprávněn, nýbrž i povirLen, 
by nařídil změnu stanov, jakmile shledá, že některé jich U'I.dHU",'H 

poruje zákonu ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. S tohot08 ;~~:~i~~~. 
právem požaduje rejstříkový soud, by v odst. 5 § 2 stanov v 
bylo ustanovení o přijímání vkladů peněžních na běžný účet nebo na· 
vkladní knížky od nečlenů a přijímání vkladů těch od členů obmezeno 
bylo na běžný účet, neboť jednak mwH činnost každého družstva podle 
§ 1 zákona ze dne 9. dubna .1873, čís. 70 ř. zák. zůstati omezena na 
členy, jednak nejde tu o družstvo úvěrní, jež na mysli má § 2 zákona ze 
dne 10. října 1924, čís. 239 sb. z. a n. Taktéž jest oprávněn požadavek, 
by vypuštěn byl z § 2 stanov odstavec 7 o obstarávání společného ná
kupu hospodářských potřeb pro přičleněná sdružení, hledíc k tomu, že 
podle ustanovení § 5 (2) zákona ze dne 10. října 1924, čís. 239 sb. z. 
a n. úvěrním společenstvům a jejich svazům jest dovoleno obstarávati 
společný nákup provozovacích potřeb pro členy, z čehož následuje, že 
takovéto obstarávání provozovacích potřeb dovoleno jest toliko svazům, 
které nejsou revisními svazy, jímž jest práv'ě stěžující si družstvo. Koupě 
a prodej cenných papírů, devis a valut jsou nepochybně bankovními ob
chody a již tím vybočují z mezi § 1 zák. ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 
ř. zák. a nemohou proto býti družstvem provozovány, byť i zůstaly ome
zeny na členy družstva. Právem proto žádá rejstříkový soud, by vypu
štěn byl odstavec 8 z § 2 stanov jednající o koupi cenných papírů, de~ 
vis a valut od přičleněných sdružení. Práva, příslušející společenstevní
kům ve věcech společenstva, zejména co do vedení obchodu vykonávají 
se podle § 27 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. ve valné hro
madě, z čehož následuje, že udělení a odvolání prokury patří do pravo
moci valné. hromady a nelze proto s hlediska § 11 cit. zák. připustiti 
ustanovení stanov, podle něhož se přenechává ustanovení prokmisty vý
boru. Není proto nezákonným požadavek rejstříkového soudu, by v § 19 
stanov odst. 6 ustanovení o udělení prokury bylo vypuštěno a zařazeno 
do oprávnění valné hromady § 15 stanov. Ustanovení § 41 stanov o po
užití přebytečných hotovostí,pokud určuje, že smí býti užito přebytků 
»k účasti na kmenovém jmění podniků a ústavů veřejně účtujících ve 
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., .j "b. kel'i podílů a podobně« zřejmě vyhočuje z mezí, kleré pro 
forme (rz va, b 1873 č' 70' 'k .. t. d ·'stva stanoví § 1 zákona ze dne 9. du na ,IS. r. za ., . 
čmnos ruz , d'k . k t r' t t 
neboť nejde tu o společné provozovám ~o ~I .u

k
' la dO ~ka, u;ys I ma" o o 

'k é ustanovení nýbrž přímo o kapltalLshc e po 111 a111, pro nez se 
za.on

1

n 
fOI.ll1a· spoletenstevní nehodí. Vyhovuje tudíž zákonu, když rej-

O-lsen , 'č t' I' t "k " soud žádá by v § 41 stanov ustanove111 o u as I spo' ecens va 
stn ovy, f 'd 'b k·' oďlů p na kmenovém jmění podniků a ústavů ve orme rz y a Cll, p I a . 
bylo vypuštěno. .' ·1 

Ne j vy Š š í s o u d vyhověl částečně d~volaclmu rekursu t~,:m~~1 
napadené usnesení v ten smysl, že vylou~II.~ u~n~se1111 r;ls n ove o 
soudu ze dne 8. ledna 1929 odstavec ctvrty; ]lna ova aClmu rekursu 

nevyhověl. • 
Důvody: 

Dovolací stížnost vytýká napadenému usnes,;ní, ~~ jít;J byl J'0r~šen 
zákon.jednilk nesprávným formelním postupem pn vynzeHl opovedl, led~ 
nak~dů"ddi't,práva hmotného. Výtka tato není oprávně,na ani,~ tom, a111 
v ()l1ó l11 směru. Po stránce formální: Není protizákonnym, nandll-IL rel
střík()vý.soud, vyřizuje opověď určitých změ!' stanov, by, byly stanovy 
změněny i co do některých dalších ustanovem, pokud se tyče by ze sta
nov.vubec byla vypuštěna (§ 2 od.st. 5 a ,7;. § 19 ?,dst. ,6), lezto po~le 
jeho názoru nevyhovují zákonu. Tlm neucml~ relstfl,kovy soud a s 111?J 
ani soud rekursní závislým povolení navrženych zmen stanov, pokud le 
shledávají nezávadnými" na opravách nebo výpustkách, které nebyly 
navrženy, jež však .pokládatí za n~!né, )e!~o n,ej~ou sr?vnat<;lné se .zá
konem. Postup nižších soudu jest ucelny, zadali-ll, by pre,d zaplsem c,et: 
ných navržených změn byly celé stanovy ve smyslu zakona konecne 
upraveny. I když rejstříkový soud co do změn nen~vržených n;pouk~
zal výslovně k předpisu § 3 ~in. nař. ze dne 14. kvetna ,!873, Č}s. 71 r. 
zák., pokud s.e týče k § 11 zak. ze dne 9. dubna 1873, CIS. 70 r. zak. a 
ob mezi! se mimo jiné v určité části jen na odi'tvodnění svého rozhodnutí 
§em 3 zák. ze dne 10. června 1903, čís. 133 ř. zák., nelze v tom shledá
vati podstatnou závadu již vzhledem k citaci družstevního zákona u § 3 
zák. čís. 133 z roku 1903, nehledíc ani k tomu, že rekursní, soud, který 
si právní názor rejstříkového soudu osvojil, výslovně poukazuje také 
k § 3 min. nař. čís. 71/1873. 

Po stránce věcné: K § 2 odst. 5 stanov. Stěžující si společenstvo jest 
"Ústřední jednotou hospodářských družstev«, jest tedy jen ústředím, je
hož účelem jest podle úvodního odstavce § 2 stanov podporovati mravně 
i hmotně svépomocné sdružovací snahy a zvláště úkoly a věci sdružení 
jednotě přičleněných. Mimo to jest revisním svazem ve smyslu zákona 
ze dne 10. června 1903, čís. 133 ř. zák. S tímto účelem jest nesrovna
lelno, by ústředi samo bylo úvěrním družstvem. K tomu, by se z ústředí 
vytvořilo samostatné úvěrní družstvo, směřuje však právě předpis § 2 
čís. 5 stanov, podle něhož svaz přijímá peněžní vklady k úročení na 
běžný účet nebo na vkladní knížky od členů i nečlenů a poskytuje půjčky 
přičleněným sdružením. Vlastní jádro tohoto předpisu jest sice sesla-
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beno prvou větou tohoto odstavce, podle něhož má svaz tuto 
vyvinouti za účelem vyrovnání přebytků a potřeb peněžních m 
~Ieněnými sdruženími. Avšak již v tomto doslovu jest rozpor, neboť 
jedním z prostředků k dosažení účelu vytčeného v prvém odstavci 
mělo býti jen vyrovnání přebytků a potřeb peněžních mezi přiičlť~nĚ,nÝmi 
sdruženími, stačilo by, by družstva, mající přebytky, ukládala je v U'lrre,"] 

n~ běžný, úč~t a ~y pak ústředí .ve, smy~lu stanov poskytovalo při členě_ 
n~m druzstvum, jlmz se nedostava potrebných hotovostí z takto získa_ 
n,:h? f?ndu ,zápůjč~y. Tak br ~e ~talo ú,středí prostředníkem mezi přičle_ 
nenr.ml druzstvy pn vyrovnam prebytku a potřeb peněžních mezi nimi a 
vyvljelo čmnost, která by měla za účel společnou ochranu zájmů '""zo
~ých ~ruž~tev a udržování jich závodních vztahů navzájem, tedy činnost 
S,3 zak. Čl§. 1 ~3;:190~ vý~lovně ~řipuštěno?-'př!jímání vkladů na knížky 
vubec a vkla;Ju o~.?ecle~u v Ja~,ekoh f.or;:,e uslredím přičleněných druž
stev, vymyka se jlZ z ramce pnpustne cmnosti družstva jako družstva 
revisního (§ ,3 z,ák~ Čí~. 133/19?3, dr~hý od~tavec poslední věta), nehledíc 
am k tomu, ze ustredl (svaz) uvermch druzstev není oprávněno vydávati 
vkladní knížky ani podle § 2 zákona ze dne 10. října 1924, čís. 239 sb. 
z. ~ n., neJSOU,C samo 9. sob~ ?~užstvem úvěrním ve smyslu tohoto zákona. 
§,2, tO?O,to z,:kona. pnp?usl! Jen, by II svazů ústavů tam jmenovaných 
(uvermch druzstev Jsouclch pod dozorem svazu [ústředí]) byl dozor sva
zový nahraze~ d~zorem podle § 14 zákona čís. 133/,1903. Že rejstříkový 
soud Jest opravnen, by zkoumal, zda účel družstva a prostředky k jeho 
dosažení _vytče~é ve s,tan_ovách odpovídají. z~konu vůbec, tedy nejen zá
k?nu druzstevmmu, nybrz pokud Jde o reVI,sm svaz. zejména také zákonu 
ČIS. 133/1903, Plyne z § 3 tohoto zákona, podle něhož svaz musí býti 
?tv?řen na základě zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., ve spo
Je,m s § _~ min. nař. ze dne 14. května 1873, čís. 71 ř. zák. a §§ 11 a 1 
z~k_ona_ CI'~' 70;;1~73.Nel,de ,tu o otázku, zda jest svaz oprávněn k revisi 
pnclenet;ych druzstev, nybrz zda Jeho stanovy, které mají býti zapsány 
do spolecenstevní~,:,rejstříku, vyhovují zákonu. Naráží-li stěžující si druž
st,:o na roz~odnutt CIS. ~~64 sb. _no s., podle něhož nutno se říditi smyslem 
a, uč:,l;m zakona ? revIsI ~p~:ecenstev a. st~noviti normu, která by byla 
zamerum tohoto zakona neJbhze, nebyla-h nekterá otázka zákonem ze dne' 
10. č~r~na 1903, čÍs .. 133 ~. zák. upravena, nutno právě z této zásady vy
VOdltt, ze Jest neslučltelne s povoláním ústředí jako revisního svazu by 
samo s družstvy přičleněnými provozovalo obchody vybočující z r:,ezí 
shora vytčených. ' 

K § 2 o d s t. 7 s t a n o v. Nepřípustnost tohoto statutárního usta
n9vení pro, ~středí, která jsou revi.sními svazy, plyne z téže úvahy jako 
pn ~ 2 paty ?dstavec. Vztah~ mezi přičleněnými družstvy a svazem, 
ktere ma na zreteh § 3, drUhy odstavec zákona čís. 133/1903 nejsou 
styky ob~hodními, jak je pojímá stěžující si družstvo. nýbrž závodními 
vztahy vubec. 

K § 2 o d s :. ,8 ~ ta n D~. V to~to, předpisu stanov, tak jak jest 
upraven:nedoc?azl vyr,a~u svepomocny raz dr~ž,stevni čínnosti při koupi 
a prodejI cennych papuu, devls a valut, tak Jak jej naznačuje stěžující 
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. d - tvo v dovolací stížnosti. Není z něho patrno, že jde jen o vyrov
SI. ;11Z: bytků a potřeb tohoto druhu peněžnich prostř.edků u při členě
nan' pre d -- , h h t ť 
ny' ch sdružení, tak jak je tomu v § 20d,st. 5 C? h o pe~e,zmdc . DOVOS

1
!t' 

Odst. 8 § 2 stanov nevylučuje opatřem .cen~.yc paplru, e;'ls, a va u 
I e'm obchodě za účelem J'ich prodeje pnčlenenym sdruzemm, tedy ve vo n b _. . , -

b kovní obchody vilbec, kterážto činnost vy oC~Je nejen z ramce pn-
ant ého družstevního podnikání po mzumu § 1 zakona ze dne 9. dubna 

l~~3n čís. 70 ř. z., nýbrž příčí se i předpisu § 3 zákona čís. 133/,1903, 
'a~ujicího obsah a rozsah působnosti revisního svazu. _. 

up' K § 41 s t a n o v. Pokud nižší soudy vylUČUJí z tohoto pre?p:s~ 
stanov větu, že přebytků smí býti použito »k, úČkas~! na dk?l;enovem

d 
Jbm: m 

odniků a ústavů veřejně účtujících ve fo;me a CII,~O I, U a p~ ~_n~«, e .. tak právem a stači v tom směru poukazatt ke spravnym a vysltznym 
CIOl . , . d dl' t-- t' b I dilvodům napadeného usnesení, l<ter~ vy'~o y ovo aCI S,lznOS I ne y y 
vyvráceny. Potud není tedy dovolacl sltznost v § 16 CIS. pat. ze dne. 
9 srpna 1854, čís. 208 ř. z. odůvodněna. . 
. K § 19 o d s t. 6 s t a n o V. Nemůže býti pochybnosti, že proku

ristu nemůže zříditi představenstvo, poněvadž z~stupovací, moc pře_~sta~ 
venstva jest v jistém směru užší než prokura, ze tedy prav_o ke znzem 
prokuristy jest přiznati jen valné hromadě. Než t?muto poz~~a~k~, Je,~t 
vyhověno i tím, přenese-li valná ,?ro~a~a tot? .pravo, na, zvlastm, JI zn
zený orgán, jímž jest v tomto pnpade sedesaltclenny vy~or (~ ~ 7 sta: 
nov) volený vesměs ze členů jednoty. Tento postup nem prottzakonny 
a nepříčí se ani jeho duchu. Poukázati jest v tomto s~,ěru jednak k zá
sadě vyslovené v § 26 družst,:vniho :ákona co do p!lp~St~ostt zasto~
pení (při provozu podmku druzstva), .Jednak k § 19 t~h,:z }akona, ,ktery, 
pojednávaje o představenstvu, zmmuJe se v posledm vete o valne hro
madě, dozorčí radě a j i n ýc hor g á n ech. Připouští. tedy sám zá
kon vedle obligatorních orgánů představenstva (§ ·15 »Jede Genossen
scha!! muss einen Vorstand haben«) a v,alné hromady (§ 27 »Die, Rechte 
... werden von der Gesamthei,t der Genossenscha!!er in der General
versammlung ausgetibl«) také orgány fakultativní, totiž dozorčí radu 
(§ 24 »Der Genossenscha!!svertrag k a n n dem Vorstande einen Auf
sichtsrat .... an die Seite setzen«) a j i n é o r g á n y (§ 19). Nelze 
tudíž seznati, proč by nemohla valná hromada v určitých případech, kde 
toho mimořádný rozmach družstva při velmi značném po'čtu členů vy
žaduje přenésti jistou přesně vymezenou část svých oprávnění, jmeno
vitě c~ do opatření častěji se opětujících, na zvláštní orgán, jehož slo
žení by bylo úměrné počtu členů majících účast na valné hmmadě a 
jehož zřízení by bylo vyhraženo valné hromadě a jen ze členů družstva, 
tak jak je tomu u stěžujícího sI družstva. Potud· bylo dovolací stížnosti 
vyhověti a rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 9086. 

Zákon o společe11stvech ze dlle 9. dubna 1873, čís. 70ř. zák. 
Nepďpustným jest účel společenstva: »zastupovati členstvo v obChod

ních záležitostech na přáni členů.« 
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K zastupování společenstva nemohou býti povolány i jiné osoby mimo 
členy pfedstavenstva, zejména nikoliv prokuristé. 

Nepfipustné jest ustanovení stanov, že valná hromada má rozhodovati 
ve sporech o výklad stanov. 

(Rozh. ze dne 10. července 19'29, R I 408/29.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d odepřel zápis nových stanov společenstva 
z těchto d ů vod ů:1. Ustanovení § 2 ad e) stanov. podle něhož účelem 
spole.č'enstva jest »zastupovati členstvo v obchodních záležitostech na 
přání členů«, jest nepřípustné a neodpovídá pojmu a podstatě spole~ 
čenstva po rozumu § 1 zák. ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., podle 
něhož společenstva mají za účel podporovati živnosti nebo hospodářství 
svých členů společným provozováním podniku. Výdělková a hospodářská 
~polečenstva nesmějí provozovati jakékoli výdělkové odvětví, nýbrž je
jich činnost musí vždy býti v nútné souvislosti s hospodářstvím nebo 
s výdělkem jejich členů tak, by živnost a podnik družstva měly se k vý
dělku a k hospodářství- členů jako prostředek k účelu. Členy družstva, 
jakž ze stanov zřejmo, jsou osoby stavu zemědělského, tudíž osoby, jichž 
hlavní hospodářská činnost jest zřejmě daleká' provozování živnosti za
stupování v obchodních záležitostech. Ostatně společenstvo není opráv
něno provozovati tuto činnost, která se vymyká z rámce družstevnictví 
vůbec. 2. Ustanovení § 14 stanov, podle něhož družstvo zastupují před 
soudem i mimo soud též »jeden člen představenstva a jeden prokurista«, 
jakož i z ustanovení § 27 stanov, podle něhož firmu znamená též »jeden 
člen představenstva a jeden prokurista«, jsou nepřípustná, ježto podle 
zákona (§ 15 zákona společenstevního) zastupuje družstvo soudně i mi
mosoudně jen představenstvo a rovněž jen představenstvo jest podle 
§ 17 zákona oprávněno firmu znamenatI. Ovšem podle § 26 cit. zákona 
může býti úřeďníkům anebo jiným zmocněncům svěřeno zastupování 
družstva při provádění obchodů a za zákonných předpokladů udělena 
i prokura.3. Ustanovení § 25 ad čís. 12 stanov. podle něhož valné hro
madě přísluší rozhodovati ve sporech o výklad stanov, jest jednak ne
přípustné, ježto odporuje zásadě § 19 prvá věta obč,. zák. (»každému, 
kdo se cítí zkrácen ve svém právu, jest volno podati stížnost na úřa,j, 
určený zákony«), jednak jest potud nejasné, že jest s to dáti podnět 
k odůvodněným pochybnostem o jasnosti a o určitostí stanov, čehož jest 
se uvarovati již v zájmu řádné správy společenstva. Rek u r sní s o u d 
napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Právem především pozastavuje 
prvý soud ustanovení § 2 lit. e) stanov. které určuje, že účelem spole
čenstva jest »zastupovati členstvo v obchodních záležitostech na přání 
členů«, neboť účel tento nemá nic společnéhO' s ostatním účelem družstva, 
který sl podle § 2 stanov jako skladištní družstvo vytklo, a odporuje 
tento účel i ustanovení § 1 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák., 
podle něhož společenstva jsou spolky o neuzavřeném počtu členů, které 
mají za účel podporovati výdělečnost nebo hospodářství svých členů 
společným provozováním podniku. Této zásadě nově usnesený doslov 
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§ 2 písm, e) stanov nevyhovuje a správně proto prvý soud toto usta

novení pozastaVIl. , . 
P dle § 15 zákona zastupuje družstvo jen představenstvo zvolene 

e čl~nů družstva a jest tudíž vyloučeno, by k zastupová?í družstva byly 
z olány i jiné osoby mimo členy představenstva, zelmena tedy proku
PO

V

t l'akž činí § 14 stanov nově usnesených. Toto ustanovení jest vzhle
flS a, ., , t bl' . C d m k ustanovení § 15 zákona nepnpustnym a pro o y o pravem rels n-
ke vým soudem pozastaveno. Arciť může býti podle § 26 zákona provo
~váni obchodů společenstva a zastupování společenstva vzhledem na 

':oto provozování obchodů svěřeno úředníkům nebo jiným zmocněncům, 
tedy i prokuristům, tito zmocněnci mohou však zastupovati družstvo, jen 
v mezích § 26 zákona, nejsou však oprávněni, zastupovati společenstvo 
podle § 15 zákona. Ustanovení § 14 stanov nemůže proto obstáti. 

Ustanovení § 20 čís. II stanov správně podle § 25 čís. 12, stanov, 
podle něhož val?á hromada má r~zho?ovat.i ve s~orech o ,vý!dad ~ta,nov, 
jest nepřípustne, n~boť § 19 ~bc. z~k. vyslovne stanovl, .ze ~azdemu, 
kdo se má za zkmcena ve svem pravu, lest volno podal! sl!znost na 
úřad ustanovený zákony, z čehož plyne, že ustanovení § 25 čís. 12 sta
noV o rozhodovánf sporů o výklad stanov jest nepřípustné a odporuje 
§ 19 obč. zák. . 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, neshledav pod
mínek § 16 nesp. říz. 

čís. 9087. 

Zbaveni svéprávnosti (cís. nař. ze dne 28. června 1916, čis. 207 
ř. zák.). 

V řízeni o zbavená svéprávnosti nelze vyhověti návrhu, by znaleck;é 
posudky, na jichž základě bylo řízeni provedeno a skončeno, byly před
loženy k přezkoumáni a dodatečnému posouzeni soudní lékařsk:ou radou 
ve sm~slu ustanoveni zákona ze dne 1. července 1927, čís. 107 sb. z. a n. 

(Rozh.ze dne 10. července 1929, R I 546/;29.) 

s o II d P r v é s t o I i c e zbavil žofii V-ovou částečně svéprávností 
pro choromyslnost. Od por o v Ý so u d napadené usnesení potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d nevyho,věl rekursu mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Řízení provedené před odporovým soudem není neúplným z důvodu, 
jakž vytýká stížnost, že odporový soud nevyhověl návrhu sté-žovatelky, 
by veškeré posudky znalecké, na jejichž základě bylo řízení provedeno 
a skončeno, byly předloženy k přezkoumání a k doďatečnému posouzení 
soudní lékařskou radou ve smyslu ustanovení zákona ze dne 1. července 
1927, čís. 107 sb. z. a n. Posudek soudní lékařské rady, jak jej připouští 
trestní řád (§ 126 tr. ř. v doslovu čl. 1-3 zákona ze dne 1. července 
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1927, čís. 107 sb. z. a n.) není průvodním prostředkem cívilního soud
ního_ řízení, v němž znalecký důkaz lze provéstí jen osobamí lysickými 
pro posouzení odborné otázky způsobílými. 

čís. 9088. 

Přeměna spoleČIIJosti s r. o, na družstvo ve smyslu zákona ze dne 
10. prosince 1924, čís. 279 sb. z. a n. 

Rejstříkový soud má otázku, zda stanovy družstva, v něž se má pře- . 
tvořiti dosavadni spoleČIIJost s r. o., vyhovují zákonu, zkoumati již při 
vyřízení opovědi zamýšlené přeměny k poznámce v obCltodnfin rejstříku 
a jest svým rozhodnutím při konečném zápisu družstva vázán. 

Jest nepřípustná přeměna společnosti sr. o. na družstvo, měl-li podle 
stanov býti členem družstva dosavadní jediný společník společnosti 
sr. o. 

Není přípustno, by byl jako předmět provozu družstva prostě převzat 
pi'edmětprovozu společnosti s r. o., i kdyby vybočoval z rámce pří
pustné činnosti družstva ve smyslu § 1 zákona ze dne 9. dubna 1873, 
os. 70 ř. zák. 

Nepřípustným jest účel družstva, není-Ii ve stanovách, že provoz 
obchodů, jichž podnikání jest předmětem družstevmho podniku podle 
stanov, jest obmezen na členy ctružs,tva. 

(Rozh. ze dne 10. července 1929, R II 235/29.) 

šlo o přeměnu společnosti s r. o. na družstvo. S o udp r v é s t o
l i c e vrátil opověď jednatelů k opravě. D ů vod y: Připomíná se spo
lečnosti, že doslov firmy zamýšleného družstva neodpovídá družstev~ 
nímu zákonu, který nařizuje v § 4, že firma družstva musí obsahovaŤ! 
,označení předmětu podniku. Slova »Bratří S.« nelze vůbec do družstevní 
firmy pojati. Jednatelům náleží opovědi k obchodnímu rejstříku provésti 
bez průtahu. Ježto se opověď stala teprve po Y25 měsících, vytýká se 
průtah ten důrazně jednatelům s připomenutím, že by jim byla vobdob
ných případech udělena pokuta pořádková 50 Kč. Připomíná se též, že 
účel družstva v § 2 stanov vytknutý neodpovídá ustanovení podle § I 
zák. družstevního, ježto neobsahuje, že musí býti provoz obchodů, jichž 
podnikání jest předmětem družstevního podniku podle stanov, omezen 
na členy družstva. Dotyčné ustanovení stanov musí tedy býti patřičně 
·opraveno. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: 
Poklid jde o účel družstva, jest mylným názor stěžovatelů, že ustanovení 
§ I zákona bylo pozměněno nebo dokonce zrušeno novými zákony. Duch 
svépomoci, který ovládati má všechna hospodářská společenstva podle 
zákona, jest vyjá(lřen v ustanovení § 1 zákona, podle něhož činnost 
družstva má zůstati omezena na členy družstva. Pakliže stěžovatelé za
mýšlej! obchoďovati s ne členy, jak uváděj! ve stížnosti, mohou si zvo
liti jinou formu obchodní společnosti, jak jsou uvedeny v obchodním 
zákoně. 
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N e j vy Š š i s o u d nevy~ověl d?~olacímu r~k~rsou ~,uložil rej~tři
Kovému soudu, by při vyřízenI opoved! dbal ! nametu mze uvedenych. 

Důvody: 

Jde o přeměnu společnosti s r. o. na družstvo ve smyslu .zákona ze 
dne 10. prosince 1924, čÍs. 279 sb. z. a n. Podle § 1 tohoto. zakona m9-
hou se společníci společnosti s ručením obmez~nYn:. us~ésŤ1 ,na tom, ze 
.se společnost přeměňuje, aniž mění v podstate. svuJ predmet provozu, 
na výdě-lkové a hospodářské družstvo podle zakon,?: ze. ~ne 9. d.ubna 
1873, čís. 70 ř. zák. Podle § 2 téhož zákona JSou ys}chm Jednat;,le po
vinni opověděti zamýšlenou přeměnu k po~namenanI v obch.od~!I? ~eJ
stříku. K opovědi jest přiložiti stanovy druzstv~. Soud pov~1! zap~s Jen, 
odpovídají-li stanovy družstva plat,ným předp!sum, a bylO-I! prokazano, 
že se usnesení společníků podle § 1 stalo po zákonu n~bo ~odle smlouv~ 
společenské. Jakmile usnesení soudu nabylo moc! prava, JSou Jed?atele 
povinni učiniti další opatření, předepsa~á v ~,2 a. 3 tO?oto :akona; 
Podle § 4 téhož zákona povol! soud zap!s, setre zakonnych predp!su 
'Ů zápisu družstev do společenstevního, pokud se týče do obchodního 
rejstříku a, není-li zároveň rejstříkový?, so~dem příslušným pt;0 společ
nost s ručením obmezeným, vyrozum! o zap!su tento soud. Soudu po
volujícímu zápis nenáleží zkoumati, ,zda stanovy dr~žstva, jež musí, býti 
totožnými se stanovami, podle nIchz se stala poznamka podle § 2, vy
hovuj! příslušným zákonným předpisům o d:užs~vech. Z těchto ustan?
vení zákona vyplývá, že rejstříkový ~oud n:a otazku, zda stan?vy. druz
stva, v něž se má přetvořiti dosavadnI spolecnost s r. o., vyhOVUJ! zákonu, 
zkoumati již při vyřízení opov'ědi zamýšlené přeměny k poznámce 
v obchodním rejstříku (§ 2 uved. zákona) a že svým rozhodnutím jest 
při konečném zápisu družstva vázán ( § 4 téhož zákona J. A tu jest pře
dem poukázati k tomu, že podle § 3 stanov mají býti členy družstva ve 
smyslu zákona ze dne 10. prosince 1924, Ns. 279 sb. z. a n. dosavadní 
společníci firmy Bratří S., společnost s ručením obmezeným. členem této 
společnosti s ručením obmezeným jest však jen Velkonákupní společnost 
drúžstev, zapsané společenstvo s ručením obmezeným. Podle § 1 zákona 
ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. jest použíti zákona družstevního 
na spolky s neuzavřeným počtem členů. Družstvo nemůže tedy tvořiti 
jediný člen a, mělo-li by zůstati jen při předpisu § 3 stanov, nebyla by 
přeměna ve smyslu zákona čís. 279 z roku 1924 vůbec přípustná. Sta
novy pojednávají sice o tom, kdy členství přestává, ale ani slovem se 
nezmiňuj! o tom, jak se členství k družstvu nabývá (§ 5 čís. 4 zákona 
družstevního), kdo o přijetí členů rozhoduIe atd. § 6 stanov mluví 
o představenstvu voleném ze členů přičleněných družstev a hned nato 
o volbě výboru ze členů společenstva. Rovněž § 7 stanov zmiňuje se 
o volbě dozorčí rady ze členů přičlenéných družstev, podniků neh ústavů. 
Tato ustanovení jsou při nejmenším nejasná a budí zdání, jakoby utvo
řivší se družstvo mělo býti jakýmsi ústředím přičleněných družstev, což 
by příkře odporovalo účelu vytčenému v § 2 stanov, i kdyby jinak účel 
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sám s hlediska družstevního zákona byl nezávadný. Ale i kdyby se výraz 
»přičleněná družstva« vykládal jen ve smyslu členství toho kterého druž
stva (nyní jediného), neobstály by stanovy ve své nynější úpravě. Uváží-li 
se, že firma družstva »Parní mlýny a pekárny Velkonákupní společnosti 
družstev, zapsané společenstvo s ručením obmezeným« obsahuje v sobě 
firmu jediného dos'avadního společníka »Velkonákupní společnosti- druž
stev«, tedy obchodní jméno člena družstva, což samo o sobě není přípust
ným (§ 4 zákona čís. 70/1873), a že představenstvo a dozo~čí rada mají 
býti voleny ze členů přičleněných družstev (§§ 6 a 7 stanov), jest na 
snadě závěr, že ve skutečnosti nejde o přeměnu ve smyslu zákona čís. 
279/1924, nýbrž o splynutí společnosti s ručením obmezeným Bratří S. 
s družstvem Velkonákupní společnost družstev, zapsané společenstvo. 
s ručením obmezeným, po zákonu nepřípustné (§ 96 zákona ze dne 6. 
března 1906, čís. 58 ř. zák.). Bylo již uvedeno, že podle § 7 zákona čís. 
279/1924 může dojíti k přeměně společnosti s ručením obmezeným 
v družstvo, aniž se mění v podstatě předmět provozu. To neznamená 
však, že by bylo přípustno, by byl prostě převzat předmět provozu spo
lečnosti s r. o., i kdyby vybočoval z rámce přípustné činnosti družstva 
ve smyslu § 1 zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. ,Zákonem Čí,s. 
279/1924 nemělo býti derogováno základním zásadám družstevního zá
kona. To plyne již z předpisu § 2 zákona čís. 279/,1924, podle něhož 
soud povoli zápIs jen, odpovídají-li stanovy družstva platným předpi
sům. Ani zákon o přímých daních ze dne 15. června 1927, čís. 76 sb. z. 
a n. nevytvořil nové normy, která by derogovala předpisům zákona o vý
robních a hospodářských společenstvech, jak bylo již vyloženo v rozhod
nutí čís. 8642 sb. n. s. Že účel družstva vytčený v § 2 stanov neodpovídá 
§ 1 zákona družstevního, dovodily správně již nižší soudy, a stač; v tom 
směru poukázati k důvodům napadeného usnesenÍ. Dovolací stížnost 
není v § 16 cis. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. z. odůvodněná a 
býlo rozhodnouti jak se stalo. 

čís. 9089. 

Jde O různé osoby, podepsal-Ii ~o směmu jako vydatel osobně, za 
přijavší společnost s r. o. pak jako její kolektivní jeooatel. 

Třebaže majitel směnky protestované pro neplaceru může podati 
směnečnou žalobu ml všechny směneěné zaváz!ané osoby, nepřest1ává tím 
býti jeho nárok proti vystaviteli směnky nároliJem postihovým a plati pak 
ustanovení § 46 směn. zák. 

Ohmeziti lze žalobní prosbu jen za podmínek zpětvzeti žaloby (§ 237 
c. ř. s.). 

(Rozh. ze dne 11. července 1929, Rv I 1038/29.) 

Směnka byla vydána Dr. š-em a přijata firmou O., společnost s r. o,, 
jejímž byl Dr. Š. jednatelem. Směnečný platební příkaz proti pozůsta
losti po Dr. Š-ovi ponechal pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
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v platnosti, mimo ji}!é z ,těchto ,d 9 vod ů: Žalovaná na';1ítla neplatno~t 
směnky z těchto dllvodu: Tvrdl, ze nemohl Dr. s, platne sjednal! sme
nečné závazky ve směnce uvedené, ježto vystupoval jednak jako vysta
vitel směnky, jednak jako jednatel firmy O., přijatelky, a při tom byl 
předsedou' (podle námitek nesprávně řiditelem i členem představenstva) 
žalobkyně, která byla remitentkou. Než námitka ta je bezpodstatná, ne
boť není zákonného předpisu, podle kterého by tyto skutečnosti byly 
na závadu vzniku směnečného závazku. Naopak zákon sám připouští 
vlastní směnky vydané. Není tu ani kolise ani koluse. Tato okolnost ne
může o sobě zakládati ani jednání na oko namítané žalovanou a odůvod
ňované jen touto okolností. O d vol a c í, s o u d napadený rozsudek 
potvrdil. 

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

Důvody: 

Není odůvodněna námitka kolíse. Jako vystavitel směnky vystupo
val Dr. Š. osobně, pokud však podepsal za firmu O., učinil tak jako její 
kolektivní jednatel. Na obou stranách jde tedy o' osoby různé. Vydatelem 
byla osoba fysická, trasátem a přijatelem osoba právnická (§ 61 zákona 
ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.). Podepsal-li Dr. Š. za tuto, jest jí 
z toho zodpověden (§ 25 téhož zákona). Stejně bezvýznamným jest, že 
byl Dr. Š. zároveň členem představBnstva žalující záložny. Smluvníkem 
jest tu zase osoba třetí, spole1čenstvo, jemuž Dr. Š" poi<ud jednal jako 
člen představenstva rovněž zodpovídá (§ 23 zákona ze dne 9. dubna 
1873, čís. 70 ř. zák.). O promlčení žalobní směnky nemŮže býti řeči. 
Bylo zjištěno, že směnka byla sice vydána již 'v roce 1923, avšak jako 
biancosměnka, na níž scházelo datum vydání a splatností. Směnkou 
stala se teprve doplněním všech podstatných náležitostí, k němuž do
šlo dne 17. listopadu 1928, kterýžto den byl také vepsán jako den vy
dání směnky. Splatnou byla učiněna směnka dnem 15. prosince 1928 a 
od té doby jest počítati promlčecí lhůtu § 80 sm. zák. Promlčecí lhůtu 
§ 81 sm. zák. bylO čítati od prvého dne po protestu, po 17. prosinci 
1928. Že jest bezdůvodnou námitka jednání na oko, dovodily správně 
již nižšj soudy. Nárok na 'I, % provise jest odůvodněn § 46 sm. zák. 
Dr. Š. jest vystavitelem směnky. I když majitel směnky protestované pro 
neplacení, může podati směnečnou žalobu na všecky směnečně zavázané 
osoby (§ 45 sm. zák.), nepřestává tím býti jeho nárok proti vystaviteli 
směnky nárokem postihovým a platí pak ustanovení § 46 sm. zák. Že 
právě tento zákonem zásadně odůvodněný nárok z určité příčiny buď 
vůbec nevzešel neb zanikl, nebylo v \1ámitkách tvrzeno. K prohlášení od
půrkyně dovolatelky, že před podáním dovolání dala žalované písemné 
prohlášení, že se provise vzďává, nelze přihlížeti jako k nedovolené no
votě. Rovněž nelze přihlížeti k prohlášení o obmezení žaloby o provisi, 
neboť obmezení žaloby jest jejím částečným zpětvzetím, které bez od
půrcova svolení jest přípustné jen do počátku prvého roku, pokud se 
týče ještě při něm, jestliže se žalovaný nedostavil. Jen tehdy, zřekne-li 
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se žalobce zároveň nároku, může býti žaloba vzata zpět bez přivoleni 
žalovaného až do konce ústního přelíčení (§ 237 c. ř. s.). žalobkyně 
však dosud před souďem zejména ani v dovolací odpov'ědi výslovně ne
prohlásila, že sé vzdává co do provise žalobniho nároku. 

čís. 9090. 

V rozepři o odevzdaní a vrácení propachtov:aných pozemků ke dni,. 
jenž nespada v období sklizně, nelze povoliti prozatilnní opatřeni záka
zem odpůrci s pozemk;y nakládati a je obdělávati, aniž vnUCet10U sprá
vou pozemků. 

(Rozh. ze dne ll. července 1929, R II 248/;29.) 

Za rozepře o odevzdání a vrácení propachtovaných pozemků navrhl 
žalobce povolení prozatímního opatření bud' zápovědí, s pozemky na
kládati a je ho,spodářsky obdělávati, nebo vnucenou správou pozemků. 
S o udp r v é s t o I i c'e prozatímn, opatření povoli.J, rek u r s n [ 
s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Nesprávné právní posouzení spočívá 
podle stěžovatelova názoru v tom, že se prozatímním opatřením zaji
šťuje vlastně nárok, o jehož zajištění nebylo žádáno. Soud rekurs ní má 
stížnost za odůvodněnou. Není sporným a stěžovatel uznává, že žalobce 
osvědčil, třebaže dosud sporný nárok, by žalovaní vyklidili a mu ode
vzdali propachtované jim žalobcovy pozemky. Mylným jest však názor 
napadeného usnesení, že bylo. třeba učiniti zatímní opatření, proto, že se 
bylo obávati, že by jinak soudní vymáhání neb uskutečnění nároku bylo· 
zmařeno nebo značně stíženo, po případě, že opatření toho bylo třeba,. 
by bylo zabráněno hrozícímu násilí nebo by byla odvrácena hrozící ne
nahraditelná. škoda (§ 381 čís. 1 a 2 ex. ř.). Třebaže tento zákonný 
předpis nevyžaduje osvědčení takových skutečností, jako druhý 'odsta
vec § 379 ex. ř. o zajištění pohledávek penéžitých, kde odpůrce ohrožo
vané strany činí něco, by zmařil nebo stížil dobytí peněžité pohledávky,. 
a stačí podle § 381 ex. ř., má-li nastati nutnost zajištění jiných nároků,. 
by okolnosti - třeba na činnosti odpůrcově nezávislé - způsobily 
obavu, že vymáhání nároku bude zmařeno nebo stíženo, přece nebyly 
v tomto případě ani tako'vé obavy osvědčeny. Nutno míti na mysli, že 
obsahem nároku, který má podle návrhu žalobcova býti zaji<štěn, jest, 
by žalovaná strana vyklidila a odevzdala pozemky, jež jí byly propach-
továny pachtovní smlouvou ze dne 3. března 1928. Podle žaloby vzni~l! 
tento nárok tím, že žalovaná strana, neplnivši pachtovní smlouvu, zpu-· 
sobila automatické zrušení pachtovniho poměru a už dopisem ze dnee 
29. března 1929 byla marně vyzvána, odevzdati pozemky. Podle § 1109' 
obč, zák. vrací se po, skončení smlouvy propachtované pozemky se zřete-
lem k roční době, ve které pacht skončil, tak obdělané, jak té doby bý
vají. Nárok na odevzdání však vznikl nejpozději upomínkou žalobcovoU' 
ze dne 29. března 1929, by žalovaní propachtovatelé pozemky vrátili, to· 
jest v době, kdy polní hospodářství jest v klidu, přeď jarními pracemi-
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že by nárok na odevzdání propachtovaných, pozemků ~ ~omto stavu, byl 
ohrožen pokud se týče že by byla obava, ze odevzdam bude zmareno 
nebo SlÍženo nebo násilím zmařeno nebo že vzmkne nenahraditelná 
škoda, není nijak osvědčeno. Muselo b~ navrhovat~li bý!! aspoň tV,rzeno 
neb osvědčeno, že se na propachtovanych pozemnch deJe neco, čIm by 
jejich odevzdání ve stavu předjarním bylo zmařeno nebo stíženo, nebo 
byla způsobena nenahraditelná škoďa. By byla žalobci zajištěna díspo
sice s úrodou, se sklizní, není předmětem vymáhaného nároku na ode
vzdání propachtovaných pozemků v době zrušení smlouvy, t. j. 29. 
března 1929, poněvadž v tu dobu polní hospodářství není v období 

sklizně. 

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

neboť 

jeho vývody nebylo vyvrácen? správné, věci i zákonu vyhovující odů-· 
vodnění napadeného usnesem, které dovolací soud sdílí a schvaluje. 
Stěžovatel odůvodňoval návrh na povolení prozatímného opatření jen 
tvrzením, že předpokládal, že žalovaní žalobní nárok na vyklizení po
zemků uznají a pozemky vyklidí, takže bude moci ještě včas vykonati na 
pozemcích potřebné práce jarní, jakož i tvrzením, že se odpůrci pustHi 
do sporu zřejmě jen z důvodu, by vyklizení a odevzdání pozemků od
dálilí až do konce hospodářského roku, by tak mohli všechnu úrodu 
s pozemků skliditi pro sebe, tím prý jest ohrožen, a jde mu prý o to, by 
toto nebezpečenství bylo odvráceno. Rekursní soud zcela správně určil 
předmět stěžovatelova nároku, že jest jím odevzdání a vrácení propach
tovaných pozemků ke dni 29. března 1929, tedy v době, kdy polní hos
podářství není v období, sklizně úrody a správně vystihl, že předmětem 
tohoto nároku není zajištění stěžovatelovy disposice s úrodou. Tento, ná
rok byl by nárokem na náhradu škody z důvodu bezesmluvního užívání 
původně propachtovaných a odpůrci stěžovatele nevrácených pozemků, 
tento-nárok však není ani, předmětem žaloby, ani předmětem požadova
ného prozatímného opatření. Nepřípadný jest stěžovatelův poukaz 
k rozhodnutí sb. n. s. pod čís. 521, jehož právní větou jest sice, že za 
rozepře o zrušení smlouvy nájemní, pokud se týče před uplynutim lhůty 
výpověďní lze naříditi prozatímní opatření vnucenou správou najatého 
předmětu, ale z jehož odůvodnění a v něm obsaženého poukazu k cís. 
nařízení ze dne 16. listopadu 1858, čís. 213 ř. zák. o řízení v rozepřích 
ze smlouvy nájemní, zejména z poukazu k ustanoveni § 14 tohoto naří
zení jest zjevno, že »širokým doslovem § 381 ex. rádu, kryty jsou plnou 
měrou i případy, o nichž se zmiňovalo ustanovení § 14 cit. nařízení«, 
totiž »bylo-li nájemního předmětu užíváno protismluvně, nebo takovým 
způsobem, jímž předmět zřejmě byl vydán zhoršení, nebo znehodnocení,. 
nebo ohrožen byl škodou nenahraditelnou«, což nedopadá v tomto pří
padě. 
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čis.9091. 

Pozemková relonna. 
Předpisu § 575, třetí odstavec, c. ř. s., § 54 ex. ř., § 63 čis. 5 ex. 

nelze použiti při exekuci vykHzenim zabraných nemovitostí. 
Ohledně zapraveni přejimací ceny za zabrané nemovitosti nelze 

užiti vyvlastňovacího zákona železniČlllho ze dne 18. února 1878, 
30 ř. zák. aniž § 1052 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 24. července 1929, R I 583/29.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil k návrhu Státního 
úřadu exekuci vyklizením zabraných nemovitostí. Rek u r sní s o u 
napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Pokud se týče nuceného 
klizení a odevzdání vypověděných nemovitostí a předání jich do 
Státního pozemkového úřadu, jest poukázati na doslov § 20 zákona 
329/20 a jeho výklad v souhlasných a zajisté četných nález.ech 
šího soudu. Rekursní soud sám měl dosti příležitosti zabývati se 
dem tím a bylo by jen zase opakovati to, co tolikráte řečeno, že 
platí pro věc normy řízení nesporného, a že jen pokud se týče 
provedení vyklizeni a předání jest užiti předpisů exekučniho řádu. 
zení samo podle § 20 cit. zák. jest a zůstává řízením nesporným, 
pisy exekučního řádu platí tu jen potud, pokud se náhradové 
dárství na ně výslovně odvolává, a to právě činí dotčený § 20 (3). O 
užití § 575 c. ř. s. jest tudíž zbytečno se rozšiřovati. 

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

a to 

s poukazem na důvody napadeného rekursního rozhodnutí a vzllle(jerr 
k vývodům dovolací stížnosti s těmito poznámkami: Co se týče 
§ 575 třetí odstavec c. ř. s., jest zcela lhostejno, v jakém řízení se 
·cené vyklizení vypověděných nemo,vitostí provádí, zda v exekučním 
nesporném, neboť i kdyby se mělo za to, což jest praxí nejvyššího 
popřeno, že jest to řízení exekuční, ani pak nemá místa § 575 třetí 
stavec c. ř. s., ježto se vztahuje výslovně jen na výpovědi ve věcech 
jemních a pachtovních, o niž tu nejde, neboť exekučním titulem 
výpověď z nájmu nebo z pachtu, nýbrž výpov'čď jiná, výpověď 
druhu, výpověď z hospodaření zabraných nemovitostí, jež se Státní 
zemkový úřad rozhodl převzíti-, výpověď, jež se dává osobě hosp,)d'li 
ať jest jí vlastník, užívatel nebo požívatel nebo pachtýř anebo j 
tel. Jak nejvyšší soud již vícekráte dolíčil, nelze předpisů o vVloO\rědi 
Z nájmu a pachtu ani přímo ani obdobně použiti na výpověď 7"lw"mil,h 
nemovitostí. Tomu bráuí různá povaha výpovédí a zákon, jenž tuto 
pověď a její exekuci podle jejího účele a svých záměrů upravil, eXE~kuci 
zejména v § 20 (3) náhradového zákona. Jen to platí, co tam přeclepsal, 
a musí se to v případě, že by se objevila mezera, doplniti z ducha 
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z~čel!l tohoto předpisu samého a z účele pozemkové reformy vůbec, ni
kterak však nelze se v tomto pozemnoreformním řízení, v němž jde 
o věc veřejnoprávní, dovolávati předpisů jiného řízení soudního, zejména 
tedy formálních předpisů civilniho soudního řádu a exekučního řádu, 
upravujících řízení ve věcech soukromoprávních, leda, pokud zákon ná~ 
hradový na. ně sám odkazuje, jako na př. právě' v § 20 třetí odstavec, 
kde se'· myslí na § 349 ex. ř. a na příslušný předpis slov. ex. ř., nebo 
v § 47 prvý odstavec. Proto také nelze se odvolávati na § 54 ex. ř. jak 
stěžovatel činl, ježto na tento předpis zákon náhradový neodkazuje. 
Stačí úplně, když exekuční návrh Státního pozemkového úřadu žádá, by 
se provedlo vyklizení nemovitostí pravoplatně vypovězených, neboť to 
IÍplně odpovídá předpisu § 20 třetí odstavec náhr. zák. Má-li stížnost 
poznačení »všecky nemovitosti vložky českých zemských desk Č. 950« 

vypolctenírn obcí, v nichž se nalézají, za nedostatečné proto, že prý na
v držebnostním stavu, jež dokonce byly i· Státním po zem

"' .•. UOIIU schváleny, mohly by tyto změny býti překážkou vykli
KU'VmrTl'PTI osoby nabyly držby těch kterých pozemků se schvá-

.~t~~:i~:t;~~~\ pozemkového úřad'u, takový nárok však nelze uplatňo-
11 dokonce ne už se strany vlastníka, jenž k tomu není 

třetí osoby, nýbrž musí třetí osoba sama vystoupiti 
··.· •• · •• kd~Žt~ď~~:ě~:" pozemkovému úřadu s příslušným vybavovacím nárokem, 
.. nastalých v držbě bez schváleni Státního pozemkového 

tento úřad, jak vícekráte nejvyšší soud už provedl, úplně 
se byly nestaly, protože jsou podle § 7 nové znění 

HOP"""O, t. j. proti Státnimu pozemkovému úřadu nicotny. 
tu z důvodů shora \Ivedených § 63 ex. ř., že v povolení 

býti jmenován exekuční soud, nýbrž platí i tu jen § 20 (3) 
~'i~t~l~~~;rS~~Šll~žEe na návrh Státního pozemkového úřadu soud okresní 
r , provede vyklizení a odevzdání vypovězených nemovi-
tosÍ!. se zaplacení přejímací ceny, stížnost sama uznává že tu 
ne~.i ~ředpis~ zákona, b~ cena, ta musela býti napřed zaplacen~ nebo 
POII,štena, n~!Z lze. eX,ekucI' provestI, a odvolává se pro to na vyvlastňo
vaCI zákon zele:mč~l ze dne 18 .• února 1878, čís. 30 ř. zák. (§ 33 a 35) 
a na § 1052 obc. zak., ale marne, neboť § 1052 platí jen pro věci sou
kr~n:oprá~ní ,a sem nemůže vůbec býti vztahován, už proto, že jde o věc 
verejnopravm, a pak také proto ne, proč ani cit. železniční zákon ne: 
v .po~emk?vé reformě jest vyvlastnitelem stát, jenž zajisté jest vyvlast
nen~l. za j,eh,? nároky na p~ejímací cenu více než dostatečnou zárukou, 
takzene?, treba, by se vyzadovalo ještě nějaké pojištění neb dokonce 
za~la~em ,Předem. Z dův?dů yž shora uvedených, že jde o věc veřejno
p:av~, sveho druhu, nema mlsto obdoba jiných zákonů vůbec a tedy ani 
~,tovaní zákona železničního: .Žádá~l! stěžovatel podle §54 ex. ř., jenž, 
p,k sh?ra pro~~den~, .t~ ~latIh nemuze, by byla potvrzena vykonatelnost 
vypovedl, S}USI ?dvehh, ze se podle § 20 (3) náhr. zák. exekuce pro
vede na zaklad~ pravomocné výpovědi, právo mocnost výpovědi, po
t~rzenou os ta tne v napadeném usneseni prvé stolice samém stížnost 
vubec nepopírá a, byla-li, jak se toho dovolává, výpověd' napadatelná 
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i v ,es tě správní, ačkoliv podle jasného předpisu zákona (§ 20 (1) náhr. 
zák.) není, ač známo, že nejvyšší správní soud si tu příslušnost také 
osobuje, sluší stěžovatele odkázati na § 17 zák. o spr. soudě, podle ně
hož stížnost k správnímu soudu nemá účinku vykonatelnost stavícího 
a mohl by jí takový účinek přiznati jen sám Státní pozemkový úřad. 

čls.9092. 

Dovolená notáře. 
O dovolené do šesti neděl v roce rozhoduje notářská komora, stížnost 

jde na vrchní soucl, dalšího opravného prostředku neni. 
O dovolené do tři měsíců v roce rozhoduje vrchnl soud, stižnost jde 

na nejvyšší soud .. 
O dovolené přes tři měsíce v roce rozhoduje ministerstvo spravedl

nosti, smnost jde na nejvyšší sprám soud. 
---_ ...... j 

(Rozh. ze dne 24. července 1929', R I 591/29.) 

Vrchní soud povolil notáři na místo žádané dovolené 50 dnů dovo
lenou jen třiceti denní. Stížnost notářovu, adresovanou na Nejvyšší soud 
v Brně, předložil vrchnj, soud k rozhodnutí ministerstvu spravedlnosti, 
jehož přislušnost prý plyne z ustanovení § 137 not. ř. (proti § 141 not. ř.). 
Min i s t e r s t vos p r a v e d 1 n o s t i zaslalo stižnost Nejvyššimu 
soudu, na který byla výslovně řízena, se žádostí o postoupení stížnosti 
ministerstvu spravedlnosti, prohlásí-Ii se Nejvyšší soud nepříslušným. 

N.e j vy Š š í s o u d změni! rozhodnutí vrchního soudu v ten rozum, 
že udělil notáři k první jeho čtyřiceti denní dovolené povolené mu pro 
rok 1929 notářskou komorou, další, dovolenou padesáti denní, a to tak, 
že tuto padesátidenní dovolenou rozdělil na měsíc srpen až prosinec 
1929 k použití vždy od 1. do 10. každého měsíce včetně. 

Důvody: 

V přípisu ministerstva spravedlnosti se uvádí, že se ministerstvo po
kládá za příslušna k rozhodování o stížnosti, ježto v § 137 not. řádu bylo 
mu vyhraženo rozhodovati v otázce dovolených v nejvyšší stolici, že 
však vzhledem k tomu, že otázka příslušnosti nezdá se býti zcela nepo
chybnou, zasílá stížnost nejvyššímu soudu, na nějž jest výslovně řízena, 
a žádá se, by v případě, že se nejvyšší soud prohlásí nepříslušným, 
stížnost byla postoupena ministerstvu. Sluší tudíž nejprve rozřešiti otázku 
příslušnosti, k níž předem ještě jest doložiti, že vrchní soud ve zprávě, 
kterou stížnost ministerstvu předložil, míní, že přislušnost ministerstva 
plyne z § 137 not. řádu, jejž prý postaviti jest proti § 141 téhož řádu. 
Nejvyšší soud má se za příslušna, neboť: I. § 137 not. ř. stanoví sice, 
že dovolenou může notáři povoliti v době jednoho roku notářská ko
mora až do šesti neděl, vrchní soud až do tří měsiců a ministerstvo 
spravedlnosti na dobu delší tří měsíců, avšak II. § 141 not. ř. stanoví, 
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• . o atření komory, pokud not. řád. sám jinak nepřed
ze do uSI!,:senl :. f b . ti stí ž n o s t do čtrnácti dnů na vrchní soud a, 
pisuJe~ ~uze/~ ~~ so~hlasně s komorou, do jeho rozhudnutí k nejvyš
~:,rozho I~e- I p~~le toho tedy § 137 stanoví jen příslušnost, ';líst pr~ 
sImu sOl! u. d I ou § 141 však přislušnost pJO s t I Z n o s t I 
·á d o s t za ovO en , •. ,. . . 'd I ' 
z d h t dy i pro stížnosti proti vynzem zadostI za ovo ene, 
vše[l,o. ru u, b e § 137 při čemž ovšem stanoví nutně i pořad stolic, 
tudl! ~ elO ~3~r se o po řad s t o I i c nejedná, nýbrž stanoví se lel; 
kdezt § .., ., dostl' za dovolenou podle toho, pk dlouha , 'úřady pro vynzem za . , •• 
~~v~~ená se žádá, otázka stížnosti však, :,da, ke ko,,:u a v pke Ihute 
.' .' onechává se netknutou a nevynzenou, tak~e, kdyb~. neI;ylo 
~n:~~s\: stížnost do vyřízení žádosti o dovolen.o,: vubec nepnslusela; 
'ežto § 137 ji nedává, a ovšem by se am neve~elo, .~~ ko?o se ma 
I.. 't' V J'ake' lhůtě 'Ježto ani o tom § 137 nutne necml zmmky. Stavznes I a, .' . t t' č' podle 
noví-li trestní řád příslušnost různých soudu pro ruz~e ;e~ ne !~,y • , 
jichveÍikosti (tíže J, nelze proto ještě říci, že soud, lenz lest, pnslusnym 

fO těžší činy jest již právě proto také opravnou (odv?I~Cl nebo zr~: 
~ovad)stolic/proti nálezům soudů příslušných pro lehČI' Čl~Y, a ro~ne~ 
t~]{'stano'lí"li civilní soudní řád příslušnost růz~ý.ch., S?uJu pro ruzne 
'pri'li!Lvěcipodle důležitosti v·ěci, nelze proto leste nCl,. ze soud usta: 
nO'lený pro věci důležitější jest již tím samým odv~lacl n:b rekur~n! 
stolicí proti vyřízením soudů povolaných ro~hodov~tI. ~e ve~ech mene 
důležitých, nýbrž jak trestní řád, tak CIvIlU! soudU! rad. a l,ur. nor,:,a 
musil'y teprv na jiných místech otázku opravnýc? pro~tredku ~r;ravltJ, 
t. j.především je dopustiti a pak pořad StO!1C a Ihut~ kych po~a~1 ust.~
noviti. ale právě takový poměr jest i meZI § 137, lenz stanovl len pn
slušn;st různých úřadů pro vyřízení žádostí, za dovolen?u podle. veh~ 
kosti žádané dovolené a § 141, jenž teprv otazku opravnych prostredku 
upravuje, t. j. ,stížnost dopouští, pořad .stolic ~ l~ůtu k stížnosti stanoví. 
Doložiti sluší ještě, že ovšem jde o vec spravm" a to ~Ice sta~~v~ko.~ 
věc správní, ale když zákon povolal k rozhodnutI vrchm soud, zada yz 
řád jurisdikční hierarchie, by o stížnosti do jeho nálezu rozhodoval !e~ 
a jen nejvyšší soud; připouštěti proti vrchnímu soudu ~yžn?st na n;~m
sters,tvo, tedy na správní úřad, byla by nesrovnalust, s ~IZ ~elen s,e v, rad~ 
práva nikde nelze shledati, nýbrž jež by odporovala 1 zakladm zas~de 
ústavní listiny, že soudnictví jest ve všech stolicích odděleno od spravy 
(§ 96 úst. list.), takže může mezi soude:" a správní stoli~i n~s,t~ti sice 
kompetenčni konflikt (týž § odst. 2), avsak nelze, by spravm urad byl 
opravnou stolicí proti soudu, tu by musilo. zvláště býti předepsáno a 
nestačil by na to obyčejný zákon, nýbrž by to musil býti zákon pozna
čený jako ústavni, kterým jedině lze se od předpisů ústavní listiny uchý
liti (čl. 1. odst. 2 úv. zák. k úst. list.), a který vyžaduje kvalifikované 
většiny (§ 33 úst. list.), a platnost takového správu a soudnictvi kon
fundujícího předpisu, pocházel-Ii by z doby před ústavní listinou, by 
byla podle čl. I. a IX. úv. zák. k úst. list. vejitím ústavní listiny v účin
nost pominula sama sebou (výroku ústavního soudu není v takovém 
případě třeba). Jinak by bylo, kdyby nešlo o rozhodnutí vrchního soudu, 

,g' 
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nýbrž jeho presidia, které ovšem jest správním úřadem, takže tyto pře
kážky by nenastaly. Věc tedy se má takto: 1. jde-li o dovolenou do šesti 
neděl v roce, rozhoduje o žádosti podle § 137 notářská komora, stížnost 
jde podle § 141 na vrchní soud, další stížnost však jest nepřípustna, 
protože stížnost na nejvyšší soud je podle § 141 vyloučena, je-li roz
hodnutí vrchního soudu souhlasné, avšak to je v případě, kde přísluší 
stížnost jen jedné straně (zde notáři), vždy potud, pokud stížnosti ne
bylo vyhověno, neboť, potvrdil-Ii vrchní, soud výrok komory, jest jeho 
rozhodnutí souhlasné zcela, a změnil-li jej a stížnosti jen z části' vy
hověl, jest souhlasné v části, ve které jí vyhověno nebylo a ve které by 
tedy jedině notář ještě stížnost míti mohl, kdežto, vyhověl-li vrchní 
soud stížnosti zcela, nemá notář další stížnosti právě proto, že jeho 
žádost zcela povolena a on není již dotčen. 2. Jde-li o dovolenou do 
tří měsíců v roce, rozhoduje o žádosti podle § 137 vrchní soud a stížnost 
jde podle ustanovení § 141 na nejvyšší soud; mluví sice § 141 jen o pří
padě, kde v prvé stolici rozhodla komora a vrchní soud účínkoval teprv 
jako soud rekursní, kdežto tu jde o případ, kde komora nerozhodla, 
ježto není vůbec příslušná, nýbrž rozhodl vrchní ;soud jako prvá stolice; 
to však nevadí, neboť § 141, upravuje právo stížnosti, myslil jen na 
obyčejný případ, kde v první, stolici povolána je k rozhodnutí komora, 
a zapomně'l na výminečný případ, kde první stolicí je hned vrchní soud, 
avšak docela určitě nechtěl.notáři opravný prostředek odepříti a jen při 
jedné stolici to ponechati, an jinak mu jej zásadně přiznává. 3. Jde-li 
o dovolenou přes tři měsíce v roce, rozhoduje o žádosti podle § 137 mi
nisterstvo spravedlnosti a, poněvadž v řádu hierarchie správní není tu 
vyšší stolice, je pořad vyčerpán a věc ve správní cestě vyřízena (§ 5 
zák. o spr. soudě) a má místo jen stížnost na nejvyšší správní soud 
podle právě citovaného předpisu zákona o správním soudě. Případ, 
o nějž jde, jest případem čís. 2, neboť žádanou druhou dovolenou v roce 
1929 překročuje se sice doba šesti neděl, v jejímž rozsahu příslušnou 
jest k povolení komora, avšak nepřekročuje se doba tří měsíců, v jejímž 
rozsahu příslušným jest k povolení vrchní soud a pořadem stížností 
nejvyšší soud. Jest tedy o stížnosti věcně rozhodnouti. Vrchní soud ne
uvedl konkretních důvodů pro částečné zamítnutí žádosti, nýbrž prostě 
povolil 30denní dalšídovo,lenou a žádost o zbývajících 20 dní ze žáda
ných 50 zamítl prostě s tím, že pro její povolení neshledává dostateč.
ného důvodu. Avšak, je-li odůvodněna dovolená 30denní, nelze seznal!, 
proč by nebyla odůvodněna dovolená 50denní, an důvodem jest po
měrně vysoký věk žadatele, jenž ho lidsky opravňuje k nároku na delší 
zotavenou, takže jde jen o to, by nebyla překročena zákonná hranice. 
Překážkou by mohla býti jen úřední závada, jež však ani notářskou ko
morou v její předkládací zprávě ze dne 15. května 1929 hlášena ani 
jinak oznámena a zjištěna nebyla. 

čis. 9093. 
Pozemková reforma. 
Zákaz zcizeni podle čl. I. čis. 4 zá~ona ze dne 15. dubna 1920, čís. 311 
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be svolení Státního pozemkového úřadu (jeho Obvodové úřa
sb. z. a n. z . V-_·t I i 'k . dovn vztahuje se i na prodej vnuceny. en e ~use se za az~m ~CI-

, y) VOt t· třebas zákaz J'eště nebylpoznamenan v pozemkove kmze. zem pocl a I, . , b I I • __ 
D se~, soudu J' imž přes zákaz zClzem y a povo ena exeKUce, 

o usne ou, .. St'tn'h k 'h jest ke stížnosti oprávněna Obvodová uradovna a 1 o pozem ove o 
úřadu. 

(Rozh, ze dne 24, července 1929, R I 598/;l9.) 

S O tf d P r v é s t o I i c e povolil vnu_cenou draž?,u pozemků, jichž 
dlužník nabyl podle zákona ze dne 27, kvetna 1?19, CIS. 31~ S? z, a n. 
R.e k u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ~ vod y: ,St:,t~1 pozem
k .ýúřad (jeho Obvodová úřadovna) napada usnesem, jez povol!lo 
e:;~kuCi vnucenou dražbou nemovitostí, nabytých podle zákon;, ze dne 

. čís. 318 sb, z, a n.; zastává názor, že povolenI exekuc,:, 
ze dne 15. dubna 1920, čís. 311 sb. z. a n., jenz 

•••••• ~~~?:~~~t~~:i~1rt~~:iéf~~~ pozemku bez svolení Stát~iho poz~mk5'vého knihovního výpisu lze seznalt, ze vl. kmh. c. 153 
. pachtýřů a že na listu B této vložky jsou pO,~~a

l1r@láitao.b'111,,,~~i podle zákonů o zajištění PŮ?y drobný~ pacht.yrum 
311/20). Rekurs jest oprávnen. Omezem zClzem vy

sl,ovc:né ia,;ně v čL I zák. ze dne 15. dubna 1920, čís. 311 sb. z. a n. jako 
doclatl:u k § 22 zák. ze dne 2!: kv,ět,na 19:9, čís. 318_sb. z. ~ n-.iest nor: 
mou pozemkové reformy spoclvajlcl na duv~dec!, Verej~l5'praV~lc?: kt.era 
reforma jak nadpis zákona čís. 318/19 pravI, mela za ucel zajlsltÍl pudu 
drobným pachtýřům. Zcizení dov,c:leno jes~ nabyvatel! po.zem,ku jen s~ 
svolením Státního pozemkového uradu; otazku, zda se zClzemm rozuml 
i zcizení exekuční dražbou, jest zodpověděti kladně, chce-li se zabrániti 
obcházení zákona snadně proveditelnému právě exekuční dražbou a 
zmaření veřejnéh; zájmu, jenž jest zjevným z obou zákonů o zajištění 
půdy. Že nelze tu užíti § 364 c) obč. zák., plyne z řečených ohledů ve
řejnoprávních. Vymáhající strana" připojujíc k návrhu na vnucenou 
dražbu výpis z pozemkové knihy (§ 133 ex. ř.), musela věděti o obme
zení zcizení a musela též věděti, že jest třeba svolení Státního pozemko
vého úřadu ke zcizení" tudíž i ke zcizení z donucení. Věcí navrhovatelky 
bylo opatřiti si svolení Státního pozemkového úřadu ve smyslu zákona; 
ano se tak nestalo, neměla býti exekuce povolena podle § 7 ex. ř., třeba 
že lustrum zní: »bez závady«. Poznámka obmezení zcizení má právě za 
účel, by každý, nahlédna v knihu pozemkovou, byl nucen s tímto právním 
stavem počítati. Že tato poznámka nemůže se vztahovati jen na původ
ního nabyvatele, plyne z § 22 cit. zák. čís. 318/,19 a čl. I. zák. čís. 311/20, 
a zápis ten právě stíhá každého dalšího nabyvatele, i když ke zcizení má 
dojítl podle ustanovení exekučního řádu. I bylo rekursu Státního pozem
kového úřadu vyhověti a návrh vymáhající strany změnou usnesení exe
kučního soudu zamítnouti, při čemž jest ještě podotknouti, že, kdyby 
snad Obvodové úřadovně odpíráno bylo právo rekursní, Státní pozem
kový úřad vzal rekurs za svůj a tomuto úřadu jako úřadu zvláště súčast-

I 
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něnému rekursní právo jistě přísluší. (K celé otázce sb. n. s. ČÍS. 7672 
a v něm. cit. nál. 5891, 6014, 6133, obzvláště 7148.) 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekur~u 

a to 

s poukazem na důvody napadeného usnesení, rekursního soudu a s tě
mito poznámkami k vývodům dovolací stížnosti: Co se týče oprávnění 
Obvodové úřadovny ke stížnosti, odkazuje se na čl. I. čís. 10 vl. nař. ze 
dne 23. června 1921, čís. 225 sb. z. a n. vydaného na základě zmocnění 
§ 8 zákona o Státním pozemkovém úřadě ze dne 11. června 1919, čís. 
330 sb. z. a n., podle kterého článku Obvodová úřadovna jest povolána 
udělovati svo·lení ke zcizení ve smyslu čl. I. čís. 4 zákona ze dne 15. 
dubna 1920, čís. 311 sb. z. a n., z čehož vyplývá, že jest i oprávněna 
ke všem právním prostředkům proti úkonům majícím za účel zcizení· bez 
jejího svolení, jímž je obmýšlená dražba. Nevadí tedy, že se rekursní 
soud dotázal Státního pozemkového úřadu, zda stížnost Obvodové úřa
dovny schvaluje, neboť dotazu toho nebylo třeba, ana Obvodová úřa
dovna jest oprávněna ke stížnosti z vlastni úřední, moci, a není to její stíž
nosti na újmu, i když dotaz, což tu rozhodovati netřeba, a odpověď naň 
nebyly by mohly spraviti nedostatek oprávněni Obvodové úřadovny, 
kdyby ji oprávnění to opravdu chybělo. Že se však zákaz zcizení bez 
svolení Státního pozemkového úřadu nebo jeho Obvodové úřadovny 
~ čl. I. čís. 4 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 311 sb. z. a n. vztahuje 
I na prodej vnucený, vyloženo podrobně v rozhodnutích rekurs ním sou
dem citovaných, na něž se odkazuje. Stěžovatelka staví svůj soukromý 
zájem nad zájem veřejný, který zmíněným zákazem jest sledován, a 
volá-li, že, nebude-li její stížnosti vyhověno, bude toto summum jus 
summa injuria, sluší jí odvětiti, že pozemková reforma nebyla zavedena 
k vůli věřitelům drobných pachtýřů a přídělců, by měli z čeho své po
hledávky proti nim dobývati, tím méně však k vůli peněžním ústavům, 
by, vidouce, ze tito drobní lidé nabyli nyní nemovitého majetku, mohli 
s nimi prováděti peněžní (úvěrní) obchody, nýbrž k vůli drobným pach
týřům a jiným přídělcům, by nabyli půdy a také ji podrželi, jak na to 
?ejen zákony drobnopachtýřské, nýbrž zvláště též zákon přídělový, ze
jména svými ustanoveními §§ 23 a 36 a násl. pádně poukazují, by tedy 
takto zemědělský drobný lid, jenž byl poslld nazvíce bezzemky, zlepšil 
podmínky své existence a přeřazen byl do třídy majetných, ve stav 
střední, jenž jest nejlepší oporou spořádaného státu, v kterémž smyslu 
odkázati lze již na agrární operace ve starém Římě, jež stejný cíl sledo
Vály. Stěžovatelka tedy chce, by tyto důležité cíle agrární reformy byly 
zneuznánya ustoupily jejím zájmům obchodním, jak to nepokrytě do
znává ve stížnosti, řkouc, že, když nabyla rodinné reality dlužníků, ráda 
by měla také ještě jejich pozemky drobnopachtýřské. Zákaz zcizení 
těchto pozemků bez svolení Státního pozemkového úřadu poznamenán 
je v knihách na základě usnesení, zlO. října 1923 pod datem 13. listo
padu 1924, stěžovatelka však učinila s držiteli obchod teprv listinou ze 
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~,. 1928 kterou jí zřizeno na pozemky ty právo zástavní za 
:111~:7. rdIJ~a .. stl.nu' do 6.000 Kč která také teprv tohoto dne 17. října 
j eJI uhra ll! jl . 'd 'k .,-~.~I d knih Stěžovatelka musela te y se za azem zClzem uz po 
:!;8/~~i:áC~ vyzn~čeným počítat, ač ovšem, ježto je to z~~konný zákaz 
'. Xl I č· 4 zn ·nčné novely ze dne 15. dubna 1920, CIS. 311 sb. z. 
(CIt c. . IS. 11 b' 'k) ·1 ' oč' 
a n') a neznalost zákona neomlouvá (§ 2 oc. z,a . , n;USI a s mm p I~ 
tati· ihned, jakmHe jej zákon dal, od původu, davno P!e;I Jeho kmh.ovm 

'k le n dbaJ·íc ho pustila se do hypothecmch obchodu na 
poznam ou, a , e, , k'··· h k" pro 

(lzemky tímto zákazem stížené a snaží se nym ta e jeJIc, ex~. ucm. : 
~e. lrovésti nestarajíc se o svolení Státního pozemkove~o uradu, jenz 
pr1v1ějest povolán k tomu, by háji! sic:, zájmy,pozemkove reformy: al~, 

onevadž právě svolení ke zcizem udehlI muze,. by zkoumal ta.ke d~
~odnost žádosti za zcizení a vyhověl ospravedlnenym v tom, sme~~ na
okům Tomuto zkoumání jež přísluší jen Státnímu pozemkovemu uradu, 
~elze ~e vyhnouti. Snaží~li, se stěžovatelka docíliti pro~eje b,ez ,ohledu 
na. zákonný zákaz, proti knihovnímu stavu a s pom,!llutlm Statmho po
iěml<dvéhot1řádu,a jsouc tedy takto sama v nepravu, odkazuje se na 
pÓ~l~p)egální, jáké pak v tom bezpráví?-

člS,9094. 

<.DO potvrzujícího rmhodnuti soudu druhé st,?lic~. v knihovníoh vě-
cech pozemkové reformy jest· přípustnou dovo~CI st~;nost. , . 

V knihovních věcech pozemkové refonuy Jest pnpus.tnym I hroma-
dě,dÍ příčící se ustanoveni § 86 knih •. zák., ., . • , 

Výinam II dosah předpisu § 86 knrh. zák. o nep~p~tno~tt hromade~l1. 
V knihovním řlzeI1lÍ pmemkové refonuy neplati predpIs § 95 kn1h. 

zák" že Imždá knihovní žádost má býti vyřízena hned ve věci samé. 

(Rozh. ze dne 24. července 1929, R II 200/29.) 

k n i h o v n í s o u d zamítl žádost Státního pozemkového úřadu za 
rozdělení, sloučení a odepsání pozemkových částic a za vklad zástav
níhó práva. O ů vod y: Knihovni žádost bylo zamltnouti pro nedovo
lené hromadění žádostí, neboť podle § 86 knihovního zákona může se 
žádati jedinou žádostí o několik zápisů jen, zakládají-li se tyto zápisy 
na téže listině, rovněž, jde-li o zápis téhož práva v několika knihovních 
vložkách neb o zápis několika práv v téže vložce. Jest tudíž ku hroma
dění několika návrhů zapotřebí bud' jednotností listiny, nebo jednot
nosti knihovní vložky, a to za podkladu, že se tyto žádosti týkají ves
měs jen knihovních vložek, u téhož soudu vedených. Hromadění žádostí 
o zápisy ve vložkách knihovních, jež jsou vedeny u různých soudů, v témž 
podání, jest po zákonu nepřípustné á: jen v těch případech možné, jež 
jsou v zákoně výslovně povdleny: v řízení pozůstalostním, exekučním 
a poznámce žaloby. Nemůže proto býti touž žádostí žádáno i o vklad 
práv zástavních pro různé dlužníky na základě ruznýoh dlužních úpisů, 
a to v různých kniho\'ních vložkách, jež teprve býti mají zřízeny. R e-
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k u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Stížnosti ne
lze přiznati úspěch. První soud právem zamítl žádost za knihovní zá
pisy pro nedovolené hromadění. Žádané zápisy mají býti provedeny na 
základě různých listin, v různých vložkách a u různých knihovních soudů. 
I když jest táž listina opravňující k více zápisům, musí se zápisy týkati 
knihovních těles, pokud se týče vložek téhož knihovního soudu, by mohlo 
o zápisy ty býti. žádáno v témže podání. Stěžovatel se neprávem dovo
lává § 94 poslední odstavec kn. zák., který se na tento případ nevzta
huje, poněvadž knihovní jednání má povoliti knihovní soud, nikoliv ne
knihovní s účinkem pro soud knihovní. Zápisy mají se sláti jednak na 
základě rozhodnutí o přídělu, tedy sice společné listiny, avšak nikoliv 
u téhož knihovního soudu, jdeť i o dělení a odepsání pozemků desko
vých i rustikálních zapsaných ve vložkách pozemkové knihy a o taková 
knihovní jednání jest zažádati samostatně u každého jednotlivého 
knihovního soudu. Dluhopisy, podle kterých maF býti vložena práva zá
stavní, jsou listinami samostatnými týkajícími se jen toho kterého na
byvatele, a jeho nemovitosti, a nelze o zápis práv zástavních na různých 
nemovitostech různých vlastníků žádati touž žádostí. Stěžovatel se sice 
odvolává ohledně práv zástavních na společnou listinu, rozhodnutí o při
dělu odst. III., avšak neprávem. V odst. III. rozhodnuti se mluví jen .o po
vinnosti přídělce zaplatiti kupní cenu s úroky, nikoliv že se má kupní 
cena zajistiti právem zástavním, a věřitelem je občanská zálo·žna ve V. 
Dovolací rekurs do tohoto usnesení rek u r sní s o u d odmítl. D ú -
vod y: Protože stižnost do usnesení prvního soudu byla zamítnuta a 
napadené usnesení bylo potvrzeno, je další dovolací stížnost podle § 130 
druhý odstavec knih. zákona' nepřípustná a bylo ji odmitnouti. S názo
rem, že jest tu použíti § 16 nesp. říz., který mimořádnou stížnost revisní 
připouští, nelze souhlasiti, protože jde o v,ěc knihovní, pro kterou platí 
zvláštní předpisy knihovního zákona. 

Ne j vy Š š í s o u d změnil odmítací usnesení rekursního soudu 
v ten rozum, že se dovolací rekurs Státního pozemkového úřadu uznává 
přípustným a přijímá tudíž na soud. Následkem toho zrušil zároveň 
usnesení rekursního soudu ve věci samé, jakož i usnesení prvého soudu 
a prvému soudu uložil, by, nepřihlížeje k důvodu, z něhož knihovní žá
dost Státního pozemkového úřadu zamítl,znovu o žádosti té rozhodl. 

D ů vod y: 

Nižší stolice zamítly souhlasně knihovní žádost Státního pozemko
vého úřadu a přídělců z důvodu hromadění podle § 86 knih. zák. prý 
nepřípustného a dovolad stížnost Státního pozemkového úřadu do po
tvrzujícího rozhodnutí rekursního soudu soud ten odmítl z dúvodu, že 
podle § 130 druhý odstavec knih. zák. dovolací stížnost do potvrzujícího 
usnesení druhé stolice jest nepřípustná. Jde tedy o dvě otázky: 1. zda 
dovolací stižnost do potvrzujícího rozhodnutí, druhé stolice v knihovních 
věcech pozemkové reformy jest přes předpis§ 1301 prvý odstavec knih. 
zák. přípustná a, pak-Ii ano, zda 2. v knihovních věcech pozemkové 
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. . h dění příčící se ustanovení § 86 knih. zák., přípustné. 
reformZ Je 1. ,roma

d 
"děti kladně a to obě z podstatně týchž důvodů. 

Obě otazky Jest fZO po.v~es·t právní r:raterie jedinečná, právní ústav svého 
Akce pozemnore ormm J , ",. d 'd'" '1 . oto také svou vlastm zvlastm upravu, OpOVI aJlcI 
druhu, a"vy~uÍ! a Sl pr to jak po stránce práva materielního, tak po 
její. z:,la,stm 'po~ft:íě ~ zejména také v tom směru, že ustanove~í práva 
stranee ~Izem, z, t" knI'hovního zákona byla mnohonásobne prolo
• nihovmho zej1nena ez " T k ' 
K , že b b la zdárnému provedení reformy n~ ujmu. ,a. ~a ~!. 
mena, proto Jh Yd 'kl dní zásada knihovního' prava o verejne VIre 
Prolomena v m ne za a . , . I' dl 'k ._ 

k · , h kn'Ih potud že nemovItost, podleha- 1 po e za ona za 
Pozem ovyc , . ' 'b k 'h' ch pozna-

. latí roti každému za zabranou, 1 kdyz za or v. nI a o" 

bor~:: nent a nikdo nemůže se odvolávati ~a to, že jednal,: duvere 
~ee v~řejné knihy a o záboru nevěděl (§ 16 za? za~.), neboť z,,:?or na~ 
stal 'iž záborovým zákonem samým (§ 1 zab. z~k.), je?~ uCI~nosÍ!, 
nikotl teprv jeho poznámkou v knihách, takže poz~an:ka ma jen vyznam 
evidenční (§ 16) ,nikoli konstitutivní, pročež take vI~e vers~, ~epodlé
há-Ii .nemovitost podle § 1 záb. zák. záboru,. zabrana o ~em, 1 k.dyby 
zábofb:yl na ní v pozemkové knize poznamenan, 1 n~muze. takova. po
'ZIl<lrllká pioto nikomu, na př. proti třetímu nabyva!elI vol,ne, nep~ave;rr: 
:poznárllkou záboru stížené. nemovitosti ~ebo vecnych prav na nI. by tl 
áni.]o.! prospěchu ani na újmu, kdežto mImo poze.m~o~ou reformu 1 ~e
pravý (neplatný) zápis v knihách pozemkovych jeVI .učmek, pokud j.de 
ónabývání třetích osob, jež v důvěře v záp~s ten jed~aly,. o ,prav~m 
stavu věci nevěděly. A že stát nabývá zabranyc:h. nemov!to~Í! p:evze!Im 
a přídělce pravoplatným přídělem, aniž b~ .melI zapotr~bI kmhovmh~ 
zápisu svých práv, bylo vyloženo podrobne JIndy (na pr .. v rozhodnuti 
čís. 7862 sb. n. s.), kdežto jinak nabývá .. se pr~v k n,emo~Itostem ~:avI
delně (t. j. s jistými výjimkami: tepr~e ]1c.h kmhovmm..z~pI~em. I JInak, 
i když se odhlédne od knihovmho prava, jest prola~UJICI z~sah p;:ze~
kové reformy do zásad hmotněprávního, řádu velt;II hluboky; ~tacI p'rI:: 
pomenouti namátkou na př., že přev.zetIU1 zab~ane nem,ov~tosÍl pOmljeJI 
knihovní břemena a dluhy na nemovItostI same (§ 26 treÍ! odstavec, 27 
a 28 druhý odstavec náhr. zák.) a odkázány jsou na přejímací cenu 
(§ 47 niihr. zák.), a neknihovnI věcná práva, í samo ne~nihovní vlast
nictví, pomíjejí, nebylo-li se jich domáhán? v, tři,cetiden?í Ih~!ě ~,3,1 
náhr. zák. Avšak neien po stránce matenelnI, nybrz a to Ílm spIse jeste, 
i po stránce formálnJí prolomeno posavadní právo, a to právě i knihovní. 
Důležitost pozemnoreformní akce vyžadovala, by, jak už dříve (na př. 
v rozh. 5772 sb. n. s.) ukázáno, judikatura soudní soustředila se v ru
kách nejvyššího soudu, by tak zabezpečena byla nejen pokud možno 
její správnost, nýbrž i její jednotnost, což by při omezení její na dvě 
stolice, kde v poslední stolici účinkovaly by všechny soudy vrchní po
kudse týče všechny soudy krajské, nebylo nijak dosažitelno. S tím sou
visí, že všude, kde se k tomu namanula příležitost, předepsal výslovně 
řízení nesporné (rozh. 4829, 5772), které v protivě k řízení spornému 
a exekučnímu nechává pořad stolic vždy až k nejvyššímu soudu otevřený 
(§ 16 nesp. říz.), což, ježto to v § 46 náhr. zák., kde počítajíc Státní po~ 
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zemkový úřad jako první stolici (jdeť o stížnost do jeho rozhodnuti) 
jsou pak vlastně se třemi stolicemi soudními stolice čtyři, mohlo býti 
pochybno, ještě zvláště v posledním odstavci vyjádřil, řka, že z rozhod
nutí druhé soudní stolice, i když jest sr~lVnalé, je přípustnou stížnost 
k nejvyššímu soudu. Zákon tedy pokládal za nebezpečno, vyřaditi, jak 
to civilní soudní řád a exekuční řád činí, z judikatury v pozemnoreform
nich věcech nejvyšší soud, byť i jen z části, tedy při srovnalých rozhod
nutích nižších stolic, a jeví četnými svými ustanoveními v citovaných 
rozhodnutích seznamenanými zřetelnou snahu, soustřediti, jak už řeřeno, 
judikaturu soudní v poslední stolici jediné, tedy nutně v rukách nejvyš
šího soudu, takže i tam, kde, náhodou pustiv příslušnou materii se 
zřetele, ustanoviti to opomněl, nutno to pokládati za zásadu zákonodár
cem chtěnou a v zákoně bohatě doloženou, které nutno zjednati průchod 
neomezený, tedy i všude tam, kde se zákon o tom výslovně nevyjádřil, 
nutno v duchu pozemnoreformního zákonodárství dojíti k důsledku, že 
jím derogováno jest pro obor pozemkové reformy všem předpisům práv
ního řádu, ať hmotného, ať formálního, jež duchu a účeli jeho jsou na 
odpor. S tohoto hlediska neobstojí tedy ani § 130 prvý odstavec knih. 
zák. vylučující dovolací stížnost proti stovnalým rozhodnutím druhé sto
lice, nýbrž jest v ohlasti knihovního řízení pozemnoreformního v duchu 
pozemnoreformního zákonodárství dovolací stížnost na nejvyšší soud 
připustiti beze všeho omezení, tedy í proti rozhodnutím souhlasným, jest 
i tu, ježto § 130 prvý odstavec knih. zák. odporuje duchu a záměrům 
po zem no reformního zákonodárství, užívati řízení nesporného ve smyslu 
patentu, tedy jeho § 16, jenž takovou stížnost připouští. Tomu lze od
porovati tím méně, uváží-li se, že, jak už řečeno, i jinak zákony po
zemnoreformni prolomily i knihovní právo formální, tak na př. jen opět 
namátkou citováno, § 26 prvý odstavec náhr. zák. svým ustanovením, 
že soudy provedou vklad práva vlastnického pro stát (podle § 28 pro 

. přídělee) na pouhý návrh Státního pozemkového úřadu na základě § 1 
záb. zák. a § 26 prvý odstavec náhr. zák., prolomil zásadu § 26 knih. 

. zák., že vklady a záznamy lze povoliti »jen na základě listin«, a to listin 
zákonně uzpůsobených (kterou rovněž z veřejnoprávních důvodů prolo
mil už sám § 38 písm. c) knih. zák., kde se myslí na známé dvorní de
kretyo »visících inkvisicích«) a týž § 26 (3) n{!hr. zák. svým ustanove
ním, že soud knihovní vymaže všechna knihovní břemena a dluhy z moci 
úřední, opačnou zásadu § 76 knih. zák., že zápisy knihovní nařízují se 
jen k žádosti stran neb úřadů. Zákon knihovní měl na mysli především 
řízení knihovní ve věcech soukromoprávních a pod tímto zorným úhlem 
je upravil, tu však mohl dovolací stížnost omeziti na případ rozhodnutí 
nesrovnalých, neboť mohl vhodně zůstaviti straně jimi dotčené, by na
stoupila pořad práva a vymohla· si rozsudek, jenž jest vždycky vkladný. 
V agendě pozemnoreformní jde však o věc veřejnoprávní a Státní po
zemkový úřad nemá podle platného práva ani možnosti, by práva svá 
a přídělců vymáhal teprv pořadem práva, nýbrž může reformu prováděti 
jen řízením v zákonodárství reformním předepsaném, jež jest práv·ě jen 
správním a před soudy nesporným. Je tedy otázku Lzodpověděti v zá-
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_ . 'e důležité kladně, a jest proto vyřídi~i zároveň 
jmu veel tal: l;ade vs k vého úřadu ve věci samé, tedy otazku 2. 
i stížnost Statl11ho P?zkem °t ·zku pří.pu.stnosti hromaděni, jestzodpově-

I tuto druhou otaz u, o a ... ~~ ~ ~.~, •. .• " 
~ .............. ·····~o·· ·oh·~ I žených ze jde o nesporne nzel11 ve 

dětikladnějiž zdu~odu sá ~r:k~[ ~romadění,naop"k v§2 čís, l()na~ 
,slny~Iu.patentu, jenznezn ítalžá.dosH stran pro nedostatek nepodstat-c. 
!l~mll1a SOU?c~:, by neza.m la.isto i § 86 knih. zák., pokud zakazuje hro
nych formalit, ]!Z0bsahuje IL··'m r'l'z· e·ní podlé patentu soudce mohl 

~ . d" 'k dné takže v nesporne . . d b 
ma em nes o d',.. ...... 'v.rh.u· .vrátiti a k oddělení. odkázal! jenLk~~y I 
b odání hroma lCI VIce na ~ ... ~.. ... ..~. ~ ~ .. ~.~ ~ ~ ··k·· .. (., ' 
yy ...... _. __ .,.~~" .. _, t I t k nejasnou že by nastal zmate znamo, ze 

se hromadenlm vec. s ,a a ~ 16 n~s . říz. uznávající zmatečnost za 
důvody zma~e~no;;tl, jak s~m r~nosti dtkazuje platí i v řízení nespor
důvod mlmoradne do~olacl J, l~ 'kodlivé bránicí řádnému vyřfzení věci, 

2(n~V v~:~oo b:o~~d~e~í s;~~!~sy~;ci, ~eb~i i :~~i~á z~~;e~ve~~i! s~a~i~i 
~~!~;jfl~~1;!~;~~~~~~i~~~:i~~~i~ie'~~~~i:O:t~r~~~~~=t::~~~t~~i 
h?, .... ' J .• se složitá věc která pro svou jednotnost vyzaduje 1 jed~ot,
sP;1š~, k~yz, dT a Části a části k sobě patřící se od sebe odlucujl. 

~e~~;rť~e~~t~~I;S;i n připo,me,noutdi hhnedd ~y~í l~~~j~~ny, t~d~at~~~hv~:~ 
v 'kladu § 86 kmh. zak., o nemz bu e ne rec. , , . ' 
obecné důvody stačily, možno přece a vho~n? otáz~u hr.or:ra.den! ,osvd~ 
liti blíže a konkretněji. § 86 knih. zák. pravl:, ~e ,o vl,ce ~~p;su. muze ?Y:l 
žádáno touž žádostí, zakládají-li se na téže list1l1;, dal;, zada-:.h se o. Z~pl~ 
léhožráva ve více vložkách neb o zápis více prav v teze vl?zce, t. j. !e-h 
tu buf, totožnost listiny nebo totožnost práva neb;> toto~most vlozky. 
B d·' h d podotčeno že zákon zapomue! na totoznost zadatele a na 

t 
ut:z ntesoudU že s; však podle nauky (viz niže Bartsch) totožnost 

o oznos, . " 'k' . t lomrl 
soudu prý subinteHiguje (sama rozumí), mcmene ovsa . ze I u pro, ? 

§ 108 knih. zák. (simultánky) .• C? je však ~čelem pr~dpl.sU § 86 kn .. zak .. 
Jest to předpis ryze manipulacm, neboť zakon nepnpojll sank~l, jest to 
t dy dáno do uvážení soudce; a povolí-li soudce žádost hromadenou prol! 
t~mllto předpisu, je to platné a nemá to žá~nJch násl:dků: To se tak~ 
děje v praxi velmi :často a jest prot~ ~os.ah ~ec:neho p.re~plsu, ač vel;nl 
jasný, v praxi, jež si počíná více mene hberal.ne, v.elml ruzny (sporn~), 
jak dokazují příklady a výklady ~ ~.arts:h~.,»D. ost. allg. OBO: ! 9,2,~ 
str. 57-60«, podle nichž soudove pnpous.tejl do~onF~.! hromadem za 
dosti knihovní se žádostí neknihovní, což j;st Z~jlste pz pro,to, mnoh,em 
povážlivější než hromadění dvou žádostí- kmhovn~ch, jezto kazda z .~n~ch 
obou nesourodých žádostí náleží do j,infch Sp!SU, a tyto .. za~e do J1I1e~.o 
oddělení spisovny, čemuž se odpomaha.,z~lozemm .zvlastmh,o, ~a .pn
slušné spisy, kde žádo.st uložena, o~kazu!:c:ho hstu, Jak to. ~anzUje § 2~ 
prov. instr. ke knih. zákonu a nyl11 zvlaste § 275 j;dn: radu:, z. čeh.oz 
plyne, že i to jest dovoleno. Podle doslovu § 86 kn. zak. 1.e neI:n~ustnym 
hromaděním, když se touž žádostí žádá z~ zápis A na }aklade hsl!?y B 
ve vložce C a za zápis D na základě hstmy E ve;rlozce F (na pr. n~ 
základě kupní smlouvy za vklad vlastnictví ve vlozce 50 a na zaklade 

V 
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/ dlužního úpisu za vklad hypoteční pohledávky ve vložce 60), neboť tu 
není totožnosti ani listiny, ani práva, ani vložky. Ale opravdu nelze chá
pati, proč toto naprosto neškodné hromadění, které nemůže pranic zka
ziti, nemá býti přípustné, aspoň tehdy, když obě vložky jsou u téhož 
soudu. Bartsch (str. 57) míní, že účelem předpisu je, by se zamezilo 
podávání složitých a nejasných žádostí knihovních, jimiž by se vyřízení 
stěžovalo a nastávalo nebezpečí nejasného knihovního stavu; a uvádí 
jako doklad právě uvedený případ. Avšak to je příklad opravdu od toho, 
že příkladem naprosto není, neboť jaká pak tu obtíž při vyřízení a jaká 
nejasnost knihovního stavu? Vždyť přece, i když se to oddělí na dvě 
podání, bude vyřízení i knihovní stav tentýž, bude jen více podání a více 
vyřízení, tedy jen vice spisů v listovním archivu a více psaní. To tedy 
bude jen složitějši, ačkoliv »složitost«, i kdyby hromaděním nastala, ne
může mu býti na závadu, jak shora vyloženo, takže překážkou hromadění 
by mohla býti jen »nejasnost«, t. j. jak shora vyloženo, zmatečnost, jíž 

. tu naprosto není. Zřejmě tedy jest, že pravý motiv předpisu mŮ'že býti 
\vlastně a právě jen fiskální, by bylo více žádostí a tedy více kolkových 
poplatků, a schválil proto předpis hromadění jen tam, kde jest jedna 

, z těch tří jednot, kterou trhati bylo by bývalo přece jen příliš. Zájmu 
fiskálnimu mělo však vyhověno býti jinak, než zákazem hromadění, jehož 
nevhodnost zákon sám uznal, žádné sankce mu nepřipojiv. V pozemno
reformním řízení však i tento zájem míjí, protože podle §§ 82 a 83 náhr. 
zák. (§ 19 úvěr. zák.) provádí se akce bez kolkových poplatků. že jinak 
hromadění zákonodárce nezavrhuje, vidno i z toho, že ji, kde toho věc 
vyžaduje, připouští daleko za meze § 86 knih. zák. beze všech obav, 
složitosti nikterak se nelekaje, tak hned v § 108 knih. zák., zvláště však 
v § 13 zák. ze 6. února 1869, čís. 18 ř. zák. a v § 14 zák. ze dne ll. května 
1894, čís. 126 ř. zák. O takovou jednotnou akci, jež vyžaduje soubor
ného vyřízení, jde však také v případě projednávaném, jenž těžiskem 
svým spadá pod právě citovaný zákon ze dne 6. února 1869, čís. 18 

i. ř. zák. a, shledávají-Ii nižší stoE'f_l'jYit~\lJ2ln~,.t,~~~,l!u!iL'y,kl1jh.oY.QÍ,b __ II .,:lo_žk~ch,je.tpQ(lI~JohpJo zákcl!Ia teprv býti zřízeny, vložiti také 
'\ práva zástavnJyrQ, Občanskou záložnu ' ",' ' 
\ \~nl.;iJI.,~~.z.a:_Eř.~A~~'LE~r~1e~ježt?, ?ehledíc ani~ '" " ,,' 
\. 1 JSOU, Jak "!í}ffi'"TllUSTly, sc1ívaTeny' Statmm pozemkovym uradem v nzem 
•• pozemnoreformním, když jednou každá ta nová vložka musí býti zřízena 

a do ní zapsáno kníhovní těleso a právo vlastnické pro přídělce, tak, 
když se tam zároveň zapíše též právo zástavní pro pohledávku Občanské 
záložny ve V., jest to dovoleno i podle § 86 knih. zák., ježto je tu vždy 
totožnost v10žky. Nižší stolice přehlížej!, že i hromadění podle § 86 knih. 
zák. nepřípustné, jest nutné podle zákona ze dne 6. února 1869, čís, 18 
ř. zák. a tam také výslovně připuštěno ba nařízeno, protože je povahou 
věci, když jde o oddělení části knihovního těla, vynuceno. Pokud však 
jde o různá knihovní těla, od nichž se oddělení děje, zakládá se to zase 
na totožnosti listiny, listiny přídělové, a, pokud posléze jde o to, že po
hledávky Občanské záložny ve V. mají zapsány býti nejen na odděle
ných pozemkových částicích, jichž přídělci nově nabývají, nýbrž i na 
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... h t ~'m kn'lhovním maJ'etku J'de tu zase vždy o totožnost práva, 
jeJlc s arsl· • 'k ,. t" 

, It' k kde hromadění j' est dle § 108 kn. za , pnpus ne I s po-
o SlmU an u, ~ k vodk' dl latn 'ch ~ , totožnosti soudu. Tak jest vsec o v pora u I e. p 'y , 
r~s~lll.m. knihovního práva a moh1y to nižší stolice zneuznatl Jen proto, 
pre IPI~uI ' ' a § '86 kn'lh zák a nevzaly v úvahu zákon ze 6. února 
že II pe y Jen n '" , 'k I 
1869 čís. 18 ř. zák. (ani jej necitují), jímž byl § 86 klllh, za . pro 0?Iel~ 
a o .'ehož použití tu jde, ani § 108 knih. zák. Avšak I k~~br ~a kra~n~ 

kjt '~a' dany' zápis šel za meze hromadění těmito starslml zakonnyml 
ten ery z b . k d I" 
ředpisy dovoleného, pro obor pozemkové re!or',lly y to, j,a o, Ice~o, 

P d'l k čemuž doložiti sluší že předpISUje-I'1 § 26/1 nahr. zak., ze, 
neva 10, "~ 'b 'h a'etku provedou kde bylo poznamenáno zamýšlené prevzetr za rane o m ,j , . , 

d 'h Státního pozemkového úřadu vklad prava vlastlllckeho 
sou y na navr • I ' d t to~ sti 

t't Ce-Ii jeden návrh a více soudu, pro omena zasa a o zno 
;~~d~), a jpředPiSUje-1i § 7 čÍs. 8 zák. o po~. úř" že S~át,nímu .poze'."ko
vému úřadu přís,luší přidělovati zabraný majet~~ a zaya~~h~ k~lhoVlll ~o
VOd k t OV § 7 čís 10 že Státní pozemkový urad ma pndelcum opatro-ra e ,a yz ., k" '" . . . stavy 
vati dlouholetý úvěr a sprostředkovati jim sty s penezlllml u -=-
jest patrno že i zaknihování tohoto úvěru náleží v jeho pravomoc, a ze 
jest jeho věcí, jak provede knihovní pořádek, zd~, cest;:lU, kum~u~~ce ne~o 
separace, jak se mu to bude jeviti v každém pnpade učelnejslm, a ze 
soud bude bdíti jen nad tím, by nenastal zmatek. 

Bylo proto tak rozhodnouti, jak se stalo a jen se v souvi,slosti. s ře~ 
šenými shora otázkami podotýká, že z týC?! sh?r.a ~vede~ych duvodu 
pro knihovní věci pozemkové reformy ne,m~u,ze by tl ~avaz?ym .. a~l. § 95 
knih. zák., podle něhož knihovní soud ma zadost k~Ih~vlll vyn~Ih hned 
ve věci samé »bez předchozího výměru«, neboť z.d~rne a rychle. I;'rov~~ 
dení pozemkové reformy vyžaduje, by závady, j.ez se o.dstramtJ daj,l, 
byly Státnímu pozemkovému úřadu oznámeny a jem~ Ih~ta kJlch ~a~ 
pravě udělena, neboť nelze žádati, by tak ohromna, prace" j1~ kazda 
taková žádost, jako tato, představuje, byla pro pouhe. lormallll napra
vitelné nedostatky zamítána a tak přicháze.Ja na zmar, jak tomu Bartsch 
str. 56 57 chce vůbec nedopouštěje t. zv, reprodukci žádosti jednou 
zamítn~té a nyní opra;ené, nýbrž nutě ~adatele, ?y podal vždY,žádo~t 
zcela novou. Nelze také neuvésti, že duvod, proc § 95 kmh. zak. za
kázal předběžné vyřizování, zejména vrácení podání k opravě, j:. t:l1, 
že by to vedlo k zlořádům, ježto by soukromé str~ny, by Sl ~ajlstrly 
pořadí a druhé konkurující žadatele předběhly, podaval.y ~a.dostr ,nedo
statečně instruované, spóléhaj!ce na to, že nebudou mOCI by tl ~am'tnu7' 
ježto vadu bude napraviti opravným řízením: že však tento duvod ~ n~ 
zení pozemnorelormním míjí, protože tu .~ejd,e o~ sou~rom~u ~~ran,u, nybrz 
o úřad (Státní pozemkový úřad) a o nejake predbehnuh l1,epkych kon
kurujících žadatelů ani jíti nemůže, protože jich není, ježto na zabrané 
nemovitosti bez svolení právě Státního pozemkového úřadu nelze zápISy 
vymoci (§ 7 záb. zák.), a tak se všecka disposice s nimi soustředí v ru
kách právě Státního po'zemkového úřadu. 

I 
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čís. 9095. 

Bylo-li manželství k žalobě jednoho manžela právoplatně rozvedeno 
od. stolu a lože pro hluboký rozvrat manželství, aniž uznáno na vinu 
manželů, jest i druhý manžel oprávněn domáhati se rozluky manželství 
podle § 17 rozl. zák. 

(Rozh. ze dne 24. července 1929, R II 257/,29.) 

K žalobě manželky bylo manželství stran rozvedeno od stolu a lože 
pro hluboký rozvrat manželství, aniž uznáno na vinu manželů. Napo
tomní žádosti manžela o povoleni rozluky manželství ·s o udp r v é 
s t o I i c e vyhověl, rek u r sní s o u d žádost zamítl. D ů vod y: 
Napadené usnesení spočívá na rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 
6. prosince 1928, jímž uznáno bylo na rozvod manželství, při čemž bylo 
vysloveno, že na rozvodu stran nestihá žádnou z nich v'ina, za důvod 
rozvodový vzat hyl hluboký rozvrat manželství ve smyslu § 13 písm. h) 
rozl. zák., který podle ustálené praxe jest i důvodem rozvodu. Poněvadž 
soud první, stolice na podkladě onoho provedeného sporu dospěl k pře
svědčení, že okolnosti vyšlé na jevo za sporu o rozvod byly by již tehdy 
odůvodnily výrok o rozluce, kdyby o ni bylo bývalo žádáno, návrhu 
manžela vyhověl, třebaže se stěžovatelka vyslovila proti rozluce. Tato 
napadá toto usnesení, poukazujíc k tomu, že o rozvod žalovala ona, 
nikoli její manžel, který dokonce žádal zamítnutí ž",loby o rozvod, že 
podle pravdy on to byl, který rozvrat manželství zavinil, že ve sporu 
přiznáno bylo sice tehdejší žalobkyni právo žádati o rozvod, aniž bylo 
vysloveno, že by k tomu byl oprávněn také žalovaný a že soud měl po
stupovati podle zásad řízení nesporného, že však s hlediska tohoto řízení 
není tu dostatečného podkladu pro výrok o rozluce. Uplatňujíc tedy 
kusost řízení i nesprávné právní posouzení věcí, navrhuje, by napadené 
usnesení bylo zrušeno, po případě změněno v ten smys"" že se žádost 
za povolení rozluky zamítá. Jest především zkoumati otázku, jaký právní 
účinek přísluší v řízení podle § 17 rozl. zák. konečnému rozsudku o roz
vodu, pokud jest rozsudek ten pro pozdější řízení o rozluku, řízeni ne
sporné, předurčujícím a závazným. O tom zajisté není pochybnosti, že 
rozsudkem bylo mezi stranami s konečnou platnosti rozhodnuto o otázce 
rozvodu, v tom směru nabyl výrok podle § 12 obč. zák. v tomto případě 
a mezi těmito stranami formelní i materielnl právní moci. Podle názoru 
rekursniho soudu omezuje se však tato právní moc jen na výrok, nikoli 
však i na jeho důvody. Bylo-Ii pak mezi stranami zahájeno řízeni o roz
luku, jde tu sice o tytéž strany, nikoli však o týž předmět (správně 
čís. 5956 a 6527): vždyť »nejde tu jen o stavení manželského spole
čenství, nýbrž o zrušení samotného manželského svazku«, tedy o před
mět v podstatě i v právních důsledcích zcela jiný. Pro tuto různost je 
tu také v obou případech zcela různé řízení; tam jsou strany v každém 
směru pány rozepře, tu jest řízení ovládáno zásadou oficiosnosti, tam 
jest soud vázán souhlasným skutkovým přednesem stran, skutkovým 
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doznáním, tu však nikoli, tam přípustným jest důkaz výslechem stran, 
který tu je, pokud jde .o důvod rozl~~y, vyl~učen, taT se, nikter~~ ne: 
béře zřetel k tomu, je-II tu snad, ať ]IZ z pkychkolI duvodu, po pnpade 
koll use stran, tu však skutkový podklad musí, býti z úřadu přezkoumá
ván jak co do úpl~osti skutk~vého. děje,. tak co do. průkaznosti důkazů; 
Že tu jde skutecne o zcela ]my predmet, patrno lest z cltovanych ]IZ 

rozhodnutí, která správně připouštějí též možnost samostatné žaloby 
o rovluku i tam, kde by snad byly podmínky řízení podle § 17 rozl. zák. 
A nemůže býti zajisté pochybnosti o tom, že by v novém řízení, zahá
jeném o žalobě, bylo procesnímu soudu postupovati zcela samostatně 
a že by nikterak nebyl pro své konečné rozhodnutí vázán ani skutkovým 
zjištěním ani právním posouzením rozsudku o rozvod. Stejně má se věc, 
podle názoru rekursního soudu, i v pozdějším řízení, nesporném, zahá
jeném podle § 17 rozl. zák., protože i tu j de o novou věc ve smyslu § 12 
obč. zák.; i tu každý soud musí při svém rozhodování postupovati 
v každém směru samostatně, nejsa nikterak vázán názorem předchozího 
konečného rozsudku, ať pochází od kterékoli stolice, ať jde o skutkové 
zjištění neb o názor právní, protože tu neplatí ustanovení § 499 a 511 
c. ř. s., protože tu již není řízení opravné, nýbrž jde o projednání zcela 
jiné právní věci. Podle názoru rekursního soudu spočívá úchylka § 17 
od řízení řádného jen v tom, že není potřeba podávati formální žalobu, 
nýbrž stačí tu žádost, v níž stačí poukázati ke skutečnostem, které vyšly 
na jevo v předchozím sporu o rozvod, a že se o' žádosti rozhodne usne
sením místo rozsudkem; v obou případech je však řízení ovládáno touž 
zásadou oficíosnosti, maximou inkvisiční, směřující k vypátrání mate
rielní pravdy a není po té stránce pro řízení podle § 17 zák. žádné úlevy 
ani zjednodušení. Jest si bedlivě všimnouti toho, že zákon v § 17 ne
mluví o okoInostech »zjištěných«, nýbrž o okolnostech »na jevo vy
šlých«, na rozdfl od prováděcího nařízení čís. 362/19, které však nelze 
považovati za autentickou interpretaci ani za doplnění zákona, a jež se 
odchyluje od doslovu zákona, užívajíc (v čl. II., odst. III. 2) obratu »sku
tečnosti zjištěné ve sporu o rozvod«, »výsledky zjištěné ve sporu o roz
vod«, ačkoliv dalším odstavci III. 3 výslovně klade důraz na to, že 
i v tomto řízení soud jest »povinen i z úřední povinnosti vyšetřiti a zji
stiti všechny skutečnosti pro rozhodnutí závažné«. Ani ustanovení, že 
v usnesení rozluku povolujícím uvésti je také »výrok o vině, obsažený 
v rozsudku vyneseném ve sporu o rozvod, pokud předcházel žádosti za 
rozluku spor o rozvod«, nesmí sváděti k názoru, že výrok o rozvodu· 
v rozsudku rozvodovém pro pozdější řízení oficíosní jest předurčující a 
závazný. V pravdě běží tu o zásadu ekonomie řfzení, by materiál se
braný za sporu o rozvod mohl býti zužitkován v řízení o rozluku, které 
podle povahy případu - jak se později ukázalo - bylo by vlastně bý
valo spíše na místě než řízeni rozvodové. Podle názoru rekursního soudu 
jde t~dy o jiné řízení a o jinou právní věc, třebaže mezi týmiž stranami, 
a nejen soud první stolice, nýbrž ani soud rekursní není vázán důvody 
rozsudku o rozvodu a musí tedy soud rekurs ní podle zásad řízení ne
sporného samostatn,ě rozhodovati o stížnosti do usnesení, jímž rozluka 
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byla povolena, nejsa nikterak omezen ani rozsahem rekurs nich důvodu 
ani rekurs ním návrhem. 

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

D u vod y: 

Odpurkyně ve své stížnosti do rozhodnutí prvé stolice uplatňovala 
jen, že na rozvod žalovala ona, nikoli navrhovatel (manžel), jenž na
opak navrhoval zamítnutí její žaloby o rozvod, a že tím, že manželství 
bylo rozvedeno bez viny stran, není ještě řečeno, že by byl manžel roz
vodu dosáhl, kdyby byl žaloval, v nesporném řízení však nelze prý 
otázku tuto řešiti. Tyto duvody neobstojí. Manželství bylo pravoplatně 
rozvedeno pro jeho rozvrat bez viny stran. Poněvadž pro rozvrat muže 
žalovati každá z obou stran na rozluku, jen když není rozvratem pře
vážně vinna, byl by mohlo ni žalovati i manžel (navrhovatel), a jest 
tedy splněna příslušná podmínka § 17 rozl. zák. Ze však to v nesporném 
řízení nejen zjistiti lze, nýbrž dokonce jen v něm zjišťováno býti může, 
praví sám zákon v § 17. kle když rozvrat vysloven ve sporném řízení po 
provedení navržených důkazů, nabylo řečené podmínce prvý soud prá
vem přesvědčení a manželství rozloučil. Důvody rekursního soudu, jenž 
žádost za rozluku zamítl, nedrží se důvodu stížnosti a zabíhají daleko za 
meze § 17 rozl. zák., jež probourati se snaží, ale marně, rozvinujíce 
otázku viny, která už jest pravoplatně rozřešena a o niž § 17 praví, že 
tu nesmí býti rozvinována, nýbrž že výrok o vině převzíti jest z rozsudku 
o rozvodu. 

čís. 9096. 

Zrušil-li relrursni soud usneseni prvého soudu, by vzhledem k § 11, 
druhý odstavec, ex. ř. byl vyslechnut dlužník, nevyhradiv pravomoc, 
jest dm'oiací rekurs podle § 527, druhý 'Odstavec, c. ř. s. a § 78 ex. ř. 
nepřipustoým. 

(Rozh. ze dne 25. července 1929, R I 565/29.) 

Na základě exekučního titulu proti veřejné obchodní společnosti po
volil s o udp r v é s t o I i c e exekuci proti bývalému veřejnému spo
lečníku. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usnesení a uložil prvému 
soudu, by po předběžném výslechu dlužníka podle § ll, druhý odstavec 
ex. ř. znovu rozhodl o exekučním návrhu. 

Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs vymáhajícího věřiiele 

neboť 

jest podle § 527 druhý odstavec c. ř. s. ,a § 7~ ex. ř~du nepříp~stný je~to 
napadeným usnesením bylo soudu prve stohce ulozeno, by pred novym 
rozhodnutím vys'lechl předběžně o exekučním návrhu podle § 11 druhý. 
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odstavec ex. ř. dlužníka, nebylo však v něm ustanoveno, že má výkon 
tohoto příkazu býti předsevzat, až napadené usnesení nabude právní 
moci. Okolnost, že rekursní soud nenařídil výslech obou stran, nýbrž 
jen výslech povinného jest s hlediska ustanovení § 527 ~ruhý odstavec 
C.' ř. s. pro ·otázku přípustnosti dovol,:cího, rekursu bez ~y~nam.u, neboť, 
i když podle § 11 druhý odstavec ex. r. ma byh o ~xekucmm navrhu vJ.
slechnut jen povinný, dojde i jeho výslechem k v~slech~ ~t.rany. Nep~l
pustný rekurs měl podle § 526 dru~ý od~!avec c. r. s. by tl lh~ed od:mt: 
nut podle § 528 prvý odstavec c. r. s. Jlz soudem prvm stolt~e. jehkoz 
se tak nestalo ani u rekursního soudu, zůstalo to na dovolaclm soudu. 

čís. 9097. 

Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. 
Ustanovením stanov: »p'Okládal-1i by přítomný ředitel a zároveň pro

kurista usnesení správního výboru za škodlivé nebo nebezpečné pro 
ústav, nabývá toto usnesení pouze tenkráte platoosti, docíll-Ii se většiny 
tříčtvrteční hlasů všech přítomných členů" nebylo vsaženo do práv př&!
stavenstva upravených veliclmi předpisy zák'Ona. 

Představenstvo společenstva jest nejen opráVl1ěno. nýbrž i povinno 
'Odepříti provedeni neplatných usnesení valné hromady. 

Valná hromada společenstva může přenésti na představenstvo také 
zmocnění ustanoviti v jejlm jméně prokuristu. 

(Rozh. ze dne 25. července ! 929, R I 568/29.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d nevyhověl návrhu společenstva, by ve spo
lečenslevním rejstříku bylo zapsáno doplnění § 22 stanov ustanovením: 
Pokládal-li by přítomný ředitel a zároveň prokurista usnesení správního 
výboru za škodlivé nebo nebezpečné pro ústav, nabývá toto usnesení 
pouze tenkráte platnosti, docílí-li se většiny tříčtvrteční hlasů všech pří
tomných členů. Zlomky se pro návrh nečítají. Pro jmenování prokuristy 
s udělením titulu ředitele ve smyslu § 37 stanov jest zapotřebí přítom
nosti nejméně 10 členů výboru a souhlasu devíti členů z nich. D ů vod y: 
Ustanovením tím vyhražuje se osobě, která není členem představenstva 
ani společenstva, právo usnesení prosté větši.ny členů představenstva 
svým hlasem zmařiti, což jest nepřípustným zásahem třetí osoby do samo
správy společenstevní. Ostatně jest usnesení toto v rozporu s ustanovením 
§ 21 stanov, podle něhož jest prokuristovi vyhražen ve schůzi výborové 
jen hlas poradní. Představenstvo společenstva se vyzývá, by se posta
ralo o to, by při nejbližší valné hromadě bylo ustanovení § 37 stanov 
co do ustanovování prokuristy změněno a právo to do oprávnění valné 
hromady bylo zařaděno, poněvadž prokuru udělovati a odvolávati jest 
oprávněna jen valná hromada, nikoliv správní výbor. Rek u r sní 
s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: Ke správným stavu věci 
i zákonu vyhovujícím důvodům napadeného usnesení dodává se jen 
ještě toto: K zastupování společenstva jest povoláno představenstvo 

Civiln! rozhodnutí XI. 
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podle § 15 zákona ze dne 9, dubna 1873, čís, 70 ř, zák. a toto jest ve 
s:,ý?h usneseních auto?o':,'ní. Z toho následuje, že není piípustno, by 
tretI osoba do usnesem predstavenstva zasahovala, jak to obmýšlí do
datek k § 22 stanov tím, že stanoví, že, pokládal-li by přítomný ředitel 
a zároveň prokurista usnese.ní správního výboru za škodlivé nebo ne
bezpečné pro ústav, nabývá toto usnesení jen tenkráte platnosti, docílí-Ii 
se většiny tříčtvrteční hlasů všech přítomných členů, Právem proto usu
zuje prvý soud, že by takto osoba, která není členem představenstva, 
mohla usnesení prosté většiny členů představenstva svým hlasem zma
řiti, což jest nepochybným zásahem do autonomie společenstva, Není 
proto ono ustanovení dodatku k § 22 stanov přípustné a právem odmítl 
r~jstříkový soud zápis tohoto dodatku, Prokurista jest ustanovován prin
clpalem a pnnclpálem u společenstva jest souhrn jeho členů, kteří vy
koná,vají svá práva, která jim co do vedení společenstva příslušejí, ve 
valne hromadě a přísluší tudíž valné hromadě jmenování prokuristy, ni
kolIV představenstvu, Právem proto žádá prvý soud, by ustanovení § 37 
stanov ohledně ustanovení prokuristy bylo změněno a právo to do opráv
nění valné hromady bylo zařazeno, 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu s poukazem, by nehledě k názoru tam vyslovenému, 
jednal dále po zákonu, 

D ů vod y: 

Pokud jde o usnesení soudů nižších stolic, jímž nebylo vyhověno po
žadované změně, pokud se týče doplnění § 22 stanov ustanovením: "Po
kládal-li by přítomný ředitel a zároveň prokurista usnesení správního 
výboru za škodlivé nebo nebezpečné pro ústav, nabývá toto umesení 
pouze tenkráte platnosti, docílí-Ii se většiny tříčtvrteční hlasů všech pří
tomných členů, Zlomky se pro návrh nečítají. Pro jmenování prokuristy 
s udělením titulu ředitele ve smyslu § 37 stanov jest zapotřebí přítom
nosti nejméně 10 členů výboru a souhlasu devíti 'č:lenll z nich«, jest první 
právní otázkou této věci, zda bylo dodatkem tím vsaženo do práv před
stavenstva upravených velíCími a proto společenstevními stanovami ne
změnitelnými předpisy zákona, zejména, zda je jím porušeno, jak se 
mylně domnívají soudy nižších stolic, ustanovení § 15 zákona ze dne 
9, dubna 1873, čís, 70 ř, zák, - správněji ustanovení § 17 první věty 
cit. zák" pokud se týče, zda je řečený dodatek skutečně nezákonným 
zásahem do autonomie společenstva, Představenstvo společenstva jest 
pouhým orgánem, který zastupuje na venek souhrn členů společenstva, 
jedná za společenstvo a projevuje jeho vůli, Poměr společenstva k před
stavenstvu jest poměrem mandanta k mandatáři. Mandát je předsta
venstvu udílen volbou a jeho rozsah určuje se zákonem (§ 34 cit. zák.), 
společenstevní smlouvou a usneseními valné hromady, Představenstvo 
jest proti společenstvu, svému mandantu, povinno dbáti všech obmezení, 
která byla učiněna co do rozsahu jeho oprávněni, společenstvo zastupo
vati, to i tenkráte, kdyby těmito obmezenÍmi byl zúžen zákonný rozsah 

'eho zastupitelského oprávnění a i kdyby toto zúžení bylo podle zákona 
J t' t' tím osobám bezúčinné, Podle zakona (§ 34) Jest predstavenstvo 
pro 1 re ' I' t ' . achovávati a prováděti všechna ustanovel1l spo ecens eVl1l 
!,ovmno z I t' ",' , h ' 

I 
a na J'eJ'ím základě valnou hromadou p a ne UClllenyc usnesem 

sm ouvy, k' § 89) Z t h I" a jest za to společenstvu zodpově?no, (srv, ,ta ,e, .' o o ~lP yva, 
, ' t pr'edstavenstvo nejen opravneno, nybrz I pOV111ll0 odepnh pro-
ze FS ' d' 'd t t ' I 'lleplatny' ch usnesení valné hromady a, poneva z pre s avens vo 
vee e111 " ,", l' t 't 
na venek vystupuje jako organ zodpovedny za cmnost ~po ec~ns va, jes 
'e pokládati za oprávněna zkoumati platnost usnesem val ne, hromady 
~ hlediska zákona a společenstevních stanov, Svrchu u~,ed:nfm ~odat
kem k § 22 stanov usneseno bylo valnou hromadou zepr;sne.ll1 zpu~?bu, 
.. , p'redstavenstvo rozhoduJ'e o věcech svého oboru, ze. Jest totrz ve 
Jlmz '"' "d I "t' k I'l'k případech tam uvedených zapotřebl tnčtvrtecm, ,te y zv as e ~a 1 I oe 

, 't"' Y k platnému usnesení. Dodatkem trm nebylo vsazeno do 
vane ve Slll , d' .. , II ď k ' 
autonomie představenstva, nýbrž byla jen z duvo u, J,lm~ s 1 e IS a, za-
konné činnosti společenstva nemůže býti ~přena zavazn?s,t; z?strena 
bezpečnost rozhodování představenstva v pnpadechc ktere radn~ u;;ta,
novený prokurista jako odborník považuje pro spolecens:v? za d~lezlte, 
Toto usnesení valné hromady nejen že neodporule velrclmu ~redplsu 
zákona, nýbrž úplně vyhovuje jeho duchu, n~boť Jest ochrannym opa-

t, 'm proti usnesením představenstva, ktera prokunsta společenstva, 
rem h' , h "h 'b kterému už podle § 21 stanov přísluší ve sc, ':ZIC spravm ~ vy oru r:o~ 

radní hlas, považuje za škodlivá a nebe;:pecn~ pro ,ustav, Z~~on nebral1l 
nikde společeustvu, by při rozhodovam o s:,y~h v,ecech nend;I~" se po
sudkem odborníka, jemuž valná hromada u: trn;, z~ m~ propuJclla pro
kuru, projevila důvěru uejen jeho osobe, nybrz I Jeho odbornemu 

vzdělání. , , 
V otázce, zda je valná hromada společenstva s obmezeným rucel1lm 

oprávněna ustanoviti prokuristu a zda nemllže toto práv~ ~alné hromady 
přeneseno býti na správní ,,":ýbor (před~tavenstvo), uvadl se ,zpravI~la 
pro názor, že prokuristu muze ustanovItI Jen valna hromada) llvaha, ze, 
porovná-li se (srovuej Stross, Genossensc'haftsrecht str. 200) rozsah 
zákonuého zástupčího oprávnění společenstevního představenstva s roz
sahem zákonného zástupčího oprávnění prokuristova (čl. 42 obch, zá~,), 
pozuá se, že zákonné zástupčí oprávnění prokuns~o,~o )est protI oprav
nění společenstevního představenstva Jen potud UZSI: ze prokunst~, ne
může bez zvláštního zmocnění zcizovati a zavazovatI nemovltostI, ]l11ak 
že jest širší, neboť prokurista jest podle zákona zmocněn ke v~:m dru~ 
hům obchodů a právních jednání, jež jsou s provozem obchodm zlvnostr 
spojeny, Prokura že nahrazuje i zvláštní plné moci, kde jest jí podle zá
kona zapotřebí. Ježto je tedy zákonué zástupČ'í, oprávnění pro~~nsto,vo 
širší, než společenstevního představenstva, Jezto ~Ikd~ nemuze ,~Ice 
práva přenésti než má sám, a ježto představe,nstvo Jest Jen m~ud~t~rem 
společenstva, že z toho plyne, že ustanovem, p:okunsty !",USI byh, vy~ 
"raženo valné hromadě společenstva, Leč prave tento nazor, zalozeny 
jinak na zcela správném úsudku, že poměr valné hromady ~ ,předsta
venstvu jest v podstatě právním poměrem mandanta k mandatan, ospra-
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ved!ňuje další úsudek, že, i kdyby ustanoviti prokuristu mělo býti vy
hrazeno valné hromadě, nemůže býti valné hromadě zabráněno by toto 
~ákonn~ oprávnění, které ovšem nikde neni uvedeno v zákoně, 'nýbrž je 
Jen z neho od~oz?vá?o, neb~lo valnou hromad?:x jako mandantkou pře
?eseno na spravm vybor (predstavenstvo) zvlaste, když přenesení toto 
Je pr,:vázeno. právě ~~ní ve st.anovách ~av:ženým a usneseným doplň
kem, ze pro Jmenovam prokunsty s udelemm titulu ředitele ve smyslu 
§ 3:. stano~ jest zapotřebí přitomnosti deseti členů výboru a souhlasu 
devIÍI členu. Tento postup není protizákonný a nepříčí se ani duchu 
zá~ona; Sl.uŠí pO,ukázati v této příčině k ustanovení § 19 cit. zák., který, 
pOjednavaJe o predstavenstvu, zmiňuje se v posledni větě o valné hro
madě, dozorčí radě a j i n Ý c hor g á n ech. Připouští tedy sám zá
kon vedle obligatorních orgánů, představenstva (§ 15 »jede Genossen
schaft m u s semen Vorstand haben«) a valné hromady (§ 27 »die 
Rechte ... w e r den von der Gesamtheit der Genossenschafter in der 
Generalversammlung ausgeiibt«) také orgány fakultativní, dozorčí radu 
(§ 24 »der Genossenschaftsvertrag k a n n dem Vorstande einen Aufsichts
rat; ... an ,~i.e Seite setzen«) a j i n é o r g á n y (§ 19) (srovnej rozhod
nuÍl neJvY~~Iho soudu ze ~ne 10. července 1'929 R I 227/29 čís. sb. 9085). 
Nelze tUdIZ seznaÍl, proc by nemohla valná hromada jako suverenní 
representant společenstva přenésti na představenstvo také zmocnění že 
může v jejím jméně ustanoviti prokuristu. Tomu svědčí i ustano~ení 
§ 26, C!t. zákona, podle kterého a podle zásady v něm vyslovené jest 
d?pusteno za~toupení při provozu podniku družstva, což právě dopadá 
pn ustanovem prokunsty. Byl tedy srovnalými rozhodnutími nižších sto
li~ zřejr;'ě porušen ;ákon a proto bylo za předpokladů § 16 nesp. říz. 
duvodnemu dovolaclmu rekursu vyhověti a usnesení soudů nižších stolic 
i ohledně bodu druhého zrušiti a zaříditi, jak se stalo. 

čís. 9098. 

, Byla:l~ povoleOll exekuce zabavením, uschováním a prodejem movi
tých veel na přihlášeni a vymáha jici věřitel se k výkionu této exekuce 
dos~d nepřihlásil, jakož i zřizenim vnuceného zástavního práva na ne
movItostech, není s hlediska § 14 ex. ř. závady, by nebyla napotom po-
volena exekuce vnucenou dražbou nemovitostí. . 

(Rozh. ze dne 25. července 1929, R I 571/29.) 

Usnesením ze, dne 3. dubna' 1929 bylac povolena vymáhajícímu věřiteli 
exekuce zab~venl!::, uS,chov~ním ~ prod~jem movitých věcí, jakož i exe
kuce v~uce~ym znzel1lm zastavmho prava na nemovitostech. Exekuce 
na mO~Itostr byla povolena na přihlášení. Vymáhající věřitel se k vý
konu teto exekuce nepřihlásil, navrhl však dne 29. dubna 1929 povolení 
exekuc~ vnuc~nou dražbou nemovitostí. S o udp r v é s tol i c e tuto 
exekucI,pOvohl, r.e k u r s n i s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: 
Pro tutez pohledavku byla vymáhajícímu věřiteli usnesením ze dne 
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3 dubna 1929 již povolena exekuce na movitosti. Nemo~l proto ve 
. I § 14 ex. ř. bez dalšího podati dn. e 25. dubna 1929 navrh na po-

smys u 'h . r č 
volení vnucené dražby, nýbrž měl v tomto navr u kUv~s 'hl, pro t:nodvku 
navrhuje exekuci. Vymáhající vHite] měl nutnost"exke§u

1
c
4
m o ~ro) s Tre u. 

, avrženého odůvodniti (Neumann, Komentar ex. r.. o se 
nove nI' b'l" k 
včas nestalo, a nelze míti ani za to,ž:, po~o .enNa m

b 
Ol' I a~I exe ,uce ne-

bude míti úspěchu vůbec nebo pouze castecny. e o po e zpra,"y exe: 
kučního soudu až dosud není :áiemního yrotokol:x pr~Íl ?ov!~ne, stra~e 
a nebyla mobilární exekuce leste vykonana, ponevadz pnhl~se~I k vy
konu se až dosud nestalo. Byla tu možnost, ze by byla povrnna, strana 
při výkonu mobilární exekuce zaplatila .. Návrh na vnucenou drazbu ne
movitosti jest proto předčasný a bylo Jel podle §§ 14 a 27 ex. ř. za
mítnouti. 

N e i vy š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Exekuční řád dovoluje sice hromadění exekučních prostředků, ale 
vychází ze snahy (§§ !4, .~: p:~ý odstave,~' 41 d;uhý o,dstavec, 96 ~ 
263 ex. řádu), by vymaha]lcI ventel nevyuzlval sveho prava n,a nucene 
vydobytí nároku větší měrou, než jest nutno ~ Jeho us~okoJenl. Soudc~ 
exekuci povolující má podle § 14 ex. řádu pravo I povmnost, zkoumatr 
nutnost vedení exekuce a má povoliti jenom ty exekuční prostředky, které 
jsou nutné k dosažení účelu vymáhajícího věřitele. Ovšem jest ustano
vení § 14 ex. řádu použíti nejen tehdy, když jsou žádány v jediném po
dání různé prostředky exeku~ní, nýbrž i tehdy, když v podáních po sobě 
následujících jsou navrhovány rúzné exekuční prostředky, jest však 
v tomto případě povinností vymáhajícího věřitele, by odůvodnil nutnost 
nově navrhovaného exekučního prostředku (§ 54 čís. 3 ex. řádu). Podle 
pramenů (srov,'mot. str. 145, mat. I. str. 472 a spol. zpr. str. 3. 4. mat. ll. 
str 632) neměla (usnesení permanentního výboru poslanecké sněmovny) 
exekuce býti vykonána ve větším rozsahu, než jest zapotřebí, aby vě
řitel byl uspokojen. Kdežto však výbor mínÍ'!, že nelze ještě posouditi, 
zda jsou přiměřena navržená exekuční opatření, když se podává exekuční 
návrh, a proto by bylo vyčkati návrh na zrušení, pokud se týče na obme
zení, soudila permanentní komise panské sněmovny, že tam, kde bylo 
zřejmě zcela bez potřeby navrženo současně několik exekučních způsobů, 
má již předem býti odepřeno povolení jednotlivých exekučních způsobů. 
V této věci podal vymáhající věřitel dne 25. března 1929 návrh na zaba
vení, uschování a prodej movitých věcí současně s návrhem na vnucené 
zřízení zástavního práva na nemovitostech, tato exekuce byla povolena, 
mobilární na přihlášení vymáhajícího věřitele usnesením ze dne 3. dubna 
1929. Podle spisů vymáhající věřitel se k výkonu mobi1ární exekuce do
sud nepřihlásil, a podle zprávy soudu prve stolice není zájemného pro
tokolu proti dlužnici. Exekucí vnu'ceným zřízením zástavního práva (§ 87 
ex. řádu) nabývá vymáhající věřitel jen zástavního práva, pouhého za
jištění, nikoii však uspokojení pohledávky. Zabavení hmotných věcí, 

~ II 
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které má dlužník ve své moci, vykoná se podle § 253 ex. řádu tím, že 
výkonný orgán je v zápise sepíše a popíše (zájemní popis). Podle toho, 
co bylo právě pověděno, měl exekuční návrh vymáhajícího věřitele ze 
dne 25. března 1929 s hlediska uspokojení jeho vymáhané pohledávky 
zcela negativní výsledek, neboť vymáhající věřitel na movitostech dluž
nice ani nenabyl zástavního práva, takže nelze posoudíti, zda by budoucí 
provedení této exekuce mělo pro jeho uspokojení nějaký význam, a na 
nemovitostech sice nabyl zástavního práva, ale to jest jen zajištěním, 
jehož bezpečnost nelze vzhledem k předchozímu zatížení knihovnímu 
dosud ani odhadnouti. Přes to vymáhající věřitel nepokračoval v povo
lehé exekuci a podal teprve 29. dubna 1929 návrh na povolení vnucené 
dražby nemovítostí dlužnice, který odůvodnil podle názoru dovolacího 
soudu dostatečně tvrzením, že mu dlužnice dosud nic nezaplatila. Dluž
ulce v rekursu do usnesení soudu prvé stolíce, jímž dražba nemovitostí 
byla povolena, tento údaj nepopřela, naopak tvrdila dokonce, že celou 
vymáhanou pohledávku i s příslušenstvím zaplatila teprve dne 28. května 
1929, ale nepodala o tom dokladu a podle spisů nenavrhla dosud ani 
zrušení exekuce podle § 40 ex. řádu. Nedopadá tu tedy ustanovení § 14 
ex. řádu. 

čís. 9099. 

SO'ud, vydavší směn:ečný platební pi'll<az, není ani oprávněn ani po
vinen, by zkoumal z úřadu platnO'st zažalO'vané směnky, nebyla-Ii ne
platnost v námitkách včasně uplatněna. 

(Rozh. ze dne 25. července 1929, Rv I 1180/29.) 

Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce zrušil k námitkám žalova
ného směnečný platební příkaz. D ů vod y: Podle § 3 Č'ís. 2 sm. zák. 
jest podstatnou náležitostí cizí směnky »údaj peníze, který má býti 
placen«. Všechny podstatné náležitosti § 3 sm. zák. musí býti splněny, 
neboť nedostatek i jen jediné z nich působí neplatnost směnky. Jde o do
nucující předpis zákona (ius cogens), takže se strany nemohou platně 
vzdáti některé z podstatných náležitostí, ba soud musí z úřadu zkoumali 
splnění všech těchto náležitostí. V souzeném případě chybí náležítost 
po~statná pod čís. 2 § 3 sm. zák. uvedená, údaj peníze, na který směnka 
znl. Jest nutno, by byla udána měna a nestačí jen údaj čísla. Byla tudíž 
sporná směnka již v čase podání směnečné žaloby neplatna a žaloba 
měla btti a limine odmítnuta. Směnka nestala se platnou ani tím, že 
strana zalovaná v propadné lhůtě, ani v písemných námitkách aní při 
ústním jednání po předložení prvopisu sporné směnky onu závadu nena
mítala, neboť strany nemohou se vzdáti žádné z podstatných náležitostí 
s,;,ěn.ky,. C?Ž by jinak bylo. um,o~něno tím, že by žalovaná strana chy
beJlcI nalezltost v propadne lhute nenamítala. Poněvadž jest povinností 
soudu z úřadu zkoumati, zda sporná směnka vykazuje všechny podstatné 
nál;,žltosti, soud zjistiv, že jí chybí náležitost čís. 2 § 3 sm. zák., že tedy 
smenka jest od počátku neplatná, a že podpis žalované strany nemůže 
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pro ni míti v zápětí vznik směnečného závazku, pl.atební příkaz jak? 
odporující směnečnému zákonu zrušil. O d vol a c I s o u d napaden V 

rozsudek potvrdil. .". o ." 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsud.ky obou nrzslch soudu a vrahl vec 
souelu prvé stolice s poukazem, by dale jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Podle §§ 559 a 553 c. ř. s. má býti v. rozsu~ku, jímž s,e vyřídí řízení 
o námitkách proti směnečnému platebnrmu pnkazu, vyrče~o,. zda se 
platební příkaz ponechává v platnosti, či zda a po~ud se zrusuje. ~od:e 
§§ 557 a 552 c. ř. s. musí žalovaný všechny ,své ~amlotk)' p.roh ,smenec~ 
nému platebnímu příkazu vznésti v nepr~dlu,Zltelne ,Ihule tn ~nu a mus! 
býti podle § 552 druhý odstavec, druha ~eta c; r ~ s; pozdeJl. P??ane 
námitky bez jednání odmítnuty. Byl-Ii vydan .~m~necn)' p,la~ebn:'pn~az, 
ačkoliv nebylo zákonných podmínek pro zahajenr smen~cneho nzen.l, ~ 
nebyly-li podány proti němu námitky, nabývá platebnl rozkaz, p;avnr 
moci. Byly-Ii námitky podány, ustanoví se podle §§ 559 a 5~2 tretro od~ 
stavec C. ř. S. o námitkách včasně podaných, tedy jenom o techto, ustnr 
rok a o vznesených námitkách bude w~hodnu!o ~působem,~. §§ 559

0
a 

553 C. ř. s. uvedeným. Nelze tedy schvahtl pravm nalOr mzslch soud~; 
že soud nedbavši své v § 557 C. ř. S. uvedené povJl1nosh a vydav SI 
směnečl;ý příkaz platební, jest oprávněn, a tím i po~in~n zkou~ati 
z úřední povinnosti platnost zažalované smenky, tedy obrrah ,~e ze]mena 
otázkou podle § 6 směn. zákon~ ze dne. 13. pro~JI1ce 1927, ~1S; 1 ,sb. z; 
a n. z r. 1928 totiž otázkou, ze z hstIl1y, ktere se nedostava nektera 
z podstatných 'náležitostí směnečných (§ 3), nevzniká směnečný záva
zek, a že prohlášeni na takové listině (índ.ossament, akcept, aval). n.e
mají směnečněprávní platnosti, když takova nepl.atnost nebyla v ~~mlt~ 
kách včasně uplatněna. Nemohl se tedy odvolacl soud obrrah z uredm 
moci ve včasně podaných námitkách vůbec neuplatněnou otázkou, že 
ve sporné směnce nenI udána určitá měna, nýbrž je v ní udána jen 
číslice 1.000 bez měny, a že ve směnečné žalobě navrženo bylo vydání 
příkazu na zaplacení 5.000 K, tudíž ani n; 5;000 Kč, na kt:oroužto SUI;rU 
(5.000 Kč'), jak se podobá, byl platebnr pnkaz ve skutecnostr. vyd,an. 
An byl rozsudky soudů nižších stolic směnečný příkaz platcbm zrusen 
z důvodů v námitkách neuplatněných, k nimž bylo přihlédnuto z úřadu, 
bylo důvodnému dovolání vyhověti, ale, poněvadž se soudy nižších stolic 
ueobíraly námitkami proti platebnímu rozkazu skutečně a včasně vzne
senými, nebylo lze vyhověti dovolacímu návrhu na změnu napadenéh? 
rozsudku, nýbrž bylo podle §§ 496 čÍs. 3 a 513 C. ř. S. rozsudky soudu 
nižších stolic zrušiti a rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 9100. 

Nevyhledává se, by ke knihovní žádosti byly prO' soudnl spisy před
loženy dva opisy plánku. 

(Rozh. ze dne 25. července 1929, R II 216/29.) 

ml 
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K n i h o v 11 í s o u d zamítl žádost Státního pozemkového úřadu 
o rozdělení a odepsání pozemkových částic. Rek u r sní s o u d na
padené usnesení potvrdil. D u vod y: Nelze souhlasiti s názorem stíž
nosti, že pro návrhy Státního pozemkového úřadu ve věcech pozemkové 
reformy ve věcech knihovních platí úchylky a úlevy profi jiným stranám 
nebo zakročujícím úřadum a že jsou soudy na návrhy ty do té míry vá
zány, že nesmějí zkoumati, zda jsou splněny podmínky pro kladné vyří
zení návrhU podle zákona. Byly-li tedy ke knihovní žádosti předloženy 
místo předepsaných tří snímku jen dva, bylo knihovní jednání právem 
odmítnuto a nelze č'initi námitky proti tomu, že se tak stalo formou za
mítavého usnesení, čímž zároveň žadateli byla dána možnost, by chybě
jící třetí snímek doplnil a žádost po doplnění znovu podal. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudu a uložil 
soudu prvé stolice, by o žádosti Státního pozemkového úřadu znovu roz
hodl podle směrnice níže uvedené. 

D II vod y: 

Co se týče přípustnosti dovolací stížnosti přes ustanovení § 130 prvý 
odstavec kn. zák., odkazuje se na zdejší rozhodnutí ze dne 24. července 
1929, R II 200/29 čís. sb. 9094. Co však se týče věci samé zamítnutí žá
dosti z důvodu, že nebyla připojena další kopie plánk~, jest nejprve 
uvésti, že dovolaný první stolicí § 42 (8) zákona o poz. kat. ze dne 16. 
prosince 1927, čís. 177 sb. z. a n. vyžaduje, by kromě originálu plánku, 
Jenž se straně vrátí, předložen byl ještě ověřený opis (kopie) pro sou duí 
spisy, a, nepochází-li plánek od příslušného kat. měřického úřadu, ještě 
druhý ověřený opis pro tento úřad, a že místo prvé kopie může býti pro 
soudní spisy stranou ponechán originál plánku, takže stač'í originál Cl 

jedna kopie, při čemž netřeba vyžadovati, by strana přímo výslovně pro
hlašovala, že ponechává originál pro soudní spisy. Lze tu poukázati na 
obdobné ustanovení § 90 kn. zák. (§ 17 prov. instr. ke knih. zák.), kde 
se straně, nedodavší potřebný opis listiny, zadrží originál s poučením, 
že si jej může proti dodání řádného opisu vyzvednouti. Dále jest uvésti, 
že nelze přisvědčiti prvé stolici v tom, že pro soudní spisy měly býti 
předloženy dva opisy plánku, jeden pro soud odpisující a jeden pro při
pisující, neboť nejen že citovaný § 42 (8) nic takového nestanoví a 
§ 14 zákona o odpisování částic ze dne 6. února 1869, čís. 18 ř. zák. 
ustanovuje, že, když se odepsání a připsání provede, žádost i s přílo
hami uschová se u onoho soudu knihovního, jenž připsání předsevzal 
nebo novou vložku pro oddělené části zřídil. Avšak, hledíc k tomu, že 
Státní pozemkový úřad podle obsahu svých stížností jest ochoten každý 
žádaný počet kopií předložiti a spokojuje se po případě i s takovým vy
řízením, že hy mu bylo uloženo doplnění (oprava) žádosti předložením 
dalších žádaných kopií plánku ve smyslu §§ 89 a 100 jedno řádu a jen 
se brání zamítnutí žádosti, netřeba ani hořejší otázky pro tento případ 
řešiti a možno to zatím na uvážení první stolici ponechati, protože, jak 
v hořejším rozhodnutí R II 200/29 v souvislosti s ostatními tam probí-
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. 'ml' otázkami provedeno, neplatí v knihovním řízení pozemnoreform
lany .. b' k'h 'h'k I t' ním, na jehož potřeby zákonodárce yn tvor e, m .ovm o za ona ~ys ~ I 

mohl protože je nemohl am tuslh, ani predpls § 95 knih. zak., ze 
~:ždá knihovní žádost má býti vyřízena hned, ~e v ~ěci ~amt .'>b.e~ pře~-
h 

'ho vy'měru<<" a ]'est tu oprava nebo doplnem zadosh vyzadamm pn-c OZl I . t' 'b v 

I ' . ch dodatků na př. chybící kopie, nejen do ce a na mlS e, ny rz s usny, , , I'"' d 
vzhledem k ohromnosti úkolu, jenž tu Statmmu, pOz~:nKovemu ~:a u 
uložen, a vzhledem k povaze Státního pozem~o.veho u:ad~ Jako ~:adu 
a posléze vzhledem k veřejnoprávní povaze veCl ,~ ~ymkaJl.c}mu ~aJ.mu, 
kt 'stát ]'akož i široké vrstvy obyvatelstva na pndelech zucastnene na ery ,"' '" t . 
hladkém a rychlém provedení pozemkove reformy map, pnmo nu na. 

čís. 9101. 

Nelze zamítnouti knihovn' žádost jen proto, že k~tastrální ~~řičský 
úřad nepostupoval podle § 80 zákona ze dne 16. prosince 1927, C1S. 177 
sb, z. a fl., ač tu nebylo přlpadu § 80 (4) zák., 

(Rozh. ze dne 25. července 1929, R II 231/29.) . 

K n i h o v ní' s o u d zamítl žádost Státního pozem~ového úřadu 
o rozdělení a odepsání pozemkových částic. Rek u r s n I s o u d na
padené usnesení potvrdil. .".. .. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou ?!zslch soudu ~ UlOZll 
prvému soudu, by žádost Státního pozemkového uradu znovu vyndll po
Cl, směrnice níže uvedené. 

D ů vod y: 

Ve věci samé jest předeslati, že prvý soudce dopisem z.e dne 11. září 
1928 zaslal plánky kat. zeměměřickému úřadu »k potvrzem souhlasu no
vým označením parcel podle § 48/7 a 80/,1« z~ko~a ze dne 10; prosInce 
1927 čís. 177 sb. Z. a n., ale patrně omylem cltovan § 48/7 IDIStO 42/7, 
načeŽ kat. měřický úřad dopisem ze dne 29. září 19~8 sdělil, ~e plánky 
potvrditi nelze, ježto označení parcel má býti takove. a t~kov~, ačkolIv 
§ 82 (2) cit. zák. předpisuje, že k~~. n;ěř~~ký úřad, ]em,uz. pl~nky byly 
podle (1) téhož § zaslány, poznacl nalezltyml parcelmml ČlS!y p0;tle 
předpisu § 79 dílce, které se oddělují, na předloženém puvodmm planu 
i na snímcích, načež plány vrátí a kniho~ní so~d 'p~užije podlvevod~t. .~3) 
§ 80 vepsaného poznačení dílcu pro k~lhovm zaplS. Kat. mer~ckZ urad 
vrátí plány bez úpravy a upozorní na zavady podle odst. (4) tehoz § 80 
jen tehdy, když plánek nevyhovuje předpisum § 51 nebo 14 (3). Kro;.' 
toho jsou plánky datovány z března 1924 a podle čl. 111. posl. odst. CIt. 
zák. ze dne 10. prosince 1927, čis. 177 sb. Z. a n. plánky vyhotove?~ 
před jeho účinností podle ustanoveni do té doby platných mo?ou ~~h 
i po jeho účinnosti podkladem úředního jedná?L Bylo by, tedy predey~~m 
bývalo uvážiti, neměly-li plánky zkoumány byh podle predplsu do UCIll-
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nos li nového zákona platných a podle toho žádost býti vynzena, ale 
i když se od této otázky odhlíží, měl kat. měř. úřad předsejíti podle § 80 
(2) cit. zák., když tu nebylo případu odst. (4) téhož zák., t. j. měl čás
tice správnými čísly poznačiti a soud tohoto poznačení podle odst. (3) 
téhož zákona užíti, takže to vůbec k .nějaké závadě z důvodu nespráv
ného poznačení částic a k zamítnutí žádosti z toho důvodu dojíti nemělo. 

čís. 9102. 

Neopatřil-li knihovní soud před vyřízením žádosti potvrzeni plánku 
od katastrálního měřičského úřadu (§ 80 zákona ze dne 16. prosince 
1927, čís. 177 sb. z. a n.), jest na vyššlm soudě, by usnesení jebo zrušil. 

(Rozh. ze dne 25. července 1929, R II 236/;29.) 

K n i h o v n í s o u d zamítl žádost Státního pozemkového úřadu 
o rozdělení a odepsání pozemkových částic, poněvadž katastrální mě
řičský úřad odepřel potvrzení. Rek u r sní s o u d napadené usnesení 
potvrdil. D ů vod y: Právě při pozemkové reformě jest třeba, by bylo 
nejen v pozemkové knize vlastní, nýbrž i v její integrující součásti, 
v mapě, přesně vyznačeno, která a jak ohraničená parcela komu byla 
přidělena. Odepřel-li katastrální měřičský úřad potvrzení nákresům o dě
lení určitých parcel, prohlásil tím, že by přesné určení rozdělených parcel 
na mapě podle nich nebylo možné nebo snadné. Proto právem první soud 
žádost, pokud se zakládá na nepotvrzených nákresech, zamítl. Mylným 
je názor stěžovatele, že první soud měl se říditi výhradně nesporným 
patentem, neboť pro zápísy do knihy pozemkové platí především knihovní 
zákon. Tento zákon nezná vrácení žádosti k doplnění nebo k opravě, 
nýbrž přesně předpisuje zamítnutí knihovní žádosti, která nevyhovuje 
náležitostem vyžadovaným v knihovním zákoně. Státní pozemkový úřad 
při podávání knihovních žádostí jest stranou a nemůže býti jeho prohlá
šením jako státního úřadu napravena vada připojených nákresů, jimž 
katastrální měřičský úřad důvodně odepřel potvrzení. Podle náhrado
vého zákona soudy odepíší, zapíší, provedou a převedou přidělené po
zemky, avšak vždy jen na žádost řádně vybavenou podle předpisl! 
knihovního zákona. 

Ne j vy Š š í s o n d zrušil usnesení nižších soudů a uložil sondu 
prvé stolice, by knihovní žádost znovu vyřídil podle směrnic níže uve
dených. 

Důvody: 

Co se týče věci samé, nevypořádal se rekursní soud ani slůvkem se 
závažnou námitkou stížnosti, že plánek byl zhotoven úředně oprá1'ně
ným geometrem již dne 30. ledna 1925, tedy před účinností zákona ze 
dne 16. prosince 1927, čís. 177 sb. z. a n., jenž jí nabyl teprv 1. ledna 
1928, a !e .. ~dpo.~ídá úplně předpisům před vydáním tohoto zákona plat
nym, Jez ]lZ sÍlznost k rekursnímu soudu citovala, odvolávajíc se na 
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tl lll. cit. zákona, podle něhož (posl. odst.) geometri.cké plány vy~o;; 
to'vené do dne účinnosti nového zákona podle do te doby ~I~tnyc" 

. ohou by' li i po tomto dnu podkladem úředního ]ednal1l, al1lZ 
ustanovel1l m " k' hl dne 
s dalši námitkou, že evidence katastru d~~e pozem o~e .sou. as, . 
, 1925 de'll'la a na přiloženém k zadostJ ongll1alnlm sltuacnlm 2 července U· " . ď 

iánu souhlas očíslováním parcel potvrdila, a z~ potvrz:~, ]e.d,:~u u ~
fené jest i pro úřad ten, evidenci katastru, nym kat. mencky urad za~ 
vazné. Bylo tedy především po skutkové stránce zk?umatr, ~da ]eSl 

ravda, že souhlas ten byl udělen a zda to bylo .z ~lan~u tako patrno 
p.( § 126 druhy' odstavec knih. zák.) apo pravl1l strance, zda sou-srov. .' , . b k' . u 
hlas jednou udělený jest závazný, a dale, doslo-h ~ s:, ,. z~pornem 
v. sledku, bylo by bývalo třeba úřad ten v dopls,e, v nen;:; zad~no o po
t!rzení plánku, požádati o zkoumání pC:dl';'"onech. starslch pr':.dplsu ~ 
o případné potvrzení. Ježto. učiniti to .mel ]lZ p;vm soudce, avsa~,nen~ 
zřejmo ze spisů, že to učil1ll, ba al1l leho prv,11l dotaz na kat; mencky 
úřad a odpověd' není ve spisech, nýbrž ~ note ze dn,e 25. kve!na 19~9 
se praví, že »přípis ten« není ve spise, ,ze byl ,aSI .,.n~kde z~l.~zen, ~, ~e 
se žádá za duplikát, jehož posud ve splse nem, a.c !de prave .o P;'P'S 
kat. měřického úřadu ze dne 30. listopadu 1928, ]lmZ potvrze~, planku 

d ' du' vodů v usnesení prvého soudce reprodukovanych a za o epreno z " . . ., t I'c 
d' d zamítnutí žádosti užitých - bylo zrUSltr 1 usnesel1l prve .s 02. e 
a Uj~OnlVé rozhodnutí šetřící zákona uložiti. Ukládá-Ir § 80 51t. zak. C1S; 
177/27 knihovnímu soudu, by před vyřízením žádo~tr .opatnl potvrzel1l 
plánku od kat. měřického úřadu, tedy ovšem, ne~,c.lllll-h to a~ebo ~e 

. '(c'l III posl odst. cit. zák.) nezbývá VySSl stolrel, nez by]e] spravne ..' ',,, ." ,,,, "V 

k tomu donutila a tudíž usnesení jeho spoclva]lcl na nzem, v nemz 
zákon byl porušen, zrušila. To bylo podotknouy.~~hl~dem. k § 131 a 132 
knih. zák., jež neznají zrušení. I?o]de-Ir se horEó]S1ll1 r~zelll~ ~ vysle~ku, 
že plánek po zákonu nevyhovuJe, nastane potreba predbeznym vynze~ 
ním jež je v pozemnoreformním řízení knihovním podle rozhodn~tr 
R 11' 200/29 čís. sb. 9094, R 11 216/29 čís. shi. 9100, přes § 95 knlh. zak. 
přípustno, Státnímu pozemkovému úřadu dod~~í ~~ánku záko.nu. odpo
vídajícího v určité lhůtě uložiti, jak se toho tez shznost domaha. 

čís. 9103. 

Zažalována-li pohledávka ze zápůjčky, vadl jej~~u .napotomml!'u 
uplatňování směnečným řízením námitka rozepře zahaJene (§ 87 smen. 

zák.). 
(Rozh. ze dne 1. srpna 1929, R I 628/29.) 

Proti zažalované směnečné pohledávce vznesla žalovaná námitku z.a~ 
hájené rozepře, ježto zažalovaný směnečný peníz jest zahrnut v pemzl 
zažalovaném v jiném sporu z důvodn zápůjčky. S o udp r v é s t o II c e 
vyhověl námitce zahájené rozepře a odmítl směnečnou žalobu. R e -
k II r sní s o II d zamítl námitku zahájené- rozepře. 

Ne j vy Š š í s o II d obnovil usnesení prvého soudu. 
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D li vod y: 

::: souze,:ém p!ípadě jde o otázku, zda zahájením rozepře C II 264/29, 
v nIZ Jest predmetem sporu pohledávka žalobkyně 4.300 Kč, zahrnující 
v sobe !éž I.~OO Kč t~ořÍcích v tom!o směnečném sporu předmět sporu, 
Jest oduv~?nen,o pOUZ;Íl § 233 c. r. s. ()tazku tuto jest zodpověděti 
~ t~mt~ pnpade k!a;Jne. Ana Je tu nesporne totožnost stran, jest při ře
sem otazky Jen Jeste zkoumaÍl, zda jde o souhlasnost právního důvodu 
pro bezesporný totožný předmět. Strana žalující hájí stanovisko že práv
nín; důvodem uplatnění pohledávky 4.300 Kč jest zápů}čka, kdežto ve 
~me.nečném .sporu jest jím skriptumí obligace (směnka), úplně odlou
cena. o~ J.akehokohv právního jednání, že tedy právní důvod obojího po
hledavam Jest různý a že námitka ze-hájené rozepře jest bezdůvodná. 
S!:an~ ~~~ovaná hájí ~tanovisko, že podkladem směnečného závazku jest 
taz zapuJ~~a, a dochazí"z toho k, závě:ce, ž.e právní důvod jest v obou 
sporech ty;. Jes~ sI<;e pr!pusÍlÍl, ze smenka Jako skriptumí obligace jest 
sa~nostatnym }'ra-:mm duvodem. V souzeném případě nelze však nepři
hlednouh k predplSU § 87 směn. zák., dovolujícímu v tom případě, kde 
Jde o spor meZI vydatelkou a příjemkyní směnky, žalované straně ná
mlt~y z právníh? jed,:ání, které bylo podkladem pro vystavení směnky, 
!OtIZ.~ namlt~e, ze smenka byla vystavena na základě zápůjčky, o kterou 
Jeost jlz zcela z~lov,áno dří~e, než zahájen byl tento směnečný spor. Z toho 
duvodu Jest pnsvedčIÍl nazoru soudu prvého, že ohledně 1.000 Kč smě
ne?ně za~alov~~ých jde. ~ .rozepři již dříve zahájenou. Předpis § 233 
c. r. s. ma za ucel zabramh tomu, by Jedna strana nemohla vymoci dva 
~xekuční tituly p,ro }ý!. nárok. Tepto účel byl by v tomto případě zma
ren, kdyby s,: pnsvedcIlo rekurs mm u soudu, že právním důvodem sporu 
o 1:??0 Kč. Je.st směnka, která nemá co činiti s poměrem dlužnickým 
tvonClm JeJI zak~~d. !"I~h!o by se ovšem, namítati, že žalobce nesmí býti 
zbaven prava pnslusejlClho mu ze smenečného závazku dlužníkova a 
umožňuj~cího. ~u, by c? nejrychleji vymohl pohledávku směnečně kry
tou. Chtela-h .zalobkyne tohoto práva použíti, byla povinna, by zažalo
van?u ~ohledavku 4.300 Kč o 1 000 ~čl omezila a vyloučila ji takto ze 
zahaJen;h? sporu. To však dosud neučinila a musí proto následky toho 
sama nestI. 

čís. 9104. 

Kandidát advokacie, žádajíci o připuštěni k advokátní zkoušce 
u vr~~njho soudu v historických zemích, nemůže se dovolávati předpisů 
platIclch na Slovensku a v Podkarpatské Rusi najmě uherského nařízeni 
1456/1918. ' 

Vrchní ~o~d, u 'IIěh~ž si přeJe kandidát advokacie, dokonavší praxi 
v obvodu J1I1~h~ vr~h'.'Iho soudu, ~konati advokátní zkoušku, působí 
z vlastni moct, mkohv Jako soud dozadaný vrchním soudem v jehož ob-
vodu kandidát dokonal praxi. ' 

(Rozh. ze dne 1. srpna 1929, R I 640/29.) 
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V r C h n í s o u d v P r a z e nevyhověl žádosti Dra M-a, kandidáta 
advokacie v Berehově, o připuštění k advokátní zkoušce u vrchniho 
soudu v Praze. 

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

D ů vod y: 

Stěžovatel nedovolává se toho, že mu přísluší dobrodiní vládního na
řízení ze dne 6. září 1922, čís. 262 sb. z. a n., jež mu nepřísluši proto, 
že nevyhověl podmínce jeho § 2, nýbrž sám praví, že jeho žádost podle 
toho nařízení není posuzovati (a má v tom pravdu potud, že to ani nelze), 
anetvrdí ani, že vyhověl podmínce § 5 (4) zákona ze dne 31. ledna 1922, 
čís. 40 sb. z. a n., jako že opravdu nevyhověl, an sám říká, že má praxi 
advokátní teprv od 18. února 1927, kdežto je potřebi tří let, nýbrž 
důvodem stížnosti jest, že podle § 5 (7) cit. zák. ze dne 31. ledna 1922, 
čís. 40 sb. z. a n. jest mu přiznati výhody uherského vl. nař. čís. 1456/ 
1918, podle jehož § 1 jest prý mu do právní praxe započítati v plném 
rozsahu dobu, kterou ztrávil ve válečné službě vojenské, kterou prý 
konal od 6. prosince 1915 do 15. listopadu 19·18, a námitku, že toto 
uherské nařizení 1456/1918 bylo zrušeno vlád. nařizením čsl. ze dne 
10. května 1929, čis. 70 sb. z. a .n., vyvrací tím, že toto nařízení vešlo 
v platnost teprv 14. června 1929, tedy teprv po tom, kdy žádost za 
připuštění ke zkoušce měl už dne 23. května 1929 podanou, tedy ještě 
za platnosti uh. nařízení čís. 1456/1918. Avšak tento vývod se míjí 
cílem, neboť uh. nař. čis. 1456/1918 platilo sice i za čsl. republiky až 
do zrušení vládním nařízením ze dne 10. května 1929, lcis. 70 sb. z. a n., 
pokud nebylo zrušeno již dřív, avšak platnost jeho se vztahovala vždy 
jen .na oblast Slovenska a Podkarpatské Rusi na území republiky. v němž 
platí právo uherské, nikdy však neplatilo v oblasti historických zemí 
(čech, Moravy a Slezska, či nyni země moravskoslezské) a tedy také 
ne u vrchního soudu v Praze, u něhož stěžovatel o zkoušku žádá, zrovna 
tak jako naopak nemohl by se kandidát žádající o připuštění ke zkoušce 
u vrchního soudu v Bratislavě neb v Košicích dovolávati předpisů plat
ných kdysi jen v rakouské polovici bývalé říše Rakousko-uherské, nýbrž 
jen předpisů bývalých uherských a předpisů vydaných po převratu 
československou republikou, takže, žádaje o připuštění ke zkoušce 
u vrchního soudu v Praze, může se opírati jen o předpisy bývalé ra
kouskéa přistoupivší k tomu předpisy československé.~ Oblast práva 
neřídí se a nemůže se tu říditi podle toho, že je kandidátem advokacie 
v Podkarpatské Rusi, jak si to přeje, nýbrž podle toho, kde je soud, 
jenž s nim má zkoušku vykonati. Míní-Ii, že by ho vrchní soud v Ko
šicích ke zkoušce byl připustil, netřeba se s ním o to přífi. Míní-Ii však, 
že vrchní soud v Praze působí jen jako soud dožádaný vrchním soudem 
v Košicích, tedy se mýlí, aspoň pro oblast historických zemí a tedy 
i vrchního soudu v Pr.aze, neboť podle práva této oblasti působí vrchní 
soud v Praze z vlastní moci, jakž plyne z min. nař. ze dne 11. října 1854, 
čís. 264 ř. zák. a ze dne 10. října 1854, čís. 262 ř. zák., podle něhož 
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kandidát, jenž si pre]e vykonati advokátní zkoušku u jiného vrchního 
soudu, než v jehož obvodu dokonal praxi, má sice podati žádost 
u vrchního soudu, v jehož ohvodu praxi dokonal, ale tento soud má ji 
nikoli vyříditi, tedy nikoli případně povoliti a Onen kandidátem designo
vaný vrchní soud dožádati, nýbrž z a s I a t i ji designovanému vrchnímu 
soudu k r o z hod n u t í, ovšem s poznámkou, zda se u něho (u zasí
lajícího soudu) kandídát snad už zkoušce nepodrobí! nebo, nezakročil-Jí 
skrze něj o zkoušku již u jiného soudu vrchního, k vůli kteréž poznámce, 
jež má za účel zjištění, zda kandidát už jednou nebo vícekráte nepro
padl, jediné se žádost musí podati vždy u soudu, v jehož obvodu praxe 
dokonána, nota bene dokonána, tedy ne u některého ze soudů, jichž 
obvody kandidát, teprv praxi konaje, ale nedokonávaje, měnil, ježto 
těch může býti více, onen, kde praxe dokonána, však jen jeden, by kan
didát neunikl kontrole, kolik zkoušek a s jakým výsledkem podstoupiL. 

čís. 9l()5. 

Ustanovenl čl. I. vládního nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 362 
sb. z. a n., neodporují zákonu. 

(Rozh. ze dne 1. srpna 1929, R I 642/29.) 

s o udp r v é s t o I i c e vyzval manželku k návratu ve smyslu § 13 
písm. c) rozl. zák. Rekurs manželky rek u r sní s o u d odmítl. O ů
vod y: Třebas nařízení vlády republiky československé ze dne 27. 
;č!ervna 1919, čís. 362 sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 
22. května 19·19, čís. 320 sb. z. a n. nemělo o sobě platnost zákona, 
nelze mu přece upříti platnost a účinnost, ani § 32 zákona provedením 
tohoto zákona pověřeni byli členové vlády pro správu spravedlnosti 
a vnitra a vládní nařízení jest těmito členy vlády spolupodepsáno a bylo 
také vládou ve sbírce zákonů a nařízení řádně vyhlášeno. Podle čl. 1. 
odst. 5 vládního nařízení jest stížnost proti usnesení, o něž jde, nepří
pustná a bylo ji jako takovou podle § 526 c. ř. s. odmítnouti. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

nebo· ť 

ustanovení čl. 1. vl. nař. ze dne 27. června 1929, čís. 362 sb. z. a n. ne
odporuji nikterak zákonu, provádějiť po rozumu zmocňovacího usta
novení § 32 rozlukového zákona předpís § 13 písm. c) téhož zákona,. 
jenž neobsahuje nic víc, než pouze nejvýš kusé ustanovení, že, opustí-li 
jeden z manželu druhého zlomyslně, může jej tento soudně dáti vyzvati 
k návratu a, že není-li jeho pobyt znám, noiní se toto soudní vyzvání 
veřejně, a činil tedy vydání bližších předpisů nevyhnutelně nutným. Ano 
zde není ani předepsáno, který soud jest příslušným k výzvě a není nijak 
upraveno řízení vyzývací, bylo zřejmo, ž.e příslušnost nutno předepsat( 
a řízení upraviti, i rozumí se samo sebou, že se to nemohlo státi jinak» 
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než prováděcím nařízením, k němuž v § 32 zákona ministerstva spra
'cdlnosti a vnitra byla zmocněna, a že, an jim zákon nedal pro toto pro
~edení pokyny, měla v tom volnou ruku. Nejde tu tedy ani o otázku, zda 
jest přípustno nařízení praeter legem či jen secundum lege~ - že není 
contra leaem, jest jisté, ana lex nIC o tom nema - nybrz o zakonne 
zmocnění\ vydání norem v cestě nařizovací, takže to odpovídá. úpl~:ě 
i § 55 úst. list., podle něhož naříze~i Iz~ vydáv!,h ]e.~ ~ provedem urcI
tého zákona a v jeho mezích (nanzem se drzl urclte v meZlch § 13 
písm. c) rozl. zák.), ačkoli, kdyby neodpovídalo, také by to. n:,va?llo, 
ježto ústavní listina datujíc ze dne 29. února 1920 nebyla jeste vubec 
zřízena neřkuli v platnosti, když zákon a nařízení, datujicí oboje z roku 
1919, byly vydány, a čl. IX. úv. předpisů k úst. I~stíně, podle kteréh~ 
pozbyla dnem účinnosti ústavní listiny platnostJ vse~hna ust~~ov~m JI 
odporující, nepřichází tu na řadu, ježto ustanoven! c;t.. vl. n~nz.em do
cela určitě ústavní listině neodporují, ježto tato o te vecI nema predplsu. 
Výzva odpovídá úplně předpisům čl. 1., zvláště i odst. 3 nařízení, na kte
rýž ·článek se stěžovatel, jenž to popírá, odkazuje, a také rozhodnutí re
kursního soudu, jenž stížnost do výzvy jako nepřípustnou odmítl, je za
loženo ve výslovném předpisu čl. I. odst. 5 cit. nařízení, i bylo proto tak 
uznati, jak se stalo. 

Čís. 9106. 

Společenstva podle zákoM ze, dn,e 9. dubna, 187,3" Čí~,. !~ ř. ~ák .• 
Třebas, bylo společenstvo opravneno k poskytovam zapujcek Jen c1e

nŮ1l1, tWní závady, by neuzavřelo s nečleny právní jednání k zajištění zá
půjčkových p(Jhledávek za členy, naj~ě si můž~ dáti ,z~jisti~i takové p~
hledávky směnečnými akcepty nečlenu nebo zastavnlltll pravy na movI
tostech nebo nemovitostech nečlenů. 

(Rozh. ze dne 8. srpna 1929, Rv I 460/29.) 

Žalující úvěrní společenstvo poskytlo zápůjčku svému členu Janu 
H-ovi za niž se směnečně zaručili Marie H-ová a Jindřich A., kteří ne
byli Členy společenstva. Směnečlný p~atební příkaz ~roti Marii H-ové a 
Jindřichu A-ovi ponechal pro c e s n I s o udp rve s t o II c e v plat
nosti, o d vol a c í s o u d . napadený rozsudek potvrdil. O li vod y: 
Vývody odvolatelů zakládají se především na právním názoru, že za
psaná společenstva mohou uzavírati právní jednání jakéhokoliv druhu 
jen se členy, a vyvozují z toho, že nejsou ani Marie !l~ová, ani Jíndřic~ 
A. členy žalujícího společenstva, neplatnost akceptacmch smluv, s 1l1~1 
uzavřených, a Marie H-ová dále též neplatnost zápŮjčky Janu H-OVI, 
která jest základem žalobních směnek. Ale tento právní názor Jest mylr:t 
Že zapsané společenstvo jest právnickou osobou, odvolatele samI pn
pouštějí. Podle § 26 ohč:. zák. požívají proto v poměru k jíným, pokud 
nebylo nic jiného předepsáno, týchž práv jako jednotlivci. Právní po
měry zapsaných společenstev jsou upraveny zákonem ze dne 9. dubna. 
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1873, čís. 70 ř. zák. a jenom v tomto zákoně mohou proto hledána býti 
omezení, kterým jest podrobena způsobilost k právním činům těchto 
právnických osob v poměru ke způsobílostí osob lysických. Výslovných 
předpisů v této příčině zákon nemá, avšak z jeho § 1 vyplývá, že za
psaná společenstva smějí míti za účel jen podporování výdělku nebo 
živnosti svých členů pomocí společného obchodního provozu anebo po
skytováním úvěru. V tomto směru jest proto způsobílost zapsaných spo
lečenstev k právním činům omezena, kdežto společenstva pro nedostatek 
jakéhokoliv zákonného ustanovení musí hýti jinak ve smyslu § 26 obč. 
zák. pokládána za úplně způsobilá k právním čínům. Odvolatelé nemo
hou pro své opačné stanovisko kromě umělého výkladu § 1 cit. zák. a 
řady nedopadajících rozhodnutí nejvyššího soudu, podati positivní do
klad a musí zajisté sami přiznati, že při způsobilosti k právním činům, 
vymezené ve smyslu jejich vývodů, zapsaná společenstva jako právní 
podměty by vůbec nemohla existovati. Podle toho, co bylo řečeno, jest 
jasné, že žalobce, úvěrní společenstvo, k poskytování úvěru jen ,č'lenům 
oprávněné, jinaká právní jednání, a zejména i taková, která mají za 
předmět zajištění pohledávek z poskytnutých zápůjček podle stanov 
jsou oprávněna předsebráU bez jakékoliv obmezení právě tak se členy 
jako s nečleny. Jest marné, snaží-li se odvolatelé ze společenstevního 
zákona dovoditi, že mohou vystupovati jako rukojmí žalobce jen jeho 
členové. Stalaí poukázati k tomu, kam by to musilo vésti, kdyby jen čle
nové, tedy osoby, kterým mají podle stMov poskytovati zápůjčky, byli 
povoláni, navzájem si dávati rukojemstvi. Brzká zkáza společenstva 
hyla by nutným následkem takového zařízeni. A poněvadž společen
stevní zákon směřuje k podpoře výdělku nebo živnosti členů, jest na 
bíledni, že výklad, o který se odvolatelé pokoušejí, přímo odporuje zá
měrům zákona. Zápůjčky, o které tu jde, byly, jakž nesporno, poskytnuty 
Janu H-ovi, nikoliv odvolatelům. Jan H. byl členem žalujícího společen
stva a závěr prvního soudce, že se poskytnutí zápůjček stalo v mezích 
stanov, jest zcela správný. Tím však jest zároveň zjištěno, že zápůjčky 
a tudíž právní jednání, která sloužila žalobním směnkám za základ, jsou 
platná, takže jich nemůže býti použito k odůvodnění domnělé neplatnosti 
rukojemských závazků převzatých odvolateli, což by jim jinak bylo po
dle § 1351 obč. zák. zajisté možným. Nezáleží na tom, v jaké lormě bylo 
rukojemství převzato. Mohlo se to státi písemným prohlášením ve smyslu 
§ 1346 obč. zák., nebo, jakž se stalo, podstoupením závazku směneč
ného. Na tom nic nemění okolnost, že se odvolatelé na žalohních směn
kách objevují jako spolupříjemci, neboť jest nesporné, že jen Jan H. byl 
vypůjčitelem, oni pak že měli na sebe vzíti toliko rukojemství za jeho 
výpůjlč:kové dluhy. Je-li tu dvoje právní jednání, jednak zápůjčky Jana 
H-a, Jednak akceptační prohlášení, i jeho i odvolatelů zůstává nicméně 
při tom, .že právní jednání podle stanov bylo uzavřeno len s Janem H-em 
Jako se c1enem a že odvolatelé, ano není skutečností, které by vylučovaly 
jejich směnečné závazky, jsou na základě svých akceptačních prohlášení 
povinni k zaplacení zažalovaných částek. 

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

Podle čís. 4 § 503 c. ř. s. uplatněný dovolací důvod není opodstatněn, 
neboť sporná věc byla posouzena v napadeném rozsudku po právní 
stránce správně a postačí, bude-li dovolatelka poukázána se svými vý
vody k důvodům napadeného rozsudku. Druhý žalovaný opírá dovolání 
o dovolací důvody podle 6s. 3 a 4 § 503 c. ř. s., ale arti ty nejsou opod
statněny. Prvým důvodem napadá dovolatel výrok napadeného roz
sudku, že zapsaná společenstva jsou právnickými osobami. Tento vý
rok jednak o sobě jest pro rozhodnutí rozepře nezávažný, neboť jest lho
stejno, zda odvolatelé připustili, že společenstvo s obmezeným ručením 
jest právnickou osobou, jednak jde o právní závěr, jehož správnost bylo 
by lze přezkoumati jen v rámci dovolacího důvodu podle čís. 4 § 503 
c. ř. s. Ani vývody tohoto dovolatele nejsou vyvráceny důvody napade
ného rozsudku. Podstatou věci jest, že žalující společenstvo, provádějlc 
stanovami dovolenou a velícím ustanovením zákona se nepříčící činnost, 
poskytlo svému členu Janu H-ovi směnečnou zápůj,čku, kterou si dalo 
krýti akcepty žalovaných, kteří nejsou jeho členy. Hlavní právní jednání 
žalujícího společenstva nepříčí se tedy zákonu a není podle § 819 ob1'< 
zák. ničí. Proto není nicotným ani právní jednání pomocné, že žalovaní 
podepsali sporné směnky ne sice jako avalisté, nýbrž jako akceptanti, 
při čemž jejich zaručení podle srněnelc:ného práva jako takové sice není 
ze sporných směnek zjevné, ale podle odvolacího zjištění šlo u nich o ru
kojemství, které je zakryto akceptací. Jako si může společenstvo pohle
dávky, které má za svými členy z právních jednání statutárně i zákonitě 
platných, dáti zaplatiti i k tomu ochotnými nečleny, nepříčí se ani sta
novám ani zákonu, dá-li si pohledávky, které má ze zápůjček za svými 
členy, zajistiti směnečnými akcepty n~bo zástavními právy na movi
tostech nebo nemovitostech nečlenů, neboť to jsou právní jednání ve
dlejší, sloužící k ochraně právního jednání hlavního. 

čís. 9107. 
't~< 

Ochrana nájemců (zákon;z.e dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n.). 
Vyměněn-li dřívější byt nájemníku za jiný byt v témže domě s tím, 

že nájemník zůstane původním starým nájemnlkem; požívá nový byt 
ochrany nájemníků, jíž byl účasten starý byt. 

(Rozh. ze dne 8. srpna 1929, Rv I 1178/29.) 

Žalovaná obývala od roku 1924 byt v druhém poschodí žalobcova 
domu, podléhajícího zákonu o ochraně nájemců. Podle dohody se ža
lobcem přestěhovala se žalovaná dne I. října 1928 z druhého poschodí 
do přízemí v témže domě. Proti vyklizovacímu příkazu z bytu namítla 
žalovaná mimo jiné, že nájemní poměr spadá pod ochranu nájemců. 
Pro c e sní s o li d P r v é s t o I i c e vyklizovací příkaz zrušil. D ů-
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vod y: Podle § 31 čís. 4 nevztahuje se zákon o ochraně nájemníků 
mimo jiné též na byty a místnosti, které se po vyhlášení tohoto zákona 
pronajímají novému nájemníkovi nebo podnájemníkovi. Jest předpokla_ 
dem podle výslovného ustanovení zákona, že do poměru nájemního musí 
vstoupiti nájemník nový, od dosavadního nájemníka odlišný, že jde 
o nový obligační právní poměr, o smlouvu nájemní mezi pronajímatelem 
a osobou třetí odlišnou od dosavadního starého nájemníka. Tomuto po
žadavku zákona v souzeném případě nebylo vyhověno. Nelze mluviti 
o tom, že žalovaná strana uzavřela smlouvu nájemní teprve dne 1. října 
1928. Strana žalovaná bydlela v tomto domě celou řadu let a na výslov
nou žalobcovu žádost nezrušila smlouvu nájemní, nýbrž projevila jen 
souhlas s tím, že se z bytu v druhém patře tohoto domu přestěhuje do 
bytu přízemního, který jí žalobce nabidl, takže se zřejmě nejednalo 
o uzavření nové smlouvy nájemní, smlouva byla pouhou záměnou bytu, 
smlouva nebyla uzavřena s novým nájemníkem, nýbrž s původním ná
jemníkem se stranou žalovanou. Jest zjištěno, že si byl žalobce toho vě
dom, že jedná se žalovanou jako s původní starou nájemnicí. Jest jisto, 
že žalobce, vyjednávaje se žalovanou nikoliv novou nájemní smlouvu, 
nýbrž pouhou výměnu bytu, považoval a považovati musil stranu žalo
vanou li! původního, starého nájemníka. Vzhledem k tomu a pro nedo
statek zákonného předpokladu, nelze mluviti o tom, že smlouva byla 
uzavřena s novým nájemníkem, nemůže se žalobce dovolávati ustano
vení § 31 čís. 4 zákona a může smlouva jen v cestě nesporné podle § I 
zákona býti vypovězena v řízení nesporném. O d vol a c í s o u d napa
dený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Především jest si uvědomiti, že. 
ustanovení § 31 čís. 4 (dříve čís. 5) obsahuje jako nové uvolnění 
ochrany nájemníků ustanove.ní (zákon se nevztahuje) »na byty a míst
nosti, které se po vyhlášení tohoto zákona pronajímají novému nájem
níkovi nebo podnájemníkovi«. Zřejmým diívodem zákona není tu jen po_o 
zvolné odbourávání ochrany nájemníků, nýbrž i očekávání, že s dispo
silaní svobodou dostaví se pozvolna i uvolnění hytoVé tísně. Vědomí 
majitele domu, že se pronájmem bytu neváže na neznámou mu dohu, že 
bude moci byt podle své potřeby vypověděti, způsobí, že pronajaty 
budou i tako·vé byty, které následkem dosavadní ochrany raději pro
najímány nebyly. Záko.n měl tu tedy zřejmě na mysli nového nájemníka 
v běžném slova smyslu, nikoli ve smyslu právně technickém,. Jest ovšem 
správné, že mezi stranami byla ujednána právně nová smlouva nájemní,. 
ana byla předmětem smlouvy jiná věc, právě tak, jako v okamžiku, kdy 
žalobce dům koupil, povstala právně fIová smlOuva (§ 1120 obč. zák.,. 
umístěný pod záhlavím 5. Zrušení nájemní smlouvy). Zákon má však 
na mysli nejen právně, nýbrž Í" fakticky novou nájemní smlouvu, a o ta
kovou novou smlouvu tu nešlo. Zde starému nájemníkovi byl byt, třebaže 
za jeho souhlasu, prostě vyměněn. Nelze se dovolávati soudní praxe, 
o mimosoudně přijatém náhradním bytě, třebaže případ byl tomu pO_o 
dObný, neboť tu nastala výměna bez formální výpovědi (nerozumí se tu 
formální ve smyslu zákona, nýbrž bez výpovědní lhůty atd.). Jednání: 
žalobcovo bylo by obejitím zákona, jež by se právem mohlo nazvati zá-. 
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, . tře kterého chtěl získati pro sebe; ludny·m. Bytu zalované v drudhe~l Pka§§, I 3 zák o ochr. náj. Žalovana 
hl . k t· . en za 1'0 I11me -. . • 

byl by mo ZIS a I] ,.. . .. hledlc s majetníkem domu, lenz 
volnila mu tento byl vymenou .z~ lmy, .,. dobrém a dúvěřujíc jeho 

u pak měl býti dále j~jim »domacI~«, V~]lÍI ;oodina. A když takto dosáhl 

~lo,vům, ,Žl e je ďta;áII~a~:~~~~n~,1a řfz~~í ~~IOva~ou z ,bytu, PdožíV~~:ího 
sveho Cl e a os a ; 'kons<rukci noveho najmu a oma a se 
ochrany, sáhne ž~lobce kpravl1I, '~bez ohledu na zákon o ochraně 
toho, by žalovana vyklIdIla. druhy b{lade vedle sebe nájemníka a pod
nájemníků. Již ta .okolnost, z~ :akos~ zákonodárcův. Kdyby byl správnt 
nájemníka, ukaZUje na 'pr~vy um:!" chrany starý podnájemník, lemuz 
odvolatelův názor, n!U~11 y ~oz ,Jt 1 ~ vadního a přec dojista nelze 
by na př. byl dán ]1'l1Y.'p0~O] ~lS o 0ď:á.emník~vi. 
vrditi, že byt se prona]lma nove~u po , ], 
tNe j v y Š š í & o u d nevyhovel dovolal11. 

Dúvody: 

. • osouzena odvolacím soudem Po právní stránce nebyla spo;na v~c P.kl odle § 572 c. f. s., že je 
Potud nesprávně, pokud 1 ~dVOOI,:C1 SOUd voYlarCí ~oud neprávem rozlišl'je 

. . ·d' bezúčtnna vsem o v 'v " 
soudm vypove . ná"ernní ale spravne uznava, 
mezi právně a mezí fakticky ~o~ou sm~0~~~~uv1 náj~mní Přehlíží jediné, 
že se mezi stranami u~kutecm a ~~~a z.íštění za podmí~ky, že žalovaná 
že se tak stalo podle Jeh~.vlastn! .l tvoří ·aksi jednu rodinu. Tomu 
zústane původní starou na4]embn~C1 ~kz) nez.z .~ žalovaná bude používati ·t· .. ak (§ 91 oc za . , . d I 
nelze rozume l]m . , '~ek ·ako starého, za který na ovo a-
nového bytu za ste]nych pOd:n~ t ' t] d • e bude také požívati ochrany. 
(elovo naléhání ~ym,~l11la ,nov~ ! ~zt~:a:ala na její dosavadní byt. Po
zákona o ochrane na]emcu, lez s I ně řenesly i na nový byt ža
něvadž tato ochrana, kterou stra?( sn: u~ovolatel domáhati soudní vý
lované, dosud ,nep?m1D1;la, nemu~e s uskutečněného za této zvláštní 
povědí zrušem, na]emmho pom~u by 'ti bezdůvodnému dovolání vyochranné podmwky. Proto nemo o 
hověno. 

čís, 9108. 

dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na Směnečný zálron ze 

rok 1928,., v, ',.' odle § 3 čís. 7 směn. zák. n~spadá p~ 
Vyplnent smenky u~lem P .b ·'le"í k obsahu prava vyplntti ustanoveni § 6 (2) srn, en. zák., n~ rz ák?a, z 

,,··t tml § 3 smen z· . blankosměnku na 'ezt os .• .':k • t Směnečný závazek ruko-
Pokud nepůsobí nový s, mooeony za on zpe, . .nky ostatními smě-

ta] pVed kdežto vyplnern sme '. 
jemsllý, který se s : • r , latn t" novébo směnečného zákona, jest nečnými náležitostmI az za p OS 1 • ák . 
platným i bez přídavku stanoveného § 62 srneu. z " 

(Rozh. ze dne 8. srpna 1929, Rv I 1259/29.) '.' 

I • I ná Růžena L-ová v zan 1925, 
Zažalovanou směnk~. podepsa a zan~~~u v červnu 1928. Proti smě-

ostatní podpisy byly pnpo]eny na JSI M vi a Růženě L-ové namítla 
nečnému platebnímu příkazu proh anu -o . 61' 
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žalovaná Rů·žena L-ová mimo jiné, že směnku podepsala jako ručitelka, 
nikoliv jako přijatelka, a že měla býti směnka protestována, což se však 
nestalo. Oba žalovaní pak namítlí, že byl domicil připojen na směnku 
bez ujednání s nimi. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e ponechal 
směnečný platební příkaz proti oběma žalovaným v p)atnosti a uvedl 
v onom směru v d ů vod ech: Pokud se týče pak námitky, že žalo
vaná L-ová podepsala směnku jako rukojmí, nelze k této námitce vzíti 
zřetel, poněvadž, by tato povaha jí byla přiznána, musí podle § 62 sm. 
zák. vedle podpisu na směnce býti připojeno označení jako rukojmí, 
což se, jak prokázáno směnkou, u podpisu žalované L-ové nestalo, na
opak svědkem Dr. H-em jest prokázáno, že žalovaná směnku podepsala 
jako přijatelka, což ostatně na závazku směnečném, i kdyby byla ručitel
kou, podle § 62, 63 sm. zák. nic by neměnilo a jelikož směnka byla prote
stován,a a byla, aniž toho v případě žalovaných bylo potřebí, poněvadž 
byli přij"teli, i presentována:, námitka neobstojí. O d vol a c í s o u d na
padený rozsuďek potvrdil a uvedl ku konci d ů vod ů: Ze svědecké vý
povědi Dr. H-a vyplývá, že se směnečný závazek Růženy L-ové stal 
v září 19,25, kdežto vyplnění směnky ostatními náležitostmi směnečnými 
stalo se v roce 19,28 v červnu, ovšem již za platnosti .nového směneč
ného zákona. Přes tuto okolnost jest však souditi, že i, kdyby Růžena 
L-ová byla v roce 1928 podepsala jako směneční rukojmí, byl by její 
rukojemský závazek i bez přídavku nyní § 62 sm. zák. předepsaného 
platným. Podle zásady § 5, obč. zák. nutno míti za to, že ani směnečné 
právní normy nového zákona nepůsobí zpět na konkrétní právní poměry, 
které nový zákon zastihl a které zásadně zůstávají netknuty. Zůstanou 
zachována tedy práva nabytá, avšak působí i právní závazky převzaté 
za působnosti starého směn. řádu. Odchylky od tohoto pravidla by mu
sily býti novým zákonem vysloveny, což se nestalo. Nový zákon smě
nečný ovšem v § 107 o směne'člných úkonech a o prohlášeních sta vších 
s~ za. působnosti starého směnečného řádu mluví a platí podle toho 
predplsy nového směnečného zákona i o směnečných~úkonech a pro
hlášeních učiněných po účinnosti tohoto zákona při směnkách vysta
ve~ýc~ před jeho účinností, a směnečné rukojemství jest takovýmto pro
hlasemm. Podle toho plahl by podpis Růženy L-ové jako rukojmí v roce 
1925 na žalobní směnku přičiněný podle předpisu ,čao 81 starého směn. 
řádu, poněvadž se tak stalo před účinností nového směn. zákona (11. 
dubna 1928), jak souditi jest z § 107. (3) sm. zákona úsudkem z opaku, 
to, b,ez ohledu, na t~! ~e směnka ve všech podstatných částech byla tehdy 
leS!e nevyplnenou, lezto lest lhostejno, že se směnečný biancoakcept stal' 
smenkou t.eprve dodatečným vyplněním podstatnými náležitostmi (§ 6 
(2! sm. ~ak), o kte;ých, je!to byly připojeny po W. dtlbnu 1928, platí 
ovsem pred~I~~ noveho smen. zá~. (§ 107 odst. (3) sm. zák.). 

N e J v y s S I S o u d nevyhovet dovolaní. 

D ů vod y: 

~po,rná věc posouzena byla v napadeném rozsudku po právní stránce 
spravne. Podle § 6 (2) směnečného zákona ze dne 13. prosince 1927, 
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" 1 b a n na rok 1928 není na závadu ani platnosti směnky, aní 
CIS S· Z. . k h b'l 'kt' od .. nosti podpísu, že v době podpisu směn y ~ y e a ne e,ra z p -
zf:t~:ých náležitostí a teprve později byla doplnena. Jen kdyz se ,sta:o 
s 1 ě~í bezprávně nebo proti úmluvě, může býti namítnuto sm~nec
d?~~ věřiteli jen, byl-li takového doplnění Úlč'asten anebo, ~abYV,aJe 
ne, k o něm věděl nebo věděti musil. Nic takového ve smene~~!.ch 
~~~,~lách nebylo uplatněno. Naproti tomu bylo zjištěno ,s~udy mZSlch 
stolic, že údaj platebního místa byl připojen po~le. uJ,ed~.al1l ze dne I! ~ 
září 1925. Právo doplníti blankosměnku po~stat~yml n~lezltostm! I s ~da 
.. latebního místa podle § 3 ČÍS. 7 smen. zakona Jes: rozlIs?valI ,od 
~~~nf pravého domicilu s udaným domíciliátem. p.odle .~u~o,d~ve zp;avy 
k 6 (2) směn. zák. nebylo pokládáno za nutne zvlaste reslh ?tazku 
do~atečného doplnění domícilu, jelikož i na tyto případy se vy~tač~ s na; 
vrženým zněním osnovy i v případě, že bude dod~tečne ~oplnen om:cl, 
při směnce, na které již jest údaj platebníh~ ~llsta, neJd<:, ~ doplne~~ 
směnky ve smyslu § 6 (2) a, stalo-li se doplnel1l nepov~lane, Jd: o zf~k 
šování směnky. Vyplnění směnky údajem podle § 3 č~s. 7 ~m:n. -;-a ,; 
nespadá tedy vůbec pod ustanovení § ~ (?) směn. zak., ,nybI; nalezl 
k obsahu práva vyplniti blankosměnku nalezltostI;t1 ~ 3 smen. zak. Bylo 
zjištěno, že směnečníkům bylo oznámeno doporu;:enym ?~plsen; ze dne 
31. července 1928, že blankosměnka byla vypl~ena uda~lm. mis ta, kde 
se má platiti, totiž v Praze, a žeprotí tomu ,11lC nenamltah. Ve ~p.?ru 
ani nebylo tvrzeno, že se ohradili protí placeni v Praz,e. V tomto J:Jlch 
. ednání (opomenutí) projeven byl podle § 863 obě. ,zak. so~~l~s, ze se 
~á platiti v Praze. Jinak by bylo, kdyby si s~ěnečmcI ~ymIl1III v UJed
nání ze dne ll. září 1925, že má býti placeno ynde, mkolI v Pr~ze, neb~, 
kdyby se proti oznámení v dopisu ze dne 31. cervenc~ 1928, bylI ohradilI; 

Růžena L-ová podepsala blankosměnku podle plsem?eho potvrzem 
ze dne 11. září 1925 jako směnečná dlužl1lce, a stala ~e t~m podle t~hda 
platného čl. 81 směn. řádu solidární směne~nou dl~zl1lC; se ,sp~lu~al~
vaným Janem M-em, za jehož dluh se zaručJl~. Ponev~dz smenecn>: za
vazek vzniká směnečným prohlášením dlužl1lka podp:sem ?a sn:<:,nce: 
ať vyplněné nebo blankosměnce, která byla, vydána ~me~ečnemu ventel; 

t· , . b' tl' doplněna na platnou smenku, spravne uznal odvolacl s lm, ze ma y , . b "d k 
soud, že rukojemský závazek Růženy L-ové je platn~ I cz pn av .u 
nyní v § 62 směn. zákona ustanoveného, a dov?lacl soud schvalUje 
i v této příóně důvody napadeného rozsudku, k n11HZ dovolatele odkazuJe. 

čís. 9109. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 28. bi\ezna 1928, čís; 44 s~. z. a ~I:): 
Předpis § 31 čís. 4 zák. vztahuje se i na velké mtstnosti, SlOUZ1Ct 

k provozIWáni živnosti. 
(Rozh. ze dne 8. srpna 1929, Rv I 1265/;29.) 

Výpověď žalovanému z nájmu dilny a kanceláře po~echal p r 0-

c e sní s o udp r v é s tol i c e v platnosh. O d vola c I s o u d na-
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padený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Nesprávné právní posouzení vidí 
odvolat,;1 v tom, ze prvy soud nesprávně prý vykládá ustanovení § 31 
ČIS, 4z~kona ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n., an je vztahu'e 
I ,na .F.ne místnosti ~ež na byty, a an při výkladu ustanovení toho n~
pnhllzl k ustanovem § 1 čís. 16 téhož zákona. Než nelze dáti odvolateli 
za pravdu y § 30 zákona ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n. se 
vyslovuJe, .~e se us;ano~ení zá~ona ~ bytech vztahují i na jakékoli míst
n?str, ldere ]so.u predmetem na]emlll smlouvy. Z ustanovení § 31 čís. 4 
zakona vy?lyva, ze z ochrany zákona byly vyloučeny větší byty, a že se 
?e~~na. ZakO!,a vZ,tahuJe len na tak zvané byty malé. Chrání-li zákon 
J I "a~eho naJemlllka, nemohou býti zákonem chráněny velké místnosti 
~ O~ZIC! k provozování živnosti. Podle zjištění prvého soudu měří na~ 
pte ~lstnoslI, o~rouhle 300 m', z toho téměř dvě třetiny v novostavbě, 
a o aSI Jedna tretllla ve staré budově, takže je zřejmo že již z tohoto 
duvodu n~mo~~u býti najaté místnosti předmětem ochr~ny zákona, ježto 
v sO,uzene;n pnpade nejde o malého nájemníka. Zákonnou mez ochrany 
malych nal.<:.mnlků nelze rozšiřovati ustanovením § 1 čís. 16 téhož zá~ 
kona, ,kterezto ustanovení vykládá pouze v poslední ěť '"'' . 
obytnych 't t' " v e slre]I pOjem 

. o . mIs nos I pn výpovědním důvodu tak zvaných nadměrných 
bytu"po~ud ty;o JSou o~šem ještě pod ochranou zákona. Prvý soud bez
vadne zJlst!l, ze sporne místnosti, při nejmenším ičtyři místnosti, byly 
pro?aJ3t~ zalovane;nu v listopadu 1925 počínajíc 1. prosincem 1925, 
tak~e tu Jde o pronaJeI? po 1: kV,ětnu 1924 novému nájemníkovi, a proto 
prvy soud posoudll,vec spravne I po stránce právní, uznav výpověď 
soudem dan,o~ za"u~lllnou, a uloživ žalovanému místnosti na'até v kli-
dIlI a strane, :~lu]IcI odevzdati (srov. rozh. čís. 8237 a 8392). y 

N e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Po. stránce právní nejsou vývody dovolání s to by v vrátii nebo 
se~l~brly správnost názoru soudu odvolacího, že se 'na sp~né mřstnosti 
vz a u]e pre~pls § 31 čís. 4 zák. o ochr. náj. (čís. 44 sb. z. a n. z roku 
1928)" a stacI proto dovolatele v tomto směru odkázati na důvody na
padeneho rozsudku, které odpovídají stavu věci i zákonu. 

čís. 9110. 

~yl?-ii m~~lst~í rozlou~no z výlučné viny manžela, jest mamelka 
OJ?~~vn~na, domahati se na nem za dobu od' podání žaloby náhrady za 
vyzl~ne ,p,lacením ~síčního důchodu. Za sporu lze po\,oHti prozatimní' 

§op3atř~~ podle yseobecných předpisů exelruiínlho řádu, nikoliv podle 
82 Cts. 8 ·ex. r. 

(Rozh. ze dne 9. srpna 1929, R I 567/29.) 

, Manž~lství ~tran bylo rozloučeno z výlučné viny žalovaného manžela 
pred poda-nrm zaloby, v níž se domáhala manželka výživného, počínajíc 
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dnem 1. prosince 1927. Za sporu navrhla manželka povolení prozatím
ního výživného počínajíc dnem 1. července 1928, tvrdíc, že jest ohro
žena v nuzné výživě své i svých dětí. S o udp r v é s t o I i c e návrh 
zamítl, rek II r sní s o II d zrušil napadené usnesení a vrátil věc 
prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. D (J-, 
vod y: Rozhodným jest ustanovení § 1266 obč. zák., jehož smyslem jest, 
že nevinnému manželu přísluší náhrada škody, která mu rozlukou vzešla, 
že tedy vinný manžel má nevinného manžela odškodniti za vše, co mu 
rozlukou ušlo, by byl majetkově tak, jako by se rozluka nestala a man
želství dosud trvalo. Náhradní nárok manželský podle § 1266 ob",. zák. 
nesahá za hranice § 91 obč. zák., ba nesmí býti s ním ani zcela ztotož
ňován. Pojem plného dostiučinění, o němž mluví § 1266 obč. zák., jest 
určen předpisem § 1323 obč. zák. U žalobkyně, která rozlukou man
želství výlučně z manželovy viny pozbyla nároku a práva podle §§ 91, 
92 obč. zák., spočívá její úplné dostiučinění v pozbytém nároku vyži
vovacím. Jak již řeceno, nesmí nárok rozloučené manželky podle § 1266 
obč. zák. býti co do rozsahu zcela ztotožňován s nároky podle §§ 91 
a 92 obě. zák. Poněvadž jest nárok podle § 1266 obč. zák. v podstatě 
nárokem vyživovacím. nemůže býti požadován za dobu minulou, nýbrž 
nejvýše ode dne podání žaloby, jinak ale může nastatí odsouzení i k dáv
kám, které dospějí teprve po vydání rozsudku (rozh. čís. 4402 sb. n. s.). 
Z řečeného vyplývá, že i rozloučená manželka může se domáhati, jest-Ii 
jen manžel vinen, náhrady za výživné v podobě měsíčního důchodu, 
z čehož následuje, že má žalobkyně právo za tohoto sporu domáhati 
se i zatímního opatření za všeobecných podmínek exekučního řádu na 
dobu, než bude o žalobě právoplatně rozhodnuto. 

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

D ů vod y: 

Rekursní soud uvedl a odůvodnil, že v souzeném případě nejde o vý
živné žalobkyně jako manželky žalovaného z důvodu § 91 ohó. zák., 
nýbrž o nárok žalobkyně na náhradu škody ve smyslu § 1266 obč. zák., 
vzniklé tím, že rozlukou manželství z výlučné viny žalovanbo pozbyla 
nároku na výživné ve smyslu § 91 obč. zák., kteroužto škodu žalobkyně 
si počítá 30'0 Kč měsíčně. Nejvyšší soud shledává tento úsudek soudu 
rekursního správným a, poněvadž vývody rekursu nejsou způsobilé, by 
vyvrátily neh zeslabily odůvodnění napadeného usnesení, jest stěžo
vatele především poukázati na toto odůvodnění. Nejde-li však o proza
timní opatření ve smyslu § 382 čís. 8 ex. ř., jest správným názor rekurs
ního soudu, že jest zkoumati, zda jsou splněny zákonné podmínky pro 
povolení prozatímního opatření ve smyslu předpisů exekučního řádu. 
Poněvadž soud prvé stolice se s tohoto hlediska s návrhem žalobkyně 
na prozatímní opatření vůbec nezabýval, jsa toho názoru, že jde o pro
zatímní opatření ve smyslu § 382 čís. 8 ex. ř., nezbylo, než by bylo 
jeho usnesení zrušeno a soudu prvé stolice uloženo nové rozhodnutí. 
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čís. 9111. 

Bylo-Ii usnesenún exeHiučnfuo soudu za vnucené správy uloženo dluž
níku, by část místností jún, obývaných vyklidil m účelem pronájmu třetí 
osobě, jest tuto třetí osobu považovati za účastníka exekučního řízení 
oprávněného k žádosti o vyklizení dlužníka. Bylo-Ii této žádosti exe~ 
ku~m soudem vyhověno, jest rekurs dlužníka nepřípustným (§ 132, 
prvy odstavec, ex. ř.). Třetí osobě nelze přisouditi útraty proti dlužníku. 

(Rozh. ze dne 9. srpna 1929, R I 599/29.) 

V exekuční věci vymáhajícího věří tele, berního úřadu v L. v zastou
pení čs!. eráru, protí dlužníku Arnoštu P-ovi vnucenou správou dlužní
kov,a domu bylo nařízeno usnesením ze dne 20. listopadu 1926 dlužníku, 
jenz byl podle § 105 ex. ř. obmezen v byďlení na tři pokoje s kuchyní, 
by ostatní jím používané místnosti uvolnil pro exekuční podstatu za 
účelem jejich pronájmu, a byla usnesením ze dne 5. února 1927 přijata 
nabídka firmy H. na pronájem těchto místností ode dne 1. března 1927 
a současně bylo vysloveno, že má dlužník místnosti vyprázdniti, jinak že 
hudou vyprázdněny na jeho náklad. Dne 30. června 1927 nařídil exe
kuční soud předání místností za účelem pronájmu od 15. srpna 1927, 
al,;, pak od výkonu za souhlasu vymáhajícího věřitele i firmy H. na tři 
meSlce upuslI!. Teprve dne 12. března 1929 navrhla firma H., by jí svého 
času vnuceným správcem pronajaté místnosti byly vyprázdněny, by nu
cené vyklizení bylo nařízeno a výkonným orgánem provedeno. S o u d 
p r v é s t o I i c e návrhu vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d v)Chověl částečně dovolacímu rekursu a .napa
dené usnesení, pokud jím byla zamítnuta žádost firmy H., by bylo pro
vedeno usnesení soudu prvé stolice ze dne 5. února 1927 a místnosti 
v tomto usnesení uvedené a dosud dlužníkem používané byly nuceně 
vyklizeny, zrušil a rekurs dlužníka, podaný v této příčině do usnesení 
soudu prvé stolice, odmítl; jinak dovolacímu rekursu nevyhověl; návrh 
fIrmy H. na přisouzení útrat dovolacího rekursu zamítl. 

Důvody; 

Usnesení ze dne 20. listopadu 1926 jest usnesením exekUlč'ního 
soudu podle § 105 ex. ř., které podle § 132 čís. 2 ex. ř., pokud jím byl 
urče~ r?zsah obytných místností, jež mají býti ponechány dlužníku, ne
pOd,leha rek~rsu, a usnesení ze dne 5. února 1927, pokud jím bylo 
dl~zmk,u nanzeno, že má místnosti vyprázdniti, jínak že budou vy
prazdneny na jeho náklad, jest opatřením podle § 99 třetí odstavec 
ex. ř., které podle § 132 prvý odstavec ex. ř. rovněž nepodléhá rekursu. 
Povinností exekučního soudu bylo, by podle § 16 prvý odstavec ex. ř. 
vykonal z úřední moci obě usnesení, by místnosti, jež měly býti podle 
§ 105 ex. ř. uvolněny pro exekuční podstatu, dal z úřední povinnosti vý
konným orgánem vykliditi a je vnucenému správci podle § 99 třetí od-

tavec ex. ř. odevzdati za účelem jich vydání firmě H. jako soudně schvá
~enému nájemci. To sice exekuční soud učinil a dne 30. čer~na ·1927 
předání místností za účelem pronájmu naříd~l, a!e, pak od vykonu za 
souhlasu vymáhajícího věřitele I hrmy H. na tn n;es!ce upu~tI.I. Po uply-

utí více než tří měsíců navrhla firma H., neozna:c!ujlc se ant ]a,ko vy~a
~ající věřitelka, dne 12. března 1929, by jí svého, čas~ vnu,ce,nym, sprav~ 
cem pronajaté místnosti byly vyprázdněny, poneva~z dluzmk mlstnosÍl 
ty nevyprázdnil, naopak je má uzamčeny, by nucene vykhze~1 bylo na
řízeno a výkonným orgánem provedeno. Žadost f1fl','y H. n:111, tedy eX,e~ 
kučním návrhem, nýbrž jest žádostí o provedenr vykouu, jenz mel by tI 
nařízen z úřední povinnosti; nemělo s ní te,d~ bJ.li naloženo j~k? se sa- . 
mostatnou exekuční žádostí, nýbrž měla bylI pnpojena ke splsum vnu: 
cené správy a výkon firmou požadovaný měl .~ýtí na,řízen. Pr:oto I;enl 
firma H. vymáhající věřitelkou, nýbrž jest Jen ucast111CI vnucene spravy,. 
jíž se stala tím, že schválením exe~učníh~ so~du, nabyla prot,l, exek~čnI 
podstatě nároku, by jí jako soudne schvalene najemmCI, jepz. nabldka 
byla přijata usnesením ze dne 20. listopadu 1926, byly dlu~r:lkem po~ 
užívané místností k nájemnímu používání odevzdany. Jako, ucast111cI Jl 
příslušelo právo k této žádosti, jíž ve skutečnostI soud prve stoh~e vy
hověl, a také jí přísluší právo k dovolacímu rekursu, a~ rekurslll ~o,ud 
její návrh zamítl, mylně jej považovav za samostatny navrh exekucnI a 
nakládav s usnesením ze dne 20. hstopadu 1926, jak.? kd~by to byl ex~
kuční titul, což ze žár.osti vůbec neplynulo. Z rečeneho plyn:,: ze 
dlužníkův rekurs jest podle § 132 prvý odstavec pokud se tyče CIS. 3 
ex. ř.do usnesení soudu prvé stolice nepřípustný potud, pokud b~lo 
exekučním soudem rozhodnuto o výkonu vyklizení místností pronaja
tých firmě H. Proto měl býti rekursnír;' sou,~~m, odmítn~t a, když se tak 
nestalo, bylo dovolacímu rekursu v tet? pncme vyho~etI., . ., 

Pokud byly soudem prvé stolice pnsouzen~ fIrme J;I. utraty .lejlho 
návrhu, stalo se tak neprávem, poněvadž t~to fIrma n':,lll exe~~cm stra: 
nou a nemůže se odvolávati na ustanovem § 74 ex. r. Nemuze se am 
jako účastnice odvolávati podle § 78 ex. ř. na ustanov~ní § 41. c. ř. s. 
proti dlužníku, poněvadž dlužník její útraty nijak nezavlllll. N~bylo te,~Y 
lze v této příčině bezdůvodnému dovolacímu reku,rsu vyh?v,etI. Z teze 
příčiny bylo také zamítnouti návrh firmy H. na pnsouzenl utrat dovo
lacího rekursu. 

čís. 9112. 

Na odbytné vdovy proti úrazové pojišťovně dělnické (§ 7 čis. 2, 
druhý odstavec, zákooa ze dne 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák. oa: rok 
1888) nelze vésti el<ekuci. 

(Rozh. ze dne 14. srpna 1929, R II 258/29.) 

S o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci zabavení~ ~ při~ázánín; 
k vyhrání pohledávky příslušející dlužnici proti poddluznlku (Urazove 
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pojišťovně dělnické v Brně) jakožto odbytné následkem sňatku dlužnice. 
Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Rekurent prá
vem napadá usnesení exekučního soudu, jímž exekuční žádosti bylo vy
hověno, poukazuje na ustanovení § 43 úraz. zák., podle něhož pohle
dávky příslušející proti Úrazové pojišťovně dělnické osobám oprávně
ným k odškodnému na základě tohoto zákona nemohou býti pojaty do 
exekuce. Jelikož předpis tento podle čl. IX čís. 12 uv. zák. k ex. ř. zůstal 
v platnosti, slušelo rekursu vyhověti. 

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

D ů vod y: 

J de o exekuci na odbytné vdovy proti Úrazové pojišťovně dělnické 
(§ 7 čís. 2, druhý odstavec zákona ze dne 28. prosínce 1887, čís. 1 ř. zák. 
z 1'. 1888), to jest o exekuci na pohledávku, která přísluší povinné na 
základě zákona o úrazovém pojištění dělníků proti pojišťovně. Podle 
§ 43 tohoto zákona není exekuce na pohledávky, jež příslušejí proti po
jišťovně na základě tohoto zákona přípustnou a proto, ježto jde ° exe
kucí na takovou pohledávku, právem rekurs ní soud návrh na povolení 
exekuce na odbytné dlužníce zamítl. Ustanovení § 291 ex. ř. na projed
návaný případ nelze použítí, protože ve článku IX uvoz. zákona k ex. ř. 
byly zvláštní předpísy zákona ze dne 28. prosince 1887, Cis. 1 ř. zák. 
z 1'.1888 výslovně zachovány v platnosti, a pokud se dovolací rekurent 
odvolává na zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n., nedopadá 
ani tento zákon, protože se týká odbytného z důvodu služebního po
měru a o takové odbytné tu nejde, 

čís. 9113. 

Žaloba, domáhající se kromě určeni, že smlouva jest po právu, hlavně 
výroku, že žalovaný jest povinen smlouvu dodržeti, jest žalobou o plněni 
spojenou se zbytečným návrhem na zjíštěni predurčujícího právního 
poměru. ' 

Bylo-Ii ujednáno, ŽJe nájemce bude v najatých místnostech po 00-
jemni dobu provozovati určitý obchod, nejde o výminku, nýbrž o samo
statný smluvní závazek, jehož plnění se může pmnajímatel domámti 
samostatně a jehož porušení jest po případě znehodnocením nájemnlho 
předmětn opravňujícím pronajimatele po případě podle § 1118 obč. zák. 
k předčasnému zrušení nájemní smlouvy, po případě k nároku na ná
hradu škody. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1929, R I 553/,29.) 

Žalobu, by bylo uznáno právem, že smlouva nájemní mezi žalobcem 
a žalovaným, kterou žalobce pronajal žalovanému v novostavbě svého 
domu dvě místnosti na východní straně se skladištěm a s půdoll nad 
ním za wčlní nájemné předem splatné 1.500 Kč na dobu od 1. listopadu 
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1927 do 1. listopadu 1933 pod podmínkou, ž~ ž~lova12Ý provozov~ti ta~n 
bude v místnosti při ulici na krám vchodo;,yml dver~l, spo:eč~ym na~ 
kladem obou stran upravené obchod se zbozlm kolol1lall1lm, ze zalovany 
platiti bude zit místnosti ty poplatek za čištění komínu a ~oužívání elek
t.roměru, jest po právu, že žalovaný jest povinen to uznalt, smlouvu do
držeti a zejména obchod se zbožím koloniálním tam pro,vozovalt, p r 5'.
ce sní s o udp r v é s t O I i c e zamítl. O d vol a c.' ~ o u d zrusll 
napadený rozsudek a vrátil věc, prvému soudu,' by, vycka]e. prav.om?Cl 
ji znovU projednal a rozhodl. D u vod y: Pr;'l1l s~u~ vychazl z p;a~n~ho 
hlediska že žaloba není pouhou žalobou urcovacl, ze se nedomaha Jen 
určení, Že mezi stranami jest nájemní poměr, nýbrž, ž: jest. zárov~~ ža~ 
lobou o plnění, žádajíc za výrok soudu, že jest žalovany pO~ll1~n naJe':;l1l 
smlouvu dodržeti, zejména provozovati obchod, s koloma!l1lm zbozll1~ 
v najatém krámu. Tento názor, prvníh? soudu ~d,lt., od;,.ol~c; s~ud. Prvlll 
soud zamítá však žalobu z duvodu, ze posky,nultm UZlvam veCl ~:ona~ 
jímatelem a zaplacením nájemného nájemníken: jes,! sm~ou~a na]emm 
splněna že tím jest právní zájem oboa stran vycerpan a ze zalobce ne~ 
má prá~ního zájmu na tom, by žalovaný najaté míst!lOS!!, ve sk,utečno~.t2 
užíval, nýbrž jen, by platil nájemné. Ve s';lěru ,t,om ~rehllZl p:vm soud )'Z 
předem jím vyslovený názor, že v souzenem pnpade Jde I o za.lobu u;co~ 
vací, domáhající se toho, by bylo. určeno, že mezi stra~aml uzavre1na 
smlouva nájemní na dobu od 1. ltstop~du, 1 927 ~o 1. ltstopadu 1933 
s podmínkou, že žalovaný bude v pronaptem d,ome, ~rovozoval! obc~od 
s koloniálním zbožim, jest po právu, že žalovany sdeltl podle nesporneho 
přednesení stran žalobci dopisem ze dne 24. září 1928, že ode dne 1~. 
listopadu 1928 nebude v najatých místnostech obchod pro~?::ovah, ze 
se z těch místností také vystěhoval a přestěhoval ,se, do pro.t.e]slh? ?0t;JU 
přes ulici, kde poďal provozovati obchod s kolomallllm zbo:"m a Je] da!e 
provozuje a že žalovaný popírá jsoucnost žalob,cem tvrz;,ne smlouvy na: 
jemní, tvrdě, že smlouva nájemní nebyla uZ,avren,~ na s~st let .1'0 s?be 
jdoucích totiž správně, že žalovaný neschvaltl na]em mlstnoslt n;,: ses~ 
let po ;obě jdoucích a že žalobce tvrdí, že žalovaný podle n~J,en~l1l 
smlouvy jest povinen v jeho domě provozoval! ?~,~hod s }<ol?l1lalmm 
zbožím a že tim že obchod ten provozuje v prote]Slm dome pres UhCl, 
že obchodní místnosti v jeho domě znehodnotil. M~ t~dy žalob~e n,~ ton: 
právni zájem, by rozsudkem bylo uznáno právem, ze ]lm tvrze~a ,1; a] emlll 
smlouva trvá po právu a to, by o tom bylo rozhodnu,~o co ne]dnv,~' ne: 
hoť záleží mu na tom, by se rozhodnutí stalo co nejdnve, by po pnp!d~ 
mohl s předmětem nájmu nakládati a případně žalované~o ~ d?drzem 
nájemní smlouvy přidržeti. První soud, pus!tv ten~o pravm n~zo} se 
zřetele nezabýval se žalobou určovací vůbec, obmezlv se na ~o, ze z,alo~ 
vaný s~,10uvu splnil, zaplativ nájemné, a že proto žalobce nem,a na u:ce~', 
zda smlouva trvá čili nic, jiného zájn'.u, následker;' toho :ake nevyset;'l, 
zda smlouva byla uzavřena na dobu sestl po so~e ]~ouclch let, zda za
lovaný převzal závazek, že po tU,?obu v p:o~a]ate ,mlstnostl bude provo.
zovati obchod s koloniálním zbozlm, nevysetroval umysl str~n, a SPOk~]11 
se s výkladem smlouvy písemní. Tím řízení v prvé StOltCl zustalo kusym 
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a zabráněno tomu, by sporná věc mohla býti důkladně probrána a roz
hodnuta, odvolací soud pak bez doplnění prvním soudem nemůže ve 
věci samé rozhodnouti, pročež rozsudek prvního soudu zrušil a uložil 
mll, by ve věci dále jednal a znovu rozhodL 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

o ů vod y: 

Především jest se z úřadu obíratí otázkou, zda jde o žalobu určovací 
podle § 228 c. ř. s. Odvolací soud schvaluje v této příčině důvody roz
sudku soudu prvé stolice, že jde o určovací žalobu podle § 228 c. ř. s. 
a o žalobu o plnění, ale usuzuje na rozdíl od prvého soudu, upřevšího 
žalobcí právní zájem na určení, že jsou splněny předpoklady určovaci 
žaloby. Soudům nížších stolic nelze při svědčiti. Ustanovení § 228 c. ř. s. 
má na mysli jen ryzi určovací žaloby, v souzeném případě jde však ža
lobci o to, by žalovaný nájemní smlouvu dodržel, zejména v jejím usta
novení, že v pronajatém krámě bude provozovati obchod s koloniálním 
zbožím, jak prý se k tomu smluvně zavázaL Jest tedy žaloba žalobou 
o plnění spojenou se zbytečným návrhem na zjištění sporného předurču
jícího právního poměru. Jiná je otázka, zda zůstalo řízení soudu prvé 
stolice skutečně kusým z důvodu, že se soud prvé stolice neobíral otáz
kou, zda smlouva byla uzavřena na dobu šesti let po sobě jdoucích a 
zdali žalovaný se také zavázal, že po tu dobu bude provozovati v ža
lobcově domě ve krámě od žalobce pronajatém obchod s koloniálním 
zbožím, že neučinil po této stránce vůbec potřebná zjištění, zejména že 
nezjistil úmysl stran, spokojiv se - jak praví napadené usnesení nepři
léhavě (srovn. doslov § 914 obč. zák.) s »výkladem písemní smlouvy«. 
Soudu prvé stolice nelze přisvědčiti, pokud uvádí, že žalobcem tvrzený 
závazek smluvní, že žalovaný bude po nájemní dobu šesti let provozovati 
v žalobcově domě ve krámě od žalobce pronajatém obchod s koloniál
ním zbožím, jest výminkou, třebas dodává, že »nejde o výminku v pra
vém slova smyslu«, a, kdyby tomu bylo tak, že by to byla výminka roz
vazovací, mající v případě splnění za následek zánik právního poměru,. 
zrušení nájemní snllouvy s jeho zákonítými dů;sledky. O právních jed
náních doložených výminkou lze mluviti jen tam, kde právni jednání jest 
sice hotovým projevem vůle stran, ale právní jeho účinky jsou podmí
něné nejistou událostí, na které podle vůle stran závisí účinky právního. 
jednání. To nedopadá v souzeném případě, v němž žalobcem tvrzený 
závazek jest samostatným, na nejisté události nezávislým smluvním zá
vazkem. Soudu prvé stolice lze přisvěd~iti vzhledem k ustanovení § 1090 
obč. zák. jen potud, že poskytnutím užívání nájemního předmětu prona
jímatelem a zaplacením nájemného nájemníkem jest nájemní smlouva 
splněna, nelze mu však přisvědčiti v tom, že tím jest právní zájem obou 
stran vyčerpán a že žalobce nemá právního zájmu, by žalovaný naja
tých místností skutečně užíval, a že proto jest žalobu zamítnouti. Ne
sejde na tom, zda má žalobce právní zájem na tom, by žalovaný splnil 
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zvláště převzatý smluvní závazek, že ~ude 1'0 nájemní ~ob~ šesti let 
provozovati v žalobcově domě ve kráme od za~obce pro,~a}at~~ obchod 
s koloniálním zbožím - ve skutečnostI Je to ovsem dulezlty zaJem, I h?s
podářský i právní, poněvadž neprovozování obchodu v obchodl1l r:'1~t
nosti a dokonce provozování téhož obchodu )'nde )e' z~eho~noc?~al1lm 

bchodní místnosti, tedy zneužíváním nájemneho predmetu dava]lcI pro
~ajímateli podle § 1118 obč. zák., po případě práv~ k pře~ča~nému zr~
šení nájemní smlouvy, po případě podle § 1295 ohc. zak. I narok na nac 
hradu škody, nýbrž na tom sejde, zda se ře~e~lý závaz:k. opra~du ,usku
teč'nil, neboť pak se žalobce právem domah~ Jeho. splm;l1l. Spravne tedy 
uznal odvolací soud, že řízení soudu prve stohce zustalo ze svrchu 
uvedené příčiny kusým, proto právem rozhodl, jak se stalo, a nelze bez
důvodnému rekursu vyhověti. 

čis .. 9114. 

Bankovní úřednici, 
Ředitel banky, mající postaveni duyěmíka ,cizozem~kého ~~pi,táll.l, 

,účastněného na bance, není jako takovy o sobe zmocnen k pflJeti za-
městnancu do služeb banky. , ' 

Definitivaznarnel1'ajícl podle sll.lžebnlho řádu, ze zamesmanec ne
smí býti po dobu trvání služehnfuo řádu propuštěn leč z důvodů v něm 
uvedených, zaníká pominufun platnosti služehrn'ho řádu. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1929, Rv I 1208/29.) 

Žalobce domáhal se na žalované bance, by byla prohlášena neúčin
nou výpověď daná mu dne 14. května 1927 ke dni ~O. června 1927 z jeho 
služebního poměru, by žalovaná byla uznána povmnou platItI mu uJe~
nané služební požitky od června 1927 a doplatiti mu nedoplatek sluz
ného. Žalobu opíral žalobce o tvrzení, že do služeb žalované banky 
vstoupil na základě smlouvy, kterou uzavřel r. 1920 s plnomocníkem 
banky ředitelem Henri P-em, s nímž smluvil, že žalobcovo. slu~né bude 
činíti 45.000 Kč ročně, že se žalobci dostane v bance delmlÍlvl1lho trva~ 
lého postavení které nemůže býti vypověděno mimo případ vyšší moCI 
nebo s jeho s~olením. Toto smluvené služné prý obd:žel jen za prvý 
rok, od 1. září 1921 však že mu bylo vypláceno ročne Jen 40.000 Kic, 
kterýžto rozdíl též zažaloval. O b a niž š í s o u dy žalobu zamítly, 
o d vol a c í s o u d mimo jiné z těchto d ů vod ů: Podle § 26 stanov 
přijímati a propouštěti úředníky je vyhraženo správníradě banky, .kter:á 
byla oprávněna usnesení o jednotlivých věcech nebo JIch provedel1l sve
řiti zvláštnímu komitétu tří nebo 'více členů, užšímu výboru, který může 
vykonávati funkce vyhražené správní r~~é, je~li tí~ p~věřen,<>~, P?~le 
svědeckých výpovědí správní rada povenla vykonny vybor pr!]lma~lm 
úředníků, takže se přijetí žalobce stalo podle stanov, a P~ ze.svedecky,c~ 
výpovědí a z udání P-a na jevo vychází, zvláštní oddele11l zahral1lcl1l 
neexistuje a P. neměl plnou moc k přijetí žalobce. Posléze vytýká od-
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volatel nesprávné právní posouzení věci proto, že dle úsudku prvého 
soudu služební řád, který žalobce podepsal a s jehož obsahem projevil 
souhlas, pozbyl platnosti dnem 31. prosince 1928 a žalobce že se ho 
nemůže dovolávati, kdežto podle služebního řádu stal se úředníkem de
finitivním a hyl trvale na dobu života ustanoven a nabyl práv na dobu 
trvání služebního poměru bez ohledu na dobu platnosti služebního řádu,. 
a poměr ten nemůže prý býti zrušen zákonnou výpovědí jen z dŮVOdů 
§ 45 služ. řádu, z nichž však žádný nenastal. Avšak podle služebního 
řádu, kterému se žalobce podpisem podrobil, definitiva znamenal.a" že 
po dobu trvání služebního řádu úředník nesměl býti propuštěn z ]1neho 
důvodu než v § 45 služ. řádu vytčeného, právo úředníka bylo tedy ča
sově omezeno na dobu platnosti služebního řádu, jak výslovně jest sta
noveno v § 47 posl. odst. služ. řádu a, an služební řád pozbyl platnosti, 
pominula všechna práva na něm se zakládající a přestal rozdíl mezi 
úředníkem definitivním a provisorním a další služební poměr zaměst
nanců nutno posuzovati podle zákona o obchodních pomocnících. Proto 
právem prvý soud uznal, že se po 1. lednu 1927 na služební poměr ža
lobce vztahoval tento zákon, podle něhož žalobce byl úředníkem na dO,bu 
neurčitou, ana určitá doba ujednána nebyla, a tudíž žalovaná byla oprav
něna dáti mu výpověď čtvrtletní. 

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

o ů vod y: 

Tvrzení dovolatele, že P. jako důvěrník francouzského kapitálu měr 
»nepochybně« neobmezenou plnou moc, přijati dovolatele do služeb, ~á 
i podle jeho přednesu ráz pouhé domněnky, ta však nemá opory ve ZJIS

těních soudú nižších stolic. Nevhodně poukazuje dovolatel k ustanovení 
čl. 234 obch. zák. s tvrzením, že Henri P. byl oprávněn přijati ho do· 
služeb žalované banky, i kdyby neměl výlučné postavení tvrzené dovo
latelem. Citované ustanovení předpokládá, že jde o zmocněnce a určován 
jest jím rozsah zmocněncova oprávnění podle dané mu plné moci, kdežt~ 
v pochybnostech zástupčí oprávnění vztahováno jest na právní jednání 
s prováděním obchodů akciové společnosti obyčejně spojené. P. nebyl 
zmocněncem, ale i kdyby tu bylo jeho zmocnění, bylo by obmezeno usta
novením S 26 stanov v ten způsob, že by se nevztahovalo na právo při_o 
jímati úředníky. Dovolateli nelze přisvědčiti ani potud, pokud tvrdí, že 
v souzeném případě definitíva znamená přijetí do služeb na dožívotf 
s možností, propustiti takového zaměstnance jen z důvodů uvedených 
v §' 45 služ. řádu nebo v § 27 zákona o obchod. pomocnících. Podle slu
žebního řádu znamená definitiva zaměstnaného nárok, by nebyl propuštěn 
vyjma z důvodů uvedených v § 45 téhož řádu. Toto právo se zakládá je
dině na služebním řádu, že pominutím platnosti služebního řádu pozbývaj[ 
platnosti veškeré právní poměry a nároky jím založené, a platí pak pro. 
služební poměr dotyčných úředníků pouze zákonná usta·novení. Dnem 3 L 
prosince 1926, kdy služební řád přestal platiti, pozbyl platnosti i dovola-· 
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telův nárok, by nebyl propuštěn leč! z důvodů § 45 tohoto řádu. Tím 
také přestal služebním řádem vytvořený rozd~l mezi o úř_edniken; provi
sorním a definitivním, a právní poměry zamestnancu za]ovane banky 
jest posuzovati podle norem zákona o obchodních pomocnících. Ježto· 
dovolatel neměl vyjednánu určitou dobu služební, patří podle norem 
zákona o obchodních pomocnících do kategorie zaměstnanců s ne
určítou dobou služební a může býti kdykoliv vypovězen v zákonném 
kvartálu. 

čis. 9115, 

Postoupil-Ii pronajímatel nárok na nájemné, týkalo se prodlení v pla
ceni nájemného jen postupníl<a, a nemá jeho pmdlení v zápěti následky 
§ 1118 obč, zák. 

Z toho, že pronajímatel ponechal nájemoe v nájemním pom;ěru, ač 
nezaplatil včas nájemné, lze po případě souditi, že se vzdal prava vy
hraženého mu § 1118 obč. zák, 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1929, Rv I 1236/29.) 

žalovaný měl od žalobce v podpachtu pozemek. Ježto žalovaný ne
zaplatil podpachtovné sestře žalobcově, jíž byl žalobce postoupil nárok 
na podpachtovné, žaloval ho žalobce o zrušení podpachtovní smlouvy 
a o vyklizení a o odevzdání pozemku. Pro c e sní s o udp r v é s t o
l i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdiL 
D ú vod y: Důvodem žaloby jest § 1118 obč. zák., ježto prý žalovan~ 
nezaplatil za dvě lhůty nájemné a upomínka zůstala bezvýslednou. Prvm 
soudce přijal za zjištěno, že se stal platný postup podpachtovného na. 
žalobcovu sestru a učínil tak správně, neboť tomu svědčí vetejná listina,. 
totiž protokol sepsaný se žalovaným u prvého soudu, dne 3. dubna 1924. 
Zjištěním prvého soudce jest odvolací soud vázán. Odvolací soud, aniž 
se stotoi'ňuje se všemi právnímí názory prvého soudce, jest toho názoru, 
že by žalobce měl právní nárok na zrušení podnájemní smlouvy Jen 
tehdy, kdyby trpěl hmotnou újmu, neplaoením podnájemného jako smluv
ník. V souzeném případě však žalovaný skutecně zaplatil podnájemné,. 
jednak jako poddlužník vymáhajícímu věřiteli JUDr. Jaroslavu Z-ovi, 
jednak složením na soudě podle § 1425 obč. zák. Jde tu jen o platby 
JUDr. Jaroslavu Z-ovi. Avšak, ježto tu jde o platný postup, mohla by 
býti a také skutečně tímto placením podnájemného byla skutečně stí
žena jen žalobcova sestra, nikoliv však žalobce, poněvadž je zaplacen 
placením vymáhajícímu věřiteli. Sestra žalobcova (Veroníka ]-ová) však 
vůbec nežalovala. Není tu tedy podmínek § 1118 obč. zák. ohledně ža
lobce. § j 118 obč. zák. ustanovuje, že pronajímatel (propachtovatel) 
může se své strany žádati dřívější zrušení smlouvy, když nájemce (pach
týř), byv upomenut (že by mu muselo hýti pohrozeno zrušením smlouvy 
nájemní tam nestojí) se zaplacením tak prodlévá, že do projití období 
zadržené nájemné (pachtovné) úplně nezapravil. Beze vší pochyby múŽ€' 



-- čís. 9115-
·976 

však pronajímatel tohoto ustanovení použíti jen tehdy, když proti němu 
nájemník prodlévá se zaplacením, nikoliv však proti třetí osobě. Vždyť 
žalobce sám doznává, že žalovaný příslušué pachtovné za dobu od 3.· 
října 1924 skutečně zaplatil, vytýkaje jen, že je zaplatil osobě neopráv_ 
něné, takže se svého závazku nezhostíl. Podle § 1396 obč. zák. byl však 
žalovaný zavázán uspokojit jen postupnici Veroniku j-ovou, nikoliv však 
postupitele, takže jen ona může z neplacení podpachtovného vyvoditi 
právní důsledky proti dlužníkovi pro neplacení postoupeného pod pach
tovného. Vždyť podnájemní (podpachtovní) smlouva jest smlouvou obou
strannou a, jestliže žalovaný včasně podpachtovné zaplatil, třebas osobě 
neoprávněné, neporušil tím žalobcovo právo z této smlouvy jako smluv
níka a není žalovaný proti němu v prodlení a nemůže ho logicky žalobce 
za to trestati zrušením smlouvy proto, že bylo porušeno právo třetí 
osoby, postupnice, proti níž jediné hyl žalovaný v prodlení. Ovšem ne
sdílí odvolací soud názory prvého soudce ohledně § 307 ex. ř.· a ohledně 
§ 1486 čís. 4 obo. zák. Kdyby totiž žalovaný, věda, že se stal postup 
podpachtovného, platil vymáhajícímu věřiteli, nemohl hy ho vyviňovati 
§ 307 ex. ř., když nesložil pachtovné k soudu a platil je věřiteli, jemuž 
bylo přikázáno k vybrání, neboť by byl oprávněn podpachtovné složiti 
k soudu, právě z toho, že oprávnění nepoužil, musel by nésti důsledky, 
ovšem jen proti postupnici a nikoli proti postupiteli, jehož práva z pod
pachtovní smlouvy žalovaný neporušil. Poněvadž podle § 1501 obč. zák. 
nesmí býti bez námitky stran k promlčení z úřadu hleděno a žalovaný 
tuto námitku neuplatňoval, nelze na § 1486 čís. 4 obč. zák. bráti zřetel. 
Odvolací soud tudíž, hledě jen k shora vylíčenému svému názoru, že ža
lobce nebyl dotčen neplacením podpachtovného jiné osobě, postupnici, 
ve svých právech obligačních plynoucích ze smlouvy podpachtovní a že 
žalovaný proti němu nebyl v prodlení, poněvadž podpachtovné skutečně 
zaplatil, nevyhověl neodůvodněnému odvolání a potvrdil rozsudek prvého 
soudce, jenž správně žalobu zamítl. 

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

Důvody: 

Sporná věc nebyla posouzena v napadeném rozsudku po právní 
stránce nesprávně. Pokud jde o platby Dr. Z-ovi, nemůže z nich dovo
latel pro sebe s hlediska § 1118 obč. zák. nic vytěžiti, neboť pohledávky 
tyto přešly postupem na Veroniku J-ovou, a žalovaný, jenž ostatně, j:tk 
je zjištěno, nebyl dovolatelem upomenut, nýbrž byl upomenut postup
nicí, nemohl se ocitnouti v prodlení s placením proti dovolateli jako pro
najímateli, nýbrž může se týkati jeho prodlení jen postupnice. Správně 
tedy usuzuje odvolací soud, že, an měl žalovaný podle § 1396 obč. zák. 
povinnost uspokojiti jen postupnici, Veroniku j-ovou, nikoliv dovolatele, 
postupitele, nelze mu klásti na vrub prodlení proti postupiteli s jeho ná
sledky podle § 1118 obč. zák. K tomu přistupuje, že ani nebylo tvrzeno, 
že postupnice postoupenou a žalovaným jCnezaplacenou pohledávku po
stupiteli postoupila zpět. Pokud jde o platy složením na soudě podle 
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§ 1425 obč. zák., jsou zákonnými platy proti do~olateli, a proto se ani 
z nich nedá nic vytěžiti pro dovolatelovo sta~lOv:sk~ s hlediska. § 1118 
obč. zák. S tohoto hlediska ostatně rozhodu).~, ze z,:loba p~dana ?yla 
dovolatelem dne 29. října 1928, v době, kdy Jlz bylo~;,alovanym ~slozetl,; 
na soud podle tvrzení žaloby nájemné za dobu od I: n]na 1926 az vč~tn~e 
do 30. září 1929. Tedy žaloba podána byla v dobe, kdy za P?sl~~lll tn 
léta nájemné bylo úplně zaplaceno. Bylo ~ zaplaceno ,I pos!edlll nalemn~ 
_ jak dovolatel sám uvádí v žalobě - uz pred p~dan,"n zalo~y .a !n ;lJ 
ani dovolatel, když svého práva podle § 1118 obc .. zak. ve pn.čme : o
ranice J-ové postoupených a jemu zpět nepostoupen)'ch dvou na]em!,ych 
splatných dne 3. října 1924 a dne 3. října 1925 neuplat~ll, na~pak zalo
vaného dále v nájemním poměru ponechal, nemohl svehO prava uplat
niti, neboť sluší souditi, že se ho za tohoto stavu vzdal zpusobem uve
deným v § 863 obč. zák. 

čís. 9116. 

Mimosoudní výpověd' musí obsahovati j~ údaje § 5~2, odstavec prvý 
a druhý, c. f •. S., nikoliv též návrhy uveďene v § ?6~ c. r. s .. '~ ~ 

Třebas mimosoudní výpověd' neobsahovala Jmeno a bydhste zmoc
něnce pro doručování, jest proti tIlÍ podati námitky. 

K tomu, že pachtovní sflŮouva byla ob~ov~a, ježto prop~chtov..atel 
nepodal ve lhůtě § 569 c. ř. s. žalobu o vracem propachtovaneho pred
mětu, lze přihlédnouti jen k námitce žalovaného. 

(Rozh. ze dne 16. srpna 1929, Rv 11 428/29.) 

Na základě mimosoudní výpovědi domáhal se ža,lobce v~klize~ní za
hrady najaté žalovaným. Pro c e sní s o udp r voe s t o II C e zalobl~ 
zamítl o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. D u vod y: I odv~olac: 
soud ~á za to, že mimosoudní výpověď daná žalov:nému nemá v:sker~ 
náležitosti § 562 odstavec prvý a druhý c. ř. s., avsak mkohv z duvodu 
uvedených procesním soudem. Pod!e názoru prvé, st?hce ~neobsahu]e 
mimosoudní výpověd' příkaz, by odpurce pachtovany, predmet P?d~ exe~ 
kucí odevzdal nebo proti výpovědi podal u soudu n~mltk~, pr?,cez ?Iy 
nenastala vykonatelnost výpovědi. Tento názor ,prve stohce Iest vsa~ 
:nesprávným. Podle přesného doslovu §565 druhy odstavec c. ,L s. mus.I 
mimosoudní výpověď obsahovati jen údaje pod!e ~ 562 prvy ,a d!u~y 
.odstavec, to jest označení předmětu nájmu, udám Ihut~, ve ktere ma~ na: 
jemní smlouva skončíti, a jméno a bydlište plrr0.:n?cnence pr~ dorucem, 
.nebydlí-li vypovídající strana v obvodě přísl,usn~ho ~kr~snth~ sou~u, 
nikoliv však též návrhy v § 562 c. ř. s. uvedene am pouce~1 o~ nam!tkach 
·proti výpovědi. Příkaz, by žalovaný odevzdal ~ac.htovany predmet pod 
..exekucí nebo proti výpovědi podal u sOlldu namltky, nemusela mlJ?o
.soudní výpověď obsahovati. ježto však žalobce bydlí v T., tedy mimo 
,obvod okresního soudu bydliště žalovaného, měl žalob;:e ye, smyslu 
§ 562 druhý odstavec c. ř. s. zříditi zmocněnce pro dorucovam, bydh-
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cího buď v J. nebo v j-ském okresu a jeho jméno a bydliště při výpovědi 
žalovanému udati; to se však nestalo, pročež mimosoudní výpověď ne
obsahovala z tohoto dllvodu veškerá udání v § 562 prvý a druhý odstavee: 
c. ř. s. vyznačená. Prvý soud jest dále toho názoru, že žalovaný nemusil 
podati proti mimosoudní výpovědi námitky ve smyslu § 566 c. ř. s., po
něvadž výpověď neobsahovala veškerá udání vyznačená v § 562 prvý 
odstavec (§ 565 odst. 2) c. ř. s. Tento názor však odvolací soud ne
sdílí. Třebaže mimosoudní výpověď neobsahovala jméno a bydliště 
zmocněnce pro doručování, není Hm ještě řeceno, že by neměla žádného 
významu; neboť nelze zajisté upříti, že se o ní může opírati žaloba o vy
klizení najaté věci, jak se v souzeném případě též stalo. Kromě toho jest 
míti na zřeteli, že rozhodnouti o tom, zda výpověď má či nemá zákonné 
náležitosti, přísluší jediné soudu, nikoliv stranám, a proto, když jedna 
strana výpověď dala, náleží odpůrci, by, chce-li se proti ní s úspěchem 
ohraditi, vznesl námitky proti ní a v nich uplatnil i tyto formální nedo
statky výpovědi. žalovaný však vůbec námitky proti mimosoudní vý
povědi nevznesl, tak že se výpověď stala pravoplatnou a měla v zápě!í 
zrušení pachtovní smlouvy dnem 31. prosince 1928. Chtěl-li žalobce, by 
mimosoudní výpověď nepozbyla platnosti a pachtovní poměr zůstal zru
šeným a neobnovil se mlčky, měl ve smyslu § 575 třetí odstavec c. ř. s. 
ve 14 dnech po zrušení pachtovní smlouvy, do 14. ledna 1929, navrhnouti 
exekuci vyklizením nebo když tak učiniti nemohl, poněvadž mimosoudní 
výpověď nebyla vykonatelná ve smyslu § 565 c. ř. s. a § 1 čís. 18 ex. ř., 
podati ve 14 dnech, co nastala doba určená pro vyklizení, žalobu vykli-. 
zovací. V této 14denní lhůtě však žalobce nenavrhl ani exekuci vyklize
ním aní nepodal žalobu vyklizovací, tuto podal teprve 19. ledna 1929, 
tedy opozděně, takže mimosoudní výpověď pozbyla platnosti a pachtovnl 
smlouva byla mlčky obnovena. Procesní soud zamítl také tuto dne 19. 
ledna 1929 podanou vyklizovací žalobu jako opozděnou, aniž to však 
žalovaný v rozepři namítal, s odůvodněním, že nevadí, že žalovaný opo-· 
zděnost žaloby nenamítal, poněvadž stačí jeho v§eobecný návrh na za-o 
mítnutí žaloby a tento návrh žalovaný učinil. Odvolateli nutno přisvěd-. 
diti v tom, že tento názor procesního soudu je nesprávný a že nelze, 
k opozděnosti žaloby přihlížeti z úřadu, nýbrž jen k námitce žalovaného, 
který však tuto námitku nevznesl. Nepodáním exekučního návrhu nebo 
vyklizovací žaloby do 14 dnů po zrušení pachtovního poměru obnovil se 
pachtovní poměr obdobně podle § 569' c. ř. s., jehož doplňkem je usta
novení § 575 třetí odstavec c. ř. s., mlčky a, chtěl-li se žalovaný na mlčky' 
se stavší obnovu pachtu odvolati, bylo v prvé řadě na něm, by tvrdil, a 
to již před prv.ní stolicí, okolnosti, zakládající jeho právo v tom směru,. 
najmě, že již v době 14denní Pf) rozvázání pachtovního poměru pokra
čoval v pachtovném užívání zahrady, a bylo pak v druhé řadě na soudu,. 
by zkoumal, zda žalobce podal žalobu o vydání zahrady včas. Ke lhůtě 
§ 575, třetí odstavec c. ř. s. mohl soud přihlédnouti jen tehdy, kdyby 
byl žalovaný ohranou proti žalobě uplatňoval mlčky nastavší obnovu. 
pachtu. An se však žalovaný tohoto práva nedovolával, neměl prvnÍ': 
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. , . t' . § 1114 obč. zák. a § 575 třetí odstavec 
soudce a11l moznostI, k uS anovem 
c ř. s. přihlédnouti. " . 
. Ne j v y Š Š. í s o u d nevyhovel dovolanl. 

D LI vod y: 

rávní stránce byla sporná věc posouzena. ~dv?lacím soudem 
s rfv~ěP Dovolací soud sdílí věci i zákonu vyhovu]l~1 duvody d~~t:l~;f 
n~h'o rozsudku, které dovolacími vývody nebyly ;~vra~~~~ia~~ soudem 
toto. Otázka opozděnosti ,žal?by' pos~~~e:aobl ~ák) námitce, která 

~p;~~~,~, s~~~~ ~r~~tost~~c~tn;!~;~n~~l~tněn,a'd~~ktl~!~~l ;/:~~~iéYs;~~ . 
novení § 1114 obč. zák. a § 569 c. r. s~y:e, 'i a 'ro achtovatel to 
kra,č'oval po uplynutí palchdov~ d~bYdvg:~;a~~ ~:~ei tew~nden Hlsst«). 
dopouštěl (slova: »um er e~ an. lčk a t musí býti 
To jsou hmotněprávní náležltoslt obnovel1l pachtu m y, y, § 178 

1 ", soudu prvé stolice vzhledem k ustanovem 
pře, neseny v nzel1l , ' d h dle pravdy 

" dl 'h' 'strana uvésti ve svych pre nesec po , ,,' 
c. r. S., po e ne oz ma . . otřebné v tom k1erem pn-
úplně a určitě všechny, skuotkov" okol~ostl ~, ke z'ištění údajů 

dě k odůvodnění navrhu ma nabldnoult dukazy J o v 

;'~tné,. má se s urbč,iJos~i pd);S~;ie~h Sk~~k~0~~itt~a§~f~d~~P~;~~~d~:;~;; 
nesenych a o na I nu yc '"' 1 v 'h 'vodech odpurco
důkazů a má se s určitostí vyslo~iti o. pns,usnyc vy. odvolacím 
vých. Nebyly-li v řízení soudu p;ve stolt~; ;,~~~;~~en:;žJ~~~t~ o nich po~ 
~ľee~ ;~:~:arisp~~l:o §d:~;la~í riízs~n~~~~~nost ,vč;snlé:~:c,ře~f:s~ t;i; 
~o~:~h ~~~l~:l~t:~~'i!u~~~~~~~ý~~nvo~:~~n;:ce~t~ §j!;t v t~~to ;~~X~a~r 
závažnější, čím důvodnější jsoU podle vysl:d~u. prove be:~s~i o otázce' 

veškerého jednání a vůbec ~elé~o sta~t~tP:;n;a~~~~r~~~~ač'oval po uply~ 
zdali propachtovatel oprav u opous e ',' v' m do isem ze dne 
nutí pachtovní doby v požívání VěCI, kdyz dororucenke dnt31 prosince 

25. červn~ 19~8 :ach~Vt~íh~o~~ě: ~r;o~::~ sp6~~~~:\ pachtovniho ,před-
1928 zrusen, a ze o 'b' b . k'hokoliv právního duvodu. 
měl tu, jak

l 
jetSpráV~Čěkytv~zs~~~e~:ěa~~m\h~~J:n~ pachtovní smlouvy, ~dyž 

Ne ze ~l UVIlO,?, " "k dni 31. rosince 1928 a zalo-
byla, 111lmos~lu~~~I~~~~V~~1 :t~~~~~a~; s: dalo souditi, že ho žalobce po-
vany nenve , k 'h chtéře 
nechává ve sporné zahradě nadále ja o sve o pa . 

čís. 9117. 

• 11« mini zákon v § 16 nesp. říz. duvody »zmatečnosti« p?dle 
v »~u~tt~ soudnlm řízení, které jsou nyní vypočteny v § 477 c.,r. s. 

předpiSU ,. , " 477 čís 5 c ř s že vada. nedostatku zá!wn. -
Platí tu take ustanovem " '., . ., • v b't' dodatečné na-
ného zastoupeni (koHsním opatrovníkem) muze y I . 

pravena. 62" 
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»Zřejmý rozpor rozhodnutí se zákonem« předpokládá že zákon řeší 
určitou otázku výslovně a jasně a že přes to bylo učiněno rozhodnutí 
tomu odporující. 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1929, R I 575/29.) 

,. S ~ ~ d P r v é ~ to? l,i c e uložil m~nželskému otci, by platil na vý
ZIVU dltete 60 Kč meslcne. Rek u r s n I s o u d napadené usnesení po
tvrdil. 

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

Důvody: 

J de o souhlasná usnesení nižších soudů v řízení mimosporném, takže 
?.y d?vo:ací stížnsst mohla míti úspěch jen za předpokladů § 16 nesp. 
nz., jlchz zde nem. Po stránce formální vytýká stěžovatel, že manželská 
matka byla ustanovena kolisní opatrovnicí své nezletilé dceři pro toto 
říze~~ te~rve za řízení ve druhé stolici, což prý k odstranění této vady 
pro n.zem v prv,ní stolici nestačí, a že prý podle prohlášení matky v první 
st?hcI nutno mlÍ! za to, že netrvá na přiznání výživného pro dceru proti 
stežo~ateli, nýbrž. že spíše svůj návrh vzala zpět. Tím chce stěžovatel 
~atrne uplatmtJ duvod »nuhty« podle § 16 nesp. ř., leč neprávem. »Nu
htou« podle zmíněného předpisu míní zákon důvody )>zmatečnosti« po
dle ~ředpisů o řízení soudním, které jsou nyní vypočteny v § 477" c. ř. s. 
Plal! t~ tedy také ustanovení § 477 čís. 5 c. ř. s., že vada nedostatku 
zakonneho zastoupení může býti dodatečně napravena, což se i tuto 
st~~o. :Im odpaqá i druhá výtka, nehoť, i kdyby bylo lze vykládati pro
~Ias~nr matky pred prvním soudem v ten rozum, že netrvá na Ul'č'eni vý
zlv~eh~ pro nezl. dceru, stalo s,: toto pr?hlášení v době, kdy nebyla 
opravnena dceru zastupovatJ, kdezto po svem ustanovení za koEsní coa
trovnicí na~pak pro,hlásila, že souhlasí se žádostí za určení výživného 
I s usnes~~lm pr:vmho soudu. Ve věci vytýká stěžovatel, že prohlásil 
ochotu VZltJ manzelku s dítětem zpět do své domácnosti že to manželka 
ode~řela, ~~ se ni~šJ soudy neobíraly otázkou, zda jso~ tu důvody, by 
moanze!ka z~lav s dltetem ,mImo .manželskou domácnost, že tu takových 
dr:vodu ne~l: ze ot~~ nem zpravIdla povll1en, by platil výživné pro dítko, 
jez se prvoh jeho vuh a bez podstatné příčiny zdržuje mimo jeho domác
nost, a ze by mUSIlo předcházeti předurčující usnesení opatrovnického 
soudu o tom, zda se dítě zdržuje po právu mimo otcův dům. Stěžovatel 
odkazuje v té příčině na rozhodnutí nejvyššího soudu čís. 826 a 1441 
sb. n. s. a chce tím asi uplatniti důvod »patrného rozporu rozhodnutí se 
zak?ne~«j ale anI ~omuto důvodu nelze přiznati oprávnění. Jest sice 
spravne, ze cltovana rozhodnutí, a mimo ně ještě také rozhodnutí čís. 
6200 s~. n. s; ,":yslovují uvedené zásady, že toto naposled uvedené roz
hodnutr pra~l, ze .ote~ najm~ není povinen platiti výživné, bylo-li dítko 
z t~ho domacnostr svemocne oddáleno, a že v rozhodnutí čís. 826 bylo 
nanzeno doplnění zjištění, zda děti byly manželkou proti vůli manžela 
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z domova odvedeny. Ale naproti tomu vyslovil nejvyšší soud v rozhod
nutí ze dne 27. února 1924 Rl 151/24 (uveřejněném v Právníku 1925 
str. 605) přísnější zásadu, že totiž jest manžel povInen, by plahl man
želce pro dítě Výživné, i když ho opustila, vzavši dítě s sebo:" jestliž,e 
manželé si nevyžádali soudního rozhodnutí o tom, zda lest manzelka s dl
tělem oprávněna žíti odloučeně od manžela, a jestliže manžel neuplatnil 
své právo, by se manželka s dítětem do jeho domácnosti vrátila, nýbrž 
svou právní nečinností udržuje tento zákonem zavrhovaný stav. Toto 
rozhodnutí rekurs ní soud výslovně cituje. Za tohoto stavu věci nelze 
mluviti o »zřejmém rozporu rozhodnutí se zákonem«, jenž by předpo
kládal, že rozhodnutí odporuje výslovnému a nepochybnému zákonnému 
předpisu, že tedy zákon řeší mďitou otázku výslovně a jasně a že př:s 
to bylo učiněno rozhodnutí tomu odporující (v tom smyslu sr. na pr. 
rozh. čís. 745 a 3551 sb. n. s.). Zákon však neřeší výslovně spornou 
otázku, o kterou tu jde. S hlediska § 16 nesp. říz. - který je tu jedině 
rozhodný - nelze tedy ani v tomto směru dovolací stížnosti vyhověti. 

čís. 9118. 

Pro po.vinnost schovance k prácem V domácností a v hospodářství 
pěstounů rozhOťktje v prvé řadě smlouva o sohovanectví. Není-li jí, platí 
zásada že pěstouni mohou z důvodu svého. rodinného poměru ke scho
vanci ~potřebití jeho pracovní stly v domácnosti nebo V hospodářství, 

. a to bezplatně. 
Pokud jest v projevech pěstounu spatřovati slib odměny schovanci 

za konané služby. Pro platnost takového slibu není potřebí notáŤskéno 
spisu. 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1929, Rv 11925/28.) 

Žalobkyně byla schovankou v domácnosti manželů H-ových a konala 
v jejich hospodářství práce. Po smrti manželů H-ových domáhala se na 
jejich pozůstalostech odměny za konané práce. žalobě bylo vyhověno 
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Žalované sice právem napadají názor odvolacího soudu, že mezi stra
nami, mezi žalobkyní a manželi H-ovými byla ujednána smlouva služební 
již od roku 1914, ale je to bez významu proto, že manželé H-ovi slíbili 
žalobkyni služební plat dodatečně. Není o tom sporu, že žalobkyně byla 
u manželů H-ových jako schovanka, že si ji vzali z vídeňského nalezince 
jako šestileté dítko na vychování. To se mohlo státi svobodně ve smyslu 
§ 186 obč. zák. bez součinnosti soudu, pokud se to ovšem nedotýkalo 
zájmu dítka a jeho práv. V takovém případě bylo ovšem potřebí pro 
smlouvu o schovanectví schválení soudu. Pro povinnost schovance k pra
cem v domácnosti nebo v hospodářství pěstounů rozhoduje ovšem nej
prve obsah takové smlouvy. Není-Ii jí, předpokládá zákon, že pěstouni 



- Čís. 9118 _. 
982 

Z důvodu svého rodinného poměru ke schovanci mohou upotřebiti jeho 
pracovní síly v domácnosti nebo hospodářství, a to bezplatně. To vy
jádřil již dvorní dekret z 1. dubna 1813 sb. z. pol. sv. 40 čís. 32. O plat
nosti tohoto dekretu nemusí býti zde rozhodováno, ježto zásada a před
poklad bezplatnosti služeb schovancových pro pěstouny, pokud tento 
zůstává členem jejich rodiny, plyne ze samého poměru rodinného (srov. 
nálezy čís. 2134, 5684, 6888 sb. n. s.). Převzetí žalobkyně z nalezince 
stalo se patrně dohodou s tímto ústavem o pěstounství, ale není potřebí 
zjišťovati dohodu a její obsah, ježto ani žalobkyně na ní svého ná
roku nezakládá ani žalovaný se jejím obsahem nebrání a pro posou
zení žalobního nároku není obsah oné smlouvy ani rozhodný, protože je 
založen na slibech manželů H-ových, učině.ných až po jejím přijetí do 
výchovy. V tom směru zjištěny jsou sliby zemřelých manželů H-ových, 
že žalobkyni neošidí, že jí to dají najednou, že jí něco dají, až budou 
odevzdávat )1sedlost. Svědek potvrdil, že žalobkyně neměla plat a že 
hospodáři říkávali, že jí to dají najednou za to, že byla u nich od 
maUčka, a tomu svědek rozuměl tak, že ji vyplatí až předají hospo
dářství. Tento slib stal se podle výpovědi svědka K-a až po roce 1918. 
Svědek S. potvrdil, že v roku 1919 říkala jednou Marie H-ova žalob
kyni, že jí něco dá, bude-li poslouchat, jinak však svědek neví, zda 
manželé H-ovi něco žalobkyni slibovali. Podobně svědkyně S~ovápo
tvrzuje slib Marie H-ové: »Lojzka dělej, všaK já ti také ,něco dám« a 
svědek S. slib Marie H-ové, že žalobkyni neošidí. Tyto neurčité sliby, 
až na slib potvrzený svědkem K-em, doplňují však sliby vyplývajícl 
z výpovědi žalobkyně a jejího manžela. Žalobkyně sama potvrdila, že 
jí manželé H-ovi stále slibovali, že jí za služby do roku 1920 odmění, 
a manžel žalobkyně, že v době, když byl kočím u H-ových (roku 1921), 
slyšel od Marie H-ové vícekrát, že žalobkyni dají službu od roku 
1914--1920, až budou hospodářství předávat. Není sice přes1ě 
zjištěno, kdy se všecky sliby staly, zda se' staly před výkonem služeb a 
zda při těchto slibech šlo o ujednání odměny za budoucí práce, jak před
pokládá § 1151 obč. zák. Proto nelze bezpečně usouditi, že manželé 
H-ovi již od počátku roku 1914 ujednali služební smlouvu. K ujednání 
takové smlouvy o službách nestačil by prostý neurčitý slib, že za to ža
lobkyni něco dají, že ji neošidi, že jí dají něco najednou, protože byla 
u nich od malička, a to jednak pro neurčitost úplaty a pro rodinný po
měr, vzhledem k němuž bylo slibováno. Ale ze slibu manželů H-·ových, 
jak je potvrzuje žalobkyně a její manžel, lze bezpe,ďně usouditi aspoň 
tolik, že manželé H-ovi uznali svůj závazek dáti žalobkyni za služby 
dalši odměnu, že služby od žalobkyně nežádali jenom za zaopatření a 
za to, co jí kromě zaopatření poskytovali, nýbrž že jí slibovali další při
měřenou odměnu. Třeba tedy v těchto slibech nelze shledati ujednání 
služební smlouvy pro minulost, jsou uznáním dluhu přiměřené dalŠÍ od
měny za služby vykonané (slib uznávací constitutum debiti) a proto jsou 
žalované pozůstalosti povinny dáti žalobkyni další přiměřenou odměnu 
za její služby podle oněch slibů. Pro platnost takového slibu není po
třebí notářského spisu, protože nejde o darování. Vždyť nebylo ža-
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lobkyni nic slibováno zadarmo, nýbrž za vykonané služby. Také př~ 
slibech, jak je potvrzuje žalobkyně a její manžel,. nebo svědek K. nen~ 
závady neurčitosti. Pro slib odměny, bylo-II slIbovano za vykonane 
a případně i budoucí práce, není pO,třebí ,napr~sté,:1fč~tosti oné o~
měny, ježto po zákonu se předpoklada odmena pnmerena (§ 1152 obc. 
zák). 

čís, 9119. 

Směnečný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís, 1 sb. z. a tl,. na rok 
1928. . 

Převedl-li výstavce (remitent) směnku, v niž samé, ač to ,bylo UJed
náno převod nebyl zakázán nemá námitka, že nabyvatel ma jen man
dát k inkasu, že rubopis je;t jen rubopisem zmoc~ov~c~, !,odl~ § . 15 
směn .. zák, v zápěti, že nabyvatel nemá wbec ?pravnem k ~alObe. 

Je-Ii plný rubopis učiněn. toliko na okÚ', ač j~e. vs~~u jen o ru~o
pis zmocňovací, může příjemce směnky vznésti 1 namltky z pomeru 
k výstavci. 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1929, Rv 1995/29.) 

Proti směnečnému platebnímu příkazu namítl žalovaný přijatel ne
dostatek aktivní legitimace proto, že směnka podle dohody s remlten
tem a výstavcem, jenž ji na žalobkyni převedl rubopisem, byla d,ána je!, 
jako depotní směnka, neměla býti dále převedena a že žalob~yne, .maJlc 
směnku, má jen příkaz k inkasu, protože směnka byla, ne'pr~vod!telna; 
Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e ponecha~ smenecny platebm 
příkaz v platnosti, o d vol a c í s o u d napadeny rozsudek potvr~!1. 
D ů vod y: Sporná směnka byla remitentem Eduardem ~-em pred 
splatností bez obmezení podle § 15 směn. !ák. pře~edena !.n~os",?en
tem na žalobkyni. lndosamentem stala se zalobky~e vl~stmc! s~ne~ky 
podle §§ 8 a 15 směn. zák. a jest podle § 32 ~men; z~k; opravnena 
žádati na žalovaném jako směnečníku zaplacelll smenecne, sumy. J~st 
nerozhodným na základě jakého právního důvodu byla smenka na za
lobkyni indo~ována. Byla~li dána sporná smě?ka ,žalo,vaným re~itel;t~ 
.a výstavci Eduardu R-ovi jako směnka ke kryh s hm, ze podle u]edn':nt 
neměla býti dále dána, jest to pro spor nerozhodnym. Podle.§ 87 smen. 
zák. může směn"č!ný dlužník činiti jen takové pám!tky, ktere plynou ze 
směnečného práva samého nebo které mu příslušejí bezprostředně proh 
tOmu, kdo právě žaluje. Rubopisem byla směnka převedena na žalob
kyni bez jakéhokoliv obmezení a, jaká smlouva ohledné směnky byla 
sjednána mezi výstavcem a žalovaným jako směnečníkem, Jest nerozhod
ným, neboť žalovaný ani netvrdil, tít;J mé,ně pro~ázal" že ujedná?Í :0 
bylo učiněno též se žalobkyni, nebo, ze mela o nem pred tudosac! ve
domost. 

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

D u vod y: 

Nižší soudy právem nepovažují námitku nedostatku ~ktiv~í legiti
mace za odůvodněnou. Výstavce muže SIce podle § 8 smen. zakona ve 
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směnce zapověděti směnečný převod a pak ovšem nemá takový převod 
směnečně právního účinku. Ale když výstavce nebo remitent převedl 
směnku, v níž samé nebyl převod zakázán, byť proti úmluvě ve směnce 
neobsažené, nemá námitka, že nabyvatel má jen mandát k inkasu že' 
rubopis je jen rubopisem zmocňovacím podle § 15 směn. zákona toho 
účinku, že nabyvatel nemá vůbec oprávnění k žalobě. I prokuraindos
satář může směnku zažalovati vlastním jménem. Ovšem může v takovém 
případě, kde rubopis plný jest učiněn toliko na oko a jde vskutku jen 
o rubopis zmocňovací, vznésti příjemce směnky i námitky příslušející 
mu z poměru k výstavci, ježto rubopis zmocňovací nemá v tom směru 
směne·čného účinku. Takové námitky dovolatel však v dovolání již ne
uplatňuje a v dovolání jím uplatňovaná námitka nedostatku aktivní legi
timace k žalobě není opodstatněna. 

čís. 9120. 

Nelze přenésti příslušnost poručenského soudu zcela na cizozemský 
soud, je-Ii poručenec (česl<oslovenský státní příslušník) ještě vlastníkem 
nemovitostí v tuzemsku. 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1929, Nd I 382/29.) 

N e j vy Š š í s o u d odepřel toho času schváliti přenesení příslu
šenství v poručenské věci zcela na okresní soud v D. v Rakousku, 

pro·tože 

poručenec (československý státní příslušník) jest ještě vlastníkem ne
mo:,.itostí v obvodu tuzemského poručenského soudu, ohledně nichž pří
slusl podle zásad §§ 4, 225, 240 a 300 obč. zák., § 94 nesp. říz. a § 117 
j. n. pomčenské úkony výhradně jen tuzemskému soudu. 

čís. 9121. 

j)ůvody odkladu exekuce jsou uvedeny v § 42 ex. ř. výčetmo. 
žaloba. určovací, jež itečelí proti exekučnímu titulu nedomáhajic se 

jeho neplatnosti nebo bezúčinnosti ani nepřípustuosti pON"olené exekuce, 
není duvodem k odkladu exekuce. 

(Rozh. ze drre 22. srpna 1929, Rl 637/29.) 

. ~Iužnice navrhla odklad exekuce vyklizením bytu a odůvodnila návrh 
hm, ze podala proti vymáhající věřitelce, majitelce domu, žalobu o určení 
ze j~. (dlužnici) podle nájemní smlouvy náleží, vždy střídavě po 8 dnech 
~ naJemníkem, b~dlícím ve dvoře, provésti domovní pořádek, kterážto 
zaloba by nedosahla svého cíle, kdyby bylo vyklizení provedeno před 
pravoplatným rozhodnutím o ní, čímž by prý byla dlužnici způsobena 
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nenahraditelná škoda. S o u cl p r v é s t O I i c e návrhu vyhověl, r e
k u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: § 42 eX. ř. vypočítává ~ří: 
pady, v nichž ~Iůže býy ~xekuce, ?dlo.žel1~. Dův~d o~kla~u ~platneny 
dlužnicí nelze vsak podradlÍI pod zadny z techto pnpadu, lezto zaloba se 
domáhá jen určení povinnosti dlužnice jako nájemnice, týká se tudíž 
předpokladu, jenž by nemohl nic změniti na účinnosti ex~k~č~ího titulu: 
i kdyby bylo žalobě vyhověno, ,zejména nen;ohl :oy e~ekucmo ~Itul ~bavltJ 
účinnosti. Vzhledem k tomu, ze rozhodnuÍI o zalobe nemuze mltl vlIv 
na plnění, nebylo vyhověno návrhu na odklad exekuce. 

N e j v y šš í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, 

D ů vod y: 

Názor dovolacího rekursu, že důvody pro odklad exekuce nejsou 
v § 42 ex. ř. uvedeny výčetmo, jest mylný a stačí vývody stěžovate~čllly 
o této právní otázce odkázati k podrobným důvodům rozhodnuÍ! sb. 
n. s. 4974 a k ustálené judikatuře nejvyššího soudu. Ježto navrhovátelka 
opírala návrh na odklad exekuce o žalobu u okresního soudu podanou, 
bylo soudům zkoumati, zda tato žaloba jest skutečně žalobou v § 42 
ex. ř. předpokládanou, a rekursní soud správně vystihl v napadeném 
usnesení, že této povahy nemá, ježto jde o žalobu .urč?vací, která nečelí 
proti exekučnímu titulu, podle něhož exekuc~,vykhzel1lm. byla,povolena: 
a nedomáhá se jeho neplatnosh nebo bezuolllnosh am nepnpustnosh 
povolené exekuce, což i dovolací rekurs připouští, doličuje, že teprve 
nová budoucí žaloba o obnovu řízení, podle § 530, čís. 7 c. ř. s. by mohla 
dosíci zrušení exekučního titulu. Jest tudíž dovolací rekurs nedůvodný 
a nezpůsobilý zvrátiti správné odůvodnění napadeného usnesení, k ně
muž. se jinak odkazuje. 

čís. 9122. 

Výklad p,ensijniho normálu zřízenců Harrachovských ze dne 1. ledna 
1836 a ze dne 7. čerVlla 1921. 

HarrachON"ské pell!lijní pojištěni není akcesoriem p~jištění ? Všeobec: 
ného pensijnlho ústavu. Nárok Harrachovských zamestnancu na pensi 
nellIÍ závislým na přiznání pense VšeobecnÝ!f1 pensijním ústav:.m~" ,," 

Nárok na pensi nevzniká jen při doslouzel11 40 let nebo pn dřIvejsl 
invaliditě, nýbrž přisluš! i těm úřednikům !li ~amě~!nanc~! ~e? .od: 
sloužili 10 let a odešli ze služby neclobrovolne, ant> byli dlsctphname 
propuštěni. 

Zan:lěstnanec, vystoupivši ze služby ~ mající l1árO~ ~ pensi, ne'p~
zbývá tohoto nároku Hm, že jest po svem vystouperu.. J1l1de ve sluzbe. 

(Rozh. ze dne 22. srpna 1929, Rv I 599/29.) 

Manžel žalobkyně byl od r. 1894 ve službách býv. hraběte I-larracha: 
Od 1. ledna 1 925 převzal~ žalované společenstvo bývalé harrachovske 
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zaměstnance do svých služeb podle kolektivní smlouvy úřednictva a zři
zenectva cukrovarnického a podle pensijního normálu Harrachovského. 
Po zrušení cukrovaru vypovědělo žalované společenstvo' dnem 30. června 
1925 manžela žalobkyně ze služeb. žalobkyně, jako postupitelka nároku 
svého manžela, domáhala se na žalovaném společenstvu placení výživ
ného, tvrdíc, že její manžel byl žalovanou stranou z jejích služeb bez 
jakéhokoliv zavinění propuštěn bez ohledu na to, zda a kde jest nyní 
zaměstnán. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O ů
vod y: Rozhodnutí v této právní rozepři tkví podle názoru soudu v po
souzení sporné právní otázky, zda manžel žalobkyně, Matěj S., tím 
okamžikem, kdy byl propuštěn ze služeb cukrovaru, nabyl nároku na 
pensi podle Harrachovského pensijního normálu, a ve zjištění, kdy 
vlastně vzchází oprávněným osobám nárok na pensijní zaopatření podle 
tohoto normálu. V tom směru jest soudu zkoumati povahu tohoto pen
sijního zaopatření. Pensijní zaopatření, kterého se zaměstnancům na 
Harrachovských velkostatcích dostávalo podle ustanovení pensijního 
normálu, bylo podle zřejmého úmyslu a podle vůle majitelů Harrachov
ských panství, jakž vysloveno v § 3 normálu z roku 1836, odměnou těm 
služebníkům, kteří ve služebním poměru byli věrní, poctiví a horliví a 
kteří si tím získali zásluhy o majitele panství. Účelem bylo zajistiti ta·· 
kovýmto služebníkům zaopatření pro případ stáří nebo pro případ, že 

'by se stali k práci neschopnými (invalidita). Toto pensijní zaopatření 
bylo uskutečlněno v době, kdy nebylo veřejnoprávního zařízení, z něhož 

'by zaměstnanci ve stáří nebo při invaliditě došli aspoň částečného za
opatření, jako dnes jest ústav pensijního pojištění. Když však zákonem 
ze dne 5. února 1920 bylo zavedeno zákonné pensijní pojištění a exi-. 
stence soukromoprávních ústavů pro pensijní zaopatření byla znemož
něna, převedena byla pensijní reserva Harrachovská na všeobecný pen
sijní ústav v Praze, který se stal nyní nositelem závazků a práv, jež proti 

. majitelllm Harrachovských velkostatků příslušely dosud všem resolučně 
přijatým zaměstnancům na velkostatcích těch z důvodů pensijního· za
opatření podle Harrachovského pensijního normálu z roku 1836. Avšak 
tehdáž se objevilo, že touto přeměnou pensijního zaopatření podle Harra
chovského normálu na zákonné pensijní pojištění zamestnanci Harra

<chovští byli by zkráceni ve svých nabytých právech, jednak by někteří 
zaměstnanci byli zkráceni tím, že doba služby, ztrávená ve službách 
Harrachovských před 1. lednem 1909 by u nich nebyla vzata v úvahu 
pro vyměření pensijních požitků, jednak výše těchto pensijních požitků 
podle všeobecného veřejnoprávního pojištění byla by nižší, nežli pen
sijní zaopatření podle Harrachovského normálu. K vůli odstranění těchto 
nesrovnalostí vydal Otto Harrach dne 7. června 1921 nový pensijní 
normál, dohodnuv se před tím s organisacemi zaměstnanců. Taková jest 
genese Harrachovského pensijního normálu a z ní vysvítá též účel, jehož 
jím mělo podle vůle účastníků býti dosaženo. Pensijní požitky podle 
Harrachovského noemálu měly býti zajištěny Harrachovským zaměst
nancům jakožto nadlepšení pensijního zaopatření, příslušejícího jim 

.podle zákonného pensijního pojištění, jejich pensijní nároky neměly býti 
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noVOU úpravou zhoršeny a jejich příznivější postavení proti pojištěncům 
Všeobecného pensijního ústavu mělo jim býti zachováno. Pensijní po
žitky podle Harrachovského not'málu měly tvořiti vyrovnávací kvotu, jež 
by jim hradila rozdíl mezi ~~n,sij~ím zaop~tře~ím. p,09!e usta?oVen!.:,?
vého pensijního zákona a dnVejSIm, pro ne pnZlllVejSIm a vyhodnejSIm 
pensijním zaopatřením podle ustanovení Harrachovského nor!nálu z rO,ku 
1836. Tato povaha pensijního zaopatření podle Harrachovskeho normalu 
z roku 19'21 vyplývá iasně z ustanovení čl. 3. tohoto normálu, podle 
něhož se od pensijních požitků podle tohoto normálu vyměřených ode
čton požitky zaměstnanci vyplácené VšeobecnÝn: pensijním ústa~en: a 
teprve zbytek má býti vyplácen z Harrachovskeho soukromopravmho 
pensijního zařízení, po~ud se týče ,z důcho?ú ~,aj~tkov~ch objektů Har
rachovských. Nárokova hodnota techto pozItku mela bylI techmcky vy
počHána a knihovně zajištěna. VŠ,ichni d;>sud resoluč,~ě nepfijatí, nýbrž 
teprve budoucně do Harrachovskych sluzeb vStOUP,IVSI zam,:s~nan~:I od
kázáni jsou jedině na zákonné pojištěni u Všeobecneho pensI]nIho ustav u 
v Praze, pokud se ve výjimečných případech nepovolí něco jiného. Ze
jména z tohoto ustanovení normálu vyplývá zřejmě P?vaha. tohoto.p:n~ 
sijního zaopatření jakožto nadler;šení všeobecn~ho zak.?n.~:ho pOJlste~I 
pro staré zaměstnance velkostatku Harrachovskych, kten pz .nabyII ~ra~ 
z Harrachovského normálu pensijního z roku 1836. PensI]lll zaopatrenI 
má jim býti ze soukromého Harrachovského jmění poskyto·váno vedle 
a jako přídavek k pensijním požitkům, vypláceným jim Všeobecným p;n
sijním ústavem. Jeví se tudíž pensijní zaopatření podl~ Harr~c~,:v~keho 
normálu býti proti Všeobecnému zákonnému pensI]lllmu pO]lstem po
vahy akcesorní a nutno je v tomto smyslu posuzovatI. RozhodnoutI jest 
nyní otázku, kdy a kterým okamžikem napadá oprávněný": nárok na toto 
pensijní zaopatření. Podle ustanovení zákona ze dne 1. ,cervence 1914; 
čís. 138 ř. zák. má pojištěnec nárok: 1. bez ohledu na vek: na mvalIdm 
rentu, stane-Ii se nezpllsobílým k výdělku, za něhož se pok~ádá i .t:n, ~do 
dosáhl 65 roků života není-Ii ve služebním poměru povmnem pO]lstemm, 
2. ,na rentu starobní po 480 (420) příspěvkových měsíců a po dokon.ání 
70 (65) roků života, podle toho, zda jde o mužského či ženského POJIŠ
těnce, jsou-Ii splněny i ostatní podmínky. Podle Harrachovského nor
málu nabývají nároku na pensijní zaopatření zaměstnancI na Harrachov
ských velkostatcích a industriích v případě nezaviněné neschopnoslI ke 
službě neb odsloužením čtyřicetileté služby v Harrac~ovských službá~h; 
při tom pro výměru požitků platí po 10 letech 40% za~ladu a pro kazdy 
další rok o 2% více. Podle toho nenabyl Matěj S. naroku na pensIJnI 
požitky ani ve smyslu ustanovení zákona o pensijním po)i~tění -. žalob
kyně uvádí, že pensijní ústav jejím~ manželI ,nIC n~vyplacI, - am, podle 
ustanovení Harrachovského normalu, nebo! nem am neschopnym ke 
službě ani nedovršil čtyřicet let služby, zejména též nebyl by dovršil 
v den' podání žaloby čtyřicet let služby ani v tom případě, kdyby byl 
zůstal nadále v Harrachovských službách, z nichž byl bez jakéhokolIv 
svého zavinění propuštěn. Jest též přihlédnouti k povaze pensijního za
opatření jako takového, které má býti zajištěním osob k práCI neschop-
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ných pro stáří nebo z jiného důvodu, COž v případě Matěje S-a nepři
chází v úvahu. Pokud žalobkyně poukazuje k tomu, že Matěj S. byl ze 
služeb Harrachovských, pokud se týče žalované strany bezdůvodně pro
puštěn, čímž pozbyl postavení, které mu na celý život zajišťovalo sluš
nou a jistou existenci, a pokud podpirá, dovolávajíc se zásad slušnosti, 
svůj nárok touto okolností, jest v této souvislosti poukázati k tomu, že 
Matěj S. je od 1. ledna 1925 v aktivní službě jako úředník u Sdružení 
cukrovarů, kteréžto nové místo mu opatřila žalovaná strana. O d v o
I a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

D ů vod y: 

Odvolací soud ve shodě s prvním soudem zamítl žalobu na zaplacení 
zadrželé pense za léta 1925 až 1927, která podle tvrzení žalobkyně pří·· 
sluší jejímu muži Matěji S-ovi jako bývalému úředníku na statcích Har
rachovských a která by, jak se strany shodly, činila ročně 11.825 Kč,. 
vychá~eje především z názoru, že Harrachovské pensijní pojištění, na 
němž Jest uplatňovaný nárok na pensi budován, jest podle pensijních 
nonnálů ze dne 1. ledna 1836 a ze dne 7. června 1921, na nichž se ono 
pojištění zakládá, jen akcesoriem, dodatkem k pensijnímu pojištění u Vše
obecného pensijního ústavu, takže nárok na pojištění úředníkům a zří
zencům Harrachovským přísluší jen, když jim Všeobecný pensijn.í ústav 
pensi přizná a že tedy požadovaná pense Matěji S-ovi, pokud se týče 
žalobkyni, jíž nárok postoupil, nepřísluší, ježto Všeobecný pensijní ústav 
pensi Matěji S-ovi nepřiznal. Dalším důvodem, pro který nižší soudy 
žalobní nárok zamítly, jest, že pensijní normál ze dne 1. ledna 1836, 
pokud se týče zákony ze dne 14. května 1896,čis. 74 ř. z. a ze dne 
17. prosince 1919, čís. 2 sb. z. a n. z roku 1920, které byly nonnálem 
ze dne 7. června 1921 pro úředníky a zřízence na statcích Harrachov
ských zavedeny, přiznávají prý pensi úředníkům a zřízencům, když buď 
dosloužili u~čený počet let (40) nebo· se dřive stali invalidními, kdežto 
u Matěje S-a žádný z těchto připadů, jak je nesporno, nenastal. Koneč
ným důvodem pro zamítnutí žaloby v nižších stolicích bylo, že Matěj S., 
vystoupIv ze služeb u Harracha, pokud se týče u žalovaného spole
čenstva, jež převzalo od Harracha podnik, u něhož Matěj S. sloužil, s pře
vzetím pensijních povinností, jest v činné službě. Z těchto pro zamítnutí 
žaloby uvedených důvodů nelze souhlasiti se žádným. Pensijní pojištění 
Harrachovské, zakládající se, jak řečeno, na pensijních normálech ze dne 
1. ledna 1836 a ze dne 7. června 1921, není jen akcesoriem pojištění 
u Všeobecného pensijního ústavu, takže by nárok na pensi z Harrachov
ského pojištění byl závislým na přiznání pense od Všeobecného pen
sijního ústavu. Harrachovské pojištění jest podle doby svého vzniku, 
podle smyslu a i doslovu dotyčných pensijních normálů pojištěním samo
statným a pojištění u Všeobecného pensijního ústavu, pokud se týče 
přiznání pense II tohoto ústavu má jen ten význam, že se Harrachov
~kémll pojištěnci sráží, co na pensi dostává od Všeobecného pensijního 
ustavu, pokud se týče, že se mu, má-Ii pensi i od tohoto ústavu, jen do-
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plád, oč je pense H~rrachovská vyšší.Jen .te~to smysl má vý~rada č!~. ~ 
nonnálu ze dne 7. cervna 1921, ktera ZnI, ze se od penslJnIch pozltku 
vyměřených podle tohoto pensijního nonnálu, odečtou požitky vyplá
cené zaměstnanci všeobecným státním ústave~, .~ že z,~yte~ bude vy
plácen ze soukromoprávního Harrachova" pensljl1lho ~anzel1l, .. pokud,s,~ 
týče z důchodů jeho majetkových objektu. Dovozova!l, Jak .u::I:rlly mZSl 
soudy, z tohoto ustanovení akcesornost Harrachovskeho pOJls!e

o
l1l nelze. 

Jest mylným názor nižších soudů, že podle,pensljních n,~rm~~u Harra
chovských a podle zákonů čís. 74/1896 a CIS. 2/1920 pnslusl penSlt~l 
.nárok jen v případě dosloužení ustanoveného počtu let (40) nebo v pn
radě dři~ější inv~lidity. ,ustanovení lensijního normálu ze dne, 1~ ledna 
1926, přIznávajícI pensI jen pro pnpad neschopnosh ke sluzbe, bylo 
změněno, pokud se týče nahrazeno pensijním nOfl;lálem ze ~ne :. června 
1921, a to jeho ustanovením, že se normy platn~ podle zak~nu ze dne 
14. května 1896, 'čís. 74 ř. zák. a ze dne 17. prosmce 1919, ČIS. 2 sb. z. 
a n. z roku 1920 pro státní zaměstnance rozšiřují také na úředníky a zří
zence Harrachovské. Podle těchto norem nepřísluší nárok na pensi Jen 
zaměstnancům kteří stanovený počet let (40) dosloužili nebo dříve 
pro invaliditu ;e služby odešli, nýbrž i těm úřed:,íkůn:, a zřízencům: ~tef! 
odsloužili 10 let a odešli ze služby nedobrovolne, anIZ bylI dlsclplmarnc 
propuštěni. Tak rozuměti jest ustanovením §§ 1-3 zákona ze dne 14. 
května 1896,čis. 74 ř. zák., které tu přicházejí v úvahu. Podle těchto 
§§ najmě podle § I přísluší zásadně nárok na pensi p~ 10 letech služby, 
v případě invalidity podle § 2 již po 5 letech a zamestnanec nedobro
volně však nikoli z trestu před ukončením 10 služebních let vystou
pivší 'má (§ 3) nárok na odbytné. ~ toho, ž~ ::ákon v § 3. přiznává ,za
městnancům do 10 let nedobrovolne vystouplvslm odbytne a o zamest
nancích vystoupivších nedobrovolně po 10 letech se již ~ezmiňuje, zřejm~, 
že plati o těchto § 1, takže ti, kdo po 10 letech ze sluzby nedobrovolne, 
aniž byli disciplinárně propuštěni, vystoupí, mají nárok na,pensi. PO,dle 
toho Matěj S., jenž, jak jsou strany v tom za Jedno, odesel ze sluzby 
po 10 služebních letech nedobrovolně, ~1ikoli .vš~k z trestu, má ná;ok 
na pensi, byť i nedosloužil 40 let a nenI !l1valrd11lm. V Harrachovskych 
normálech, již uvedených a také v zákonech čís. 74/1896 a čís. 2/1920 
nikde se nestanoví, že zaměstnanec, vystoupivší ze služby a mající nárok 
na pensi, nesmí míti výdělečné zaměstnání, na příklad že nesmí býti 
jinde ve službě, a nikde se nestanoví, že jinak nároku na pensI ať do
časně nebo vůbec pozbývá. Přísluší proto Matěji S-ovl pense, i když, 
jak jest zjištěno, jest po svém vystoupení jinde ve službě. Podle toho 
odepřely nižší soudy Matěji S-ov; nárok na pensi a zamítly žalobu ne:
právem a bylo o žalobním nároku, když o výši pense není sporu, uznah, 
jak se stalo. 

Čís. 9123. 
Přiměřenost žádaného výživného a výše možného výdělku nemat1ŽeI

ského otce nejsou skutkovými ol!!olnostmi (§§ 396, 442 c. ř. s.), nýbrž 
právním posouzemm věci. . 

(Rozh. ze dne 22. srpna 1929, Rv I 654/29.) 
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K návrhu žalobce uznal pro c es n í s o II d P r v é s t o I i c e roz
sudkem pro zmeškání žalovaného za otce žalujícího nemanželského dí
těte a uložil mu platiti na výživu dítěte do jeho dokonaného 6. roku mě
síčně 60 K,č, odtud až do dokonaného 14. roku měsíčně 70 Kč, a od té' 
až do doby, kdy se bude dítě moci samo živiti, měsíčně 80 Kč, žalobu 
o placení vyššího výživného zamítl. O d vol a c í s o u d k žalobcovu 
odvolání napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Odvolání jest pro
vedeno v tom smyslu, že mčl soud prvé stolice žalobní prosbě vyhověti 
v plném rozsahu, tudíž i co do výše žádaného výžívného, a to po rozumu '. 
§ 396 c. ř. s. Ostatně jest přisouzený peníz měsíčního výživného 60 Kč . 
- 70 Kč a 80 Kč nepřiměřený vzhledem na zjištěný výdělek žalovaného 
800 Kč měsí,čně. Odvolání není odůvodněno. Vynesl-li soud prvé stolice 
rozsudek pro zmeškání, jest oprávněn ba i zavázán, by při ustanovení 
výživného vzal zřetel na osobní a majetkové poměry žalovaného. V tomto 
směru soucl prvé stolice zjistíl, že žalovaný jest zaměstnán jakožto pe
kařský pomocník u svého otce bezplatně k celému zaopatření pro sebe 
a své dvě dítky z rozloučeného manželství a měl částky shora uvedené 
výdělkovým poměrům žalovaného za přiměřené. 

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

D ů vod y: 

Dovolání žalující strany, podané jen do výroku o VySl vyživovacích 
příspěvků a jen z důvodu nesprávného právního posouzení věci (§ 503. 
čís. 4 c. ř. s.), není oprávněno. Jde o rozsudek pro zmeškání a proto 
bylo podle §§ 396 a 442 c. ř. s. považovati za pravdivé skutkové okol
nosti tvrzené v žalobě. Ale jen skutkové okolnosti, nikoli přiměřenost 
žádaného výživného, která jest otázkou právního posouzení věci. Žalobce 
tvrdil v žalobě, že žalovaný jest pekařským pomocníkem u svého otce 
prý bezplatně k celému zaopatření pro sebe i pro své dvě dítky z roz
loučeného manželství, že si může u cizího zaměstnavatele vydělati mě
síčně nejméně 800 Kč, že jest zdravý a práce schopný a že se má starati. 
o dvě manželské děti. Z tohoto přednesu není tvrzení o výši možného 
výdělku skutkovou okolností, nýbrž žalobcovým úsudkem. Ale, i kdyby 
se i toto tvrzení vzalo za základ právnímu posouzení věci co do výše 
výživného, nic by to nezměnilo na vyměřeném výživném (60 Kč mě
sÍ'iJně do 6. roku, 70 Kč měsíčně do 14. roku a 80 K měsíčně do způso
bilosti k samostatné výživě, místo požadovaných 100 Kč, 150 Kča 
200 Kč měsíčně), neboť pak by bylo nutno důsledně předpokládati, že 
by žalo,vaný nežil bezplatně u otce, nýbrž měl samostatnou domácnost 
a musil z 800 Kč měsíčně vyživiti sebe, své dvě manželské děti (není 
udáno v jakém věku) a nemanželské dítě ve věku 1 roku. Výše vyživo
vacích příspěvků pro nemanželské dítě řídí se jednak hospodářskou 
mohoucností otce, jednak potřebami dítěte. Neprávem vyzdvihuje do
volatel jen nutné potřeby dítěte, tvrdě, že platí pěstounům nejméně 
100 Kč měsíčně, neboť vyživovací povinno,t otcova má své meze v jeho, 

----., 'ClS. Y: é.,,* -~ 
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hOspodářské mohoucnosti, i když jest souhlasiti s Hm, že by 60 Kč mě
síčně nestačilo. Dále vytýká dovolatel, že odstupňování po 10 Kč jest 
nepřiměřeně nízké. Takové vyměřování výživného na dlouhou řadu let 
podle stupnic věku dítěte jest vždy pochybné ceny. V takovém případě 
hledí se sice ke zvýšeným potřebám dítěte s přibývajícím věkem, ale 
druhá složka pro výměru výživného, hospodářská mohoucnost otce, 
zlrstává táž, jaká byla v době vydání rozsudku, protože nelze věděti, 
jak se jeho poměry v budoucnosti vyvinou, a nelze počítati s pouhými 
možnostmi. Ostatně, tím se dítěti nestane újma, protože, změní-li se 
podstatně ta neb ona složka, může se podle zásady rebus sic stantibus 
každá strana domáhati změny. Nynějším poměrům odpovídá výživné 
stanovené nižšími soudy. 

čís. 9124. 

Výklad pensijního. nonnálu zřízenců Harrachovských ze dne 1. ledna 
1836 a ze dne 7. června 1921. 

Odměna za vedení patronátních účtů, jež nebyla p,lacena z důchodů 
velkostatku, nýbrž z důchodů patronátu, není platem, z něbož by při
slušela pense. 

(Rozh. ze dne 22. srpna 1929, Rv I 1067/29.) 

Žalobce byl od roku 1896 revidentem na panství býv. hraběte Har
racha. V této službě byl až do 31. května 1925, kdy mU byla jako jiným 
zaměstnancům dána v)'pověď vzhledem k převzetí panství Státním po
zemkovým úřadem. žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na velko
statkáři Harrachovi placení pense. Žalobě bylo zásadně vyhověno 
s o u d Y vše c h tří s t o I i c v podstatě z týchž důvodů jak uvedeno 
v rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 22. srpna 1929, Rv I 599/,29 čís. sb. 
9122. Procesní soud prvé stolice přiznal v případě, o nějž 
nyní jde, žalobci požitky, započítav do pensijní základny i odměnu za ve
dení patronátních účtů. O d vol a c í s o II d vyhověl odvolání žalova
ného potud, že vyloučil odměnu za vedení patronátních účtů ze započítání 
do pensijní základny a uvedl v tomto směru v d ů vod ech: Pokud 
se týče požitků, nutno uznati, že žalující nemá nároku na započítání 
odměny 1900 Kč za vedení patronátních účtů do pensijní základny. 
Správně přípomíná žalovaný, že jde o odměny a požitky vyplácené ze' 
jmění patronátního, nikoliv z důchodů velkostatku. Okolnost, že ve sche
matismu úřednictva žalovaného označeny byly tyto požitky jako služné, 
nemůže ještě o sobě založiti závazek žalovaného, by pro zápis do sche
matismu zvyšoval i pensijní základnu, a není pro takové opatření pod-· 
kladu ani v pensijních normálech. Ani skutečnost, že při sepisování po
žitků zaměstnaneckých, jež bylo prováděno za ú<Č!elem zjištění podkladu 
pensijního podle žádosti Státního pozemkového úřadu, připočítávány 
byly tyto požitky do základního služného, nemůže přivoditi povinnost 
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bývalého zaměstnavatele, by uznal požitky ty jako součást pensijní zá
kladny. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl ani dovolání žalovaného, ani dovo
lání žalobcovu a odvětil tomuto v 

důvodech: 

Co se týče žalobcova dovolání, dovodil odvolací soud případně, že 
odměna za vedení patronátních účtů 1900 Kč, ježto nebyla placena, jak 
jest zjištěno, z důchodů velkostatku žalovaného, nýbrž z důchodů pa
tronátních, není platem, z něhož podle pensijních normálů ze dne 1. ledna 
1836 a ze dne 7. června 1921, pokud se týče podle pensijních norem pro 
státní úředníky a zřízence, vytčených v zákonech ze dne 14. května 
1896, čís. 74 ř. zák. a ze dne 17. prosínce 1919, ds. 2 sb. z. a n. zr.l 920 
a platných podle normálu ze dne 7. června 1921 též pro Harrachovské 
zaměstnance, přísluší žalobci pense. Na tom, jakž také uvedl í odvolací 
soud, nic neměni okolnost, že řečená odměna byla v schematu úředníků 
n·a statcích žalovaného označována jako služné a že pří provádění po
zemkové reformy byla příhlášena jako služné za souhlasu zástupce žalo
vaného za účelem stanovení případného odškodnění žalobce nebo jeho 
dalšího zaopatření. 

čís. 9125. 

Prozatímní opatření podle § 379 ex. ř. 
Není třeba, by byl osvědčen přímý úmysl dlužníka zmařiti nebo 

značně stižiti exekuci, stačí pravděpodobnost toho. Spadá sem i případ, 
že se odpůrce nepoctivě zachoval k svému společníku a věřiteli ukrývaje 
zisky společných podniků, přisvojuje si je, takže se pro tyto manipulace 
ocitl až v trestoím řízenI. 

Nárok ze vkladů spořitelnlch a záloženských j'est peněžní pohledáv
kou na vydání uložených peněz" Povolení obstávky vkladů nevadí, že 
exekuci na samou pohledávku z vkladní knížky bude nutno vésti nejprve 
jejím odnětím. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1929, R I 653/29.) 

K zajištění peněžité pohledávky navrhl ohrožený povolení prozatím
ního opatření soudní obstávkou pohledávek příslušejfcích odpůrci na
vrhovatelovu proti hankám na běžných účtech, vkladních knížkách a ji
nY·ch pohledávkách. S o udp r v é s tol i c e prozatímní opatření po
volil, rek u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Byť i nárok, k jehož 
zajištění prozatímní opatření směřuje, považovati bylo za osvědčený vý
povědmi přezvědných osob, nedostává se tu osvědčení takového jednání 
odpůrcova, jež by odůvodňovalo obavu, že by odpůrce navrhovatelův 
bez povolení prozatímního opatření způsobem v druhém odstavcí § 379 
c. ř. s. naznačeným hleděl zmařiti nebo značně stížiti dobytí peněžité po-
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hledávky navrhovatelovy. K osvědčení svého tvrzení, že jeho pohledávka 
za odpůrcem je ohrožena, neuvádí navrhovatel nic jiného, než co uvedl 
k osvědčení svého nároku, že se odpůrce zatajováním a ukry'váním zisku, 
poškozováním dávky ze zábava zavlečením majetkových kusů snažil na
vrhovatele poškoditi. To však nestačí k osvědčení ohroženi nároku, ne
boť neni ani tvrzeno, že se odpůrce navrhovatelův kromě manipulací 
s knihami a se vstupenkami, z nichž navrhovatel dovozuje svůj nárok 
proti němu, dopustil i jiného jednání, jež by dobytí této pohledávky ohro
žovalo. Soud první stolice vidí ohrožení v tom, že navrhovatelův odpůrce 
byl vzat do vazby. V této okolnosti ani sám navrhovatel ohrožení svého 
nároku nespatřoval a není také tato skutečnost takovým jednáním, jež 
by odůvodňovalo povolení prozatímního opatření ve smyslu§ 379 ex. ř. 
Mimo to jest zatímni opatření obstávkou vkladů spořitelních a záložnich 
nepřípustným, neboť nejde tu ani o pohledávku ani o nárok na dodání 
nebo na vydání jiných věcí (než peněz) ve smyslu § 379 'ČÍs. 3 ex. ř. 

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

Důvody: 

Stěžovatel vytýká rozhodnutí druhé stolice s hlediska rozporu se 
spisy i nesprávného právního posouzení, že rekursní soud neshledal do
statečně osvědčeným ohrožení dobytnosti zajišťované pohledávky, ač 
dlužník ukrýval společenské zisky ze společných podniků před věřitelem 
nesprávnými zápisy do knih, vedením několikerých knih a snažil se, by 
věřitel o své pohledávce ziskové nezvěděl a ač byl i pro podvodné ma
nipulace s dávkou ze zábav vzat do vazby. Úsudek o pravděpodobnosti 
zmaru nebo značného stížení dobytnosti pohledávky ze zjištěného chu
vání dlužníkova jest úsudkem právním a proto jej nelze napadati s hle
diska rozporu se spisy. Tímto způsobem lze napadati jen premissy 
úsudku. To však stěžovatel nečinil, tVrdě jen, že ráz zjištěných ma!Uipu
lací dlužníkových nasvědčuje oné pravděpodobnosti, čímž provádí jen 
rekursni důvod nesprávného úsudku právního: V tom však nutno stěžo
vateli přisvědčiti. Není třeba, by byl osvědčen již přímý úmysl dlužníka 
zmařiti nebo značně stížiti exekuci, stačí pravděpodobnost toho. A kdy, 
dlužník octl se jednak pro své manipulace v trestním řízení a v trestní 
vazbě pro podvody s dávkou ze zábav, a jest dále osvědčeno, že se ne
poctivě zachoval k svému společníku a věřiteli ukrývaje zisky společ
ných podniků, přisvojuje si je, je už tím opodstatněna obava, že bude 
,chtíti tyto zisky podržeti aže jest schopen i činů, kterými by podstata 
jeho majetku mohla býti zásahu věřitelovu vymaněna a tím dobytí po
hledávky té zmařen.o nebo značně stíženo. Takové chování dlužníkovo 
stačí k opodstatnění pravděpodobnosti zmíněné v § 379 ex. ř., aniž by 
bylo třeba osvědčení ještě dalšího jeho jednání, z něhož by plynulo, že 
už zamýšlí naložiti podstatou svého majetku na úkor věřitele. Rovněž 
nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu, že obstávka vkladů spoři
telních a záloženských jest nepřípustná proto, že nejde ani o pohledávku 
I(roz.peněžnd) .ani Q nárok na dodání nebo vydání movitých věcí. Nárok 
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ze vkladu takového jest pohledávkou, a to peněžní na vydání uložených: 
peněz, a povolení obstávky nevadí, že se exekuce na pohledávku ze 
vkladní knížky a proto i na vklady samé vykoná odnětím knížky podle 
§ 29ú ex. ř. Věřiteli nemůže býti bráněno, by se nezajistil i na vkladech,. 
na něž vkladní knížky dlužník sám nemá v držbě, protože je dal někomu 
jinému, jenž není k vydání ochoten. Proto nevylučuje prozatímní opa
(ření obstávkou vkladu, že exekuci na samu pohledávku z vkladní knížky 
bude nutno vésti nejprv jejím odnětím. 

čís. 9126. 

Nařízení presidenta zemské politické správy v čechách ze dne 26. 
éervna 1924, čÍs. 172 sb. z. a n. je kryto zákonem a proto podle zákona 
platné a vztahuje se k nájmům i pachtům o věcech nemovitých nebo zá
lmnem za nemovité prohlášených, vyjimajic pozemky propachtované. 
k účelům zemědělským. 

(Rozll. ze dne 23. srpna 1929, R I 664/29.) 

Soudní výpověď z pachtu mlýna na mletí nerostů pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e k námitkám žalovaných zrušil. O d vol a c í s o u cl 
zrušil rozsudek prvého soudu a vrátil mu věc, by, vyčkaje pravomoci, ji 
znovu projednal a rozhodl. D Ů vod y: Odvolání žalující strany jest odů
vodněné. První soud zrušil výpověď ze dne 10. dubna 1929, jíž žalující 
strana vypovídá žalovaným pachtovaný mlýn na mletí nerostů na čtvrt 
roku ke dni 1. července 1929, z důvodu, že v projednávaném případě 
jde o pacht, jenž musí býti podle § 1116 obč. zák. vypovězen na šest 
měsíců, má-Ii dojíti ke zrušení smlouvy, jelikož trváni nájemní (pach
tovní) smlouvy neni urč:eno ani výslovně ani mlčky ani zvláštními před
pisy. Po této stránce prvni soud nesprávně po.soudil věc, přehlédnuv 
ustanovení § 2 nařízení presidenta zemské správy politické v Čechách 
ze dne 26. června 1924, čís. 172 sb. z. a n., podle něhož se výpovědní a 
stěhovací řád vztahuje na všechny pronajaté věci nemovité nebo záko
nem za nemovité prohlášené mimo pozemky propachtované k úč-elům 

zemědělským. V první větě tohoto paragrafu mluví se sice o pronajatých 
věcech nemovitých nebo zákonem za nemovité prohlášených, než tím 
není řečeno, že se nařízení vztahuje jen na smlouvy nájemní, nikoliv též 
pachtovní, tomu odporuje protiklad v druhé větě, kde se vylučují pozemky 
propachtované k účelům zemědělským, nebOť, kdyby nařízení mělo na 
mysli jen nájmy věcí nemovitých, nebylo zapotřebí vyjímati z ustano
vení pozemky propachtované k účelům zemědělským. Z toho patrno, že 
ustanovení to má na mysli nejen nájem, nýbrž i pacht věcí nemovitých, 
a že pachty pozemků k účelům zemědělským byly vyloučeny z nařízenf 
proto, že jednak použití takových pozemků podle zásad řádného hospo-· 
daření vyžaduje při nejmenším období půlletního, a že proto nemohly· 
tyto pozemky do nařízení býti pojaty, ano stanoví výpověď půlměsíční 
(§ 6) a výpověď čtvrtletní (§ 4). Jelikož, jak z výpovědi samé tak 
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. z námitek jde najevo, že nejde o propachtování pozemků k účelům ze
:'lČdělský111, nýbrž k účelům průmyslovým, platí na tent? pacht ve Sl?yslu 
§ 560 čís. 2 c. ř. s. zvláštní nařízení shora uvedene, ust~~ovem II 4 

okud se týče 6 a nelze proto sáhnouti k ustanov~ní § 560.:'IS. 3 c. ;-. s. 
~ jest proto výpověď 'čtvrtlet~í podle ustanovem § 560 CIS. 2 c. r. s. 
a podle § 4 cit. nař. odůvodneno~. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhovel rekursu. 

Důvody: 

zalovaní napadají usnesení odvolacího soud.~ z t!í důvoct,ů: 1. odvo~ 
lací soud prý neprávem má za to, že v tomto pnpade n,;?lah ustanovelll 
§ 1116 obč. zák. o šestiměsíční výpovědi proto, že nanzem pr<:~ldenta 
zemské politické správy v Čechách ze dne 26. čer~na 1924, Cl? 172 
sb. z. a n. platí i pro pacht mlýna na .:n1etí. nerost~. Ne~znavayce, !.e 
sporný právní poměr jest ,pachtem, snaZI se zalovam dokaz ah, ze n~;l
zení neupravuje výpovědní dobu. pachtu a a11l JI upra~ov~h ne~uze: 
Kdyby názor odvolacího soudu, ze Jl upravuJe, byl ~pIav.nyr;', J:,st pry 
nařízení protizákonné a neplatné. 2. Otáz~a, zda ~e vypovedm lh~ty n~~ 
řízení týkají pachtu, jest prý, b:,zvýznamna proto, ze Jde o. n.aJ~mm po~~~ 
podléhající ochraně nájemnlku. 3. Žalovanl JSo~. pry. v."reJn~ml spole,; 
níky neprotokolované firmy Ch. a N.,. ta Jest naJemn;cI a. naroky. z na~ 
jemního poměru prý lze uplatňovalI Jen proh spolecnosh, mkoll, prah 
společníkům. Předmětem rozhodnutí odvolacího soudu .byla Jer; o.a,zka, 
zela nařízení platí pro poměry pa~htovní, kdežto eI~.~SI s~orne otazky 
neřešil a odkázal je na soud prvnl stohce. Proto muze by tl dovola.cl.n; 
soudem rozhodnuto ve věci samé jen o oné otázce. Tu pak Jest rozdehlI 
na dvě části: 1. je-li nařízení podle zákona plat.né, pok~d jde opach~y: 
2. a ustanovuje-Ii lhůty pro výpověd' z pachtovmho pom<;fU t~k'.lak.mlll1 
odJOlací soud. Čl. XI. uvoz. zák. k c. ř. s. ustanovIl, ze zustava]! l;e
dot.čeny dny a lhůty, určené pro výpově~ nájemníc~ nebop~chtovlllch 
smluv (von Bestandvertragen) o pozemclch, budovach a ]!nych nen:o~ 

. vitých nebo zákonem za nemovité prohlášených ~ěcec~ 1 pr.o oodevzdam 
a převzetí takovýchto najatýoh nebo pachtovanych predmetu. Kde b~ 
lhůty tyto nehyly dosud stanoveny, nebo má-Ii ~osavadní, ustanov~1ll 
býti změněno, může politický ú~ad ze~s~ý. ve.sh~de s, vrch111:" zem~kYn: 
soudem určiti dny a lhůty, jichz Jest setntl pn vypovedl a pn navracenI 
dotčených najatých nebo pachtovaných předmětů. Zákon tudíž zmocml 
politický zemský úřad, by ve shodě s vrchnír;' ze~ský~ sou.dem vydal 
nařízení o výpovědních dnech a Ih~tách Plo vy?OVedl.n~Jel':111ch l.pach
tovních smluv i pro jejich odevzda111 a prevzeÍ1. Opacny nazor. st~zova
telů fe slovo »Bestandvertrag« v čl. Xl. zmíněného zákona ma vyznam 
jen~m jako nájem, nelze uz~ati z~ sprá~nf, ~e'b?~ »Bestan?vertrag« v~ 
smyslu mluvy občanského zakonlllka a clVllmho radu soudlllho zna~ena 
nájem i pacht (srv. Neumannův k?men~ář k civilnímu řádu soudmmu, 
čl. Xl. uvoz. zák. k c. ř. S., Ehrenzwelg, Pnvatrecht, § 369, 1., ll. ~po~n. 2). 
Pokud se stěžovatelé k dolíčení správnosti svého názoru dovolava]! usta-
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novení § 25 cis. nařízení ze ,dne 15., listopadu 1858, čís. 213 ř. zák. o řizení 
ve sporech najemOlch, sta'cI poukazah k tomu, že toto nařízení pozbyl 
platnostI zavedením cívilního řádu soudního, v němž bylo řízení ve s o 
rech ze smlouvy nájemní a pachtovní (»aus dem Bestandvertrage«) n~~ 
upraveno (§§ 55~ až 575 c. ř. s).. P;o čechy vydal pak na základě čl. XI. 
odst; 1 uv0z.0v~clho zakona k clv!lOlmu řádu soudnímu předpisy o dnech 
a Ihut~ch, !,cllZ ,F, šetříti při výpovědi a navrácení najatých nebo pach
tovanych predmetu, presIdent zemské politické správy ve shodě s vrchn' 
zemskym soudem v P,~aze ,v nařízení ze dne 26. června 1924, čís. 172 ~~n 
z. a n., ':'§ 2 toho nafIZen!. jest ustanoveno, že se tento výpovědní a stě
hovacI rad ,vztahuj,e, na, vsechny pronajaté věci nemovité nebo zákonem 
z~ ne~novlte prohlasene mImo pozemky propachtované k účelům země
de:~kyn;. Odvolací soud právem uznal a správně odůvodnil že se toto 
~anzent vztal!uJe l1:Je

v
l1 n~ nájemní, ~ýbrž i na pachtovní p~měry s vý

Jlr;'kou pachtu zemedelskych pozemku a že platí pro sporný právní po
mer~ V pOd:obno~tech, se odkazuje na důvody napadeného usnesenÍ. 
Z p,redeslanych duvodu plyne, že nařízení presidenta zemské politické 
spravy pro Cechy ze dne 26. června 1924 čís. 172 sb. z, a n. jest kryto 
zakonem a pr?to podle zákona platné a že platí pro nájmy i pachty o vě
cech ne;novltych nebo zakonem za nemovité prohlášených s výjimkou 
pozemku, propachtovaných k zemědělským účelům. 

čís. 9127. 

Ustanove?Í ko~~vní smlouvy, jímž byla zákonná týdenní doba pra
c~)ynl 48 hO~l,n rOZSlrena na 60 hodin, neodporuje zákonu ze dne 19. pro
~m.ce 1,918,. C1S. 91 sb. z. a ~., pokud jde o zaměstnance, na něž se vzta
. uJe, pr~dp;s § 12 t[)hoto zakona. Mezi zaměstnance tohoto druhu patří 
1 vratny hol;lu. N~~í:~i ohledně výše odměny za práci přes čas ustano
vení smluvtltch, urCl Jl soud. 

Bylo-l! v k?l~ktivn, sm.l~uvě doporučeno hotelierum, by vyhláškou 
~a~~:lnem mlste upozorndt hosty, že pro personál dvorany se nedává 
~ ue. pOl?lat~k za obsluhu, nemůže se zaměstnanec domáhati na za

mestoovateh na\u'ady škody z diivodu, že se tak nestalo. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1929, Rv I 1353/28.) 

lac~~líObe~C, ;rátný v ~otelu žalo~aného, domáhal se na žalovaném za
p k ,~na" 1,200 Kc jako o~meny za práci přes čas, jednak 3000 Kč 
ja o na rady usle~o zpropltneho. Pro ce sní s o udp r v é st 0-

t~r~~. uznal podle zaloby, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek po-

N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání žalovaného 
žalobci jen 1.050 Kč. potud, že přiznal 
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Důvody: 

Pokud jde o nárok na odměnu za hodiny přes čas, jest především 
odpověděti k otázce žalovaných již v řízeni odvolaCÍm nadhozené, zda 
žalobci se zřetelem na povahu jeho služebního poměru a na ustanovení 
§ 12 zákona ze dne 19, prosince 1918, ,Č'Ís. 91 sb, z. a n. přísluší vůbec 
nárok na takovou odměnu. Na tuto otázku jest odpověděti kladně, již 
proto, že se žalovaný v řízení před prvým soudem nehájil námitkou, že 
žalobci jako vrátnému na zpropitné odkázanému nárok na odměnu za 
hodiny přes čas nepřísluší, a, činí-li tak v řízení opravném, jest jeho 
námitka novotou, k níž ani dovolací soud nesmí přihlížeti (§ 482 odst. 1 
§ 513 c. ř. s.). Totéž platí o námitce, že se žalobce uplatňování hodin 
přes čas zřekl. Žalovaný omezil se ve směrech právě naznačených za 
řízení před prvým soudem na námitku, že podle kolektivní smlouvy měl 
by žalobce dostati jen 13 Kč 46 h za 70 úhrnkově počítaných hodin 
přes čas - rozuměj za 1 měsíc -, a to na podkladě minimální mzdy 
50 Kč (mesÍ'Čně). Tím zasadne uznal, že žalobci nárok na odměnu za 
hodiny přes čas přísluší, a, tvrdí-Ii v řízení opravném opak, činí tak 
opozděně. Platnost kolektívní smlouvy ujednané příslušnými organisa
cemi .na rok 1927 uznávají obě strany a jsou proto příslušná její usta
novení pro řešení sporných otázek rozhodná. V odstavci XIV. této 
smlouvy byla zákonná týdenní doba pracovní 48. hodin rozšířena na 
60 hodin, tedy na deset hodin denně. Ujednání toto neodporuje zákonu 
čís. 91/18 sb. z. a n., pokud jde o zaměstnance, na něž se vztahuje 
předpis § 12 tohoto zákona, neboť tímto předpisem je stanovena pra
covní doba na 12 hodin denně. Mezi zaměstnance tohoto druhu patř: 
i žalobce jako vrátný (srv. výnos ministerstva sociální péče ze dne 
21. března 1919, čís. 4751jllI-19). Podle odstavce XIV, kolektivní 
smlouvy, která ve příčině vrátných nečiní ohledně délky doby pracovní 
výjimky, má tedy žalobce nárok, by za služhy konané v ·čase přesahu
jícím smluvenou desítihodínnou dobu pracovní byl placen zvláště a jde 
dále jen o to, podle jakého, klíče se má tak státi. Stanovisko zaujaté ža
lovaným ve sporu před' prvým soudem, že žalohce by měl nárok na 
odměnu jen za 70 hodin měsíčně úhrnkově 'počítaných, a to na podkladě 
minimální mzdy 50 Kč měsíčně, je neudržitelné, a neslučitelné s obsahem 
kolektivní smlouvy, podle níž nelze žalobce zařaditi mezi zaměstnance, 
na něž se vztahuje sazba minimálních mezd a ujednání o úhrnkové od
měně za ?ráce přes čas. Se žalobcem nehyla vůbec smluvena minimální 
mzda, částka 50 ~č: měsíčně, na niž žalovaný poukazuje, není minimální 
mzdou ve smyslu sazby v kolektivní smlouvě uvedené, nýbrž pouhým 
příspěvkem na byt. Poněvadž tu v příčině odměny za práci přes čas 
není ustanovení smluvních, nezbývá, než ahy tyto výši určil soud (§ 1152 
obč. zák., § 273 c. ř, s.). Oba nižší soudy, vycházejíce ze správného 
předpokladu, že normální doba pracovní činila podle kolektivní smlouvy 
10 hodin denně, dále z nesporné skutečnosti, že žalobce byl z pravidla 
ve službě od Yz 7. hodiny ráno do Yz9. hodiny večer, a ze zjištěné sku
te'čnosti, že tak činil z příkazu žalovaného, počítaly žalobci k debru 
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čtyři hodin:r pies čas denně a 480 hodin přes čas za čtyři meSlce. Oba 
nižší soudy však přehlédly, že podle znaleckého posudku žalobce ztrávil 
při jídle denně aspoň půl hodíny, kterou dobu nelze do pracovní doby 
započítati (srv. poslední větu odst. IV. a kolektívní smlouvy). Jest tedy' 
žalobcí přiznati nárok na odměnu jen za 3Y2 hodiny přes čas denně 
a 420 hodin za čtyři měsíce. Odměnu 2 Kč 50 h za hodinu přes čas po
važuje dovolací soud za přiměřenou a přisuzuje tudíž žalobci za 420 ho
din přes čas IÓ50 Kč. Pokud nižší soudy přiřkly žalobci na příslušný, 
nárok o 150 Kč více, učinily tak neprávem. 

Žalobní nárok na náhradu ušlého zpropitného 3.000 Kč, jehož se ža
lob~e domáhá z toho důvodu, že se žalovaný nepostaralo to, by hosté 
bylI vhodným způsobem upozorněni, že vrátný nemá podílu na poplatku 
za obsluhu, který se jim účtuje, jsa odkázán na zpropitné, nemá opory 
ani v kolektivní smlouvě ani v zákoně. Nárok ten jest žalobcem poža
dován jako nárok na náhradu výdělku, který prý žalobci ušel porušením 
smluvní povinnosti. K jeho opodstatnění poukazuje žalobce hlavně na 
dodatek v příloze ke kolektivní smlouvě, týkající se personálu dvorany, 
k němuž patřil i žalobce. Tímto dodatkem doporučuje se hotelierům, by 
vyhláškou na vhodném místě upozornili hosty, že pro personál dvorany 
se poplatek za obsluhu nedává do účtu. K tomu podal znalec vysvět
lení" že bylo zvoleno slovo »empfohlen« (doporučuje se), ačkoli per
sonal dvoran žádal, by hoteliéřj tak ,činíli. Nebylo-Ii přes to tomuto po
žadavku vyhověno a byla-li volena forrna pouhého doporučení, hylo tím 
hotelierům ponecháno na v,ů!i, by sami uvážili, zda hosty způsobem již 
naznačeným upozorniti chtějí, či nikoli. Formou doporučení jim smluvní 
závazek uložen nebyl a mohlo by se nanejvýš mluviti o závazku mrav
ním, jehož porušení nezakládá povinnosti k náhradě škody. Nejde-li tu 
o porušení srnluvního závazku, nevzešel již proto žalobci proti žalova
nému nárok na náhradu ušlého výdělku a není třeba zabývati se ještě 
otázkou, zda žalobci opomenutím žalovaného ušel vůbec nějaký výdělek 
na zpropitném. Nevadí tedy, že nižší soudy nevěnovaly pozornost svě
dectví Josefa K-a, podle něhož žalobce lázeňským hostům, když mu při 
odchodu platili účty, říkal, že jako vrátný z peněz účtovaných za obsluhu 
nic nedostane a že peníze ty patří jen podomkovi a: pokojské. Žalobní 
nárok na náhradu ušlého zpropitného nemá právního základu, o který 
se opírá, a měly nižší soudy žalobní žádost v tomto směru jako bez
důvodnou zamítnouti. Rozhodly-Ii opačně, stalo se tak nesprávným po
souzením věci. 

čís. 9128. 

Smír, jímž byly uspořádány věci manželů ve smyslu trvalého, avšak 
pouze faktického zrušeni manželského společenství, jest neplatným. 

(Rozh. ze dne 23, srpna 1929, Rv I 561/29.) 

Při zrušení manželského společenství roku 1922 ujednali manželé 
soudním smírem, že manžel bude platiti manželce výživné 90 Kč mč-
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síčně. žalobou, o niž tu jde, domáhala se l11~pželka "na ~1~?ž:li zvýšení 
výživného o dalšich 90 Kč měsíčně, ježto J,l 90 Ke mesl,c.ne naprosto 
nestačí k výživě. Pro c e sní s o udp rve s t o II C e pn~nal zalob~ 
kyni dalších 60 Kč měsíčně, o d vol a c í s o u d nevyhovel odvolam 
žalovaného. 

N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Důvody: 

Žaloba se opírá o smír, uzavřený mezi stranami dne 6. dubna 1923, 
tedy o smlouvu, nikoliv o zákonnou povinnost manželovu" J'0skytov~tr 
manželce slušnou výživu podle § 91 obč. zák. Smyslem a ucelem smlrll 
bylo definitivně uspořádati věci manželů. ve s;nyslu t r V! 1 e h ~ .~ru~ 
šení manželského spole'čenství, a ne snad len pnzna!t manzelce vyzlvne 
po dobu odděleného bydlení bez úmyslu ~rušiti manž~lské spokčenství. 
Dohoda o výživném jest v těsné spojitostr s umluvenym ,zrusem;n rna,n
želského společenství. Zrušení manželského sp.olečenstvl lest .vsak bez 
šetřer.í předpisů o soudním rozvodu manželstvl od stolu .a loz~,. pokud 
se týče předpisů o rozluce, neplatné. Touto smlouvo~ melo by tl dosa
ženo toho co manželům zakazuje předpis § 93 obč. zak., a bylo by ob~ 
cházením 'zákona, kdyby byla takové smlouvě přiznána platnost. Ne,ní-h 
manželům dovoleno, by o své újmě zrušili manželský s,vazek, nesml lllC 

podniknouti, co slouží tomuto účelu a jej podp.orule" ~mlr. o dP.ofU.1e. lmpe~ 
rativnímu předpisu § 93 obč. ~ák., a žalobkyne. nemuz~ on oplfay zalob~l 
nárok. O zákonnou vyživovacl povlllnost manzelovu zal oba oprena nem. 

čís. 9129. 

Svoletú knihovně oprávněných k poznámce podle § 297 a) obč. zák. 
jest potřeb! jen,' jde-Ii o stroje náhradní a ,ie-Ii tato .okloln:o~t, zřej?tá 
z Iroihovní žádosti a z jejich dokladů. Jde-h podle kmhovm zadostI a 
jejích dokladů o poznámku pro st.roje ~ové a, ne~á~r~dn!, ~usí býti o ,po
volení poznámky vyrowměni ktúhovne op~a~e~l,)lmz Je~t pon~~o, 
by uplatnili sporet1l porušooí svých práv, ml~~-h, z~ Jde? nab!ad,nt stt:0J~. 
Jest třeba, by knihovnímu soudu bylo. ze zadosh a predlozenyctJ.. hstin 
zřejmo nejen svolení vlastníkovo, nýbrž i, by nebylo pochybnosti, zda 
žádá o poznámku pro stroje náhradní či p1'O stroje nové. Knihovní soud 
nemůže řešiti otázku, zda jde o stroje náhradní čili nic. ' 

(Rozh, ze dne 23. srpna 1929. R II 275/,29.) 

K n i h o v n í s o u d povolil kníhovní poznámku podle § 297 a) obč. 
zák., rek u r sní s o u d žádost zamítl. 

N e j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 
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Důvody: 

Prvý soud povolil poznámku podle § 297 a) ooč. zák. k žádosti vlast
níka, v níž dal k ní svolení, ale prvý soud nezkoumal, zda jde o stroje 
náhradní či nové, a nevyrozuměl hypotekární věřitele dříve již zapsané 
o povolení poznámky. Na rekurs věřitelů změnil rekursní soud usnesení 
a zamítl žádost o poznámku proto, že se nedostává svolení dříve za
psaných oprávněných. Podle § 297 a) obč. zák. nepokládají se stroje 
spojené s nemovitostí, za její příslušenství, je-Ii v knize pozemkové s~ 
svolením vlastníka poznamenáno, že jsou vlastnkt-vím jiného.. Stalo-li se 
spojení náhradou za jiné stroje, vyžaduje se k poznámce svolení dříve 
zapsaných knihovně oprávněných. Zákon tedy vyžaduje svolení dříve 

zapsaných knihovně oprávněných tehdy, když jde o stroje náhradní, a 
nevyplývá ani z doslovu zákona ani z jeho motivů, že k takové poznámce 
jest potřeba svolení oněch knihovně oprávněných tehd;:, když jde o stroje 
nové, nikoli náhradní. Svolení knihovně oprávněných v takovém případě 
zákon nežádá a, kdyby se požadovalo, musel by po případě vlastník 
nemovitosti nebo vlastník strojů domoci se· takového svolení teprve spo
rem, kdyby je knihovně oprávnění bezdůvodně odpírali. Že něcotako-,. 
vého zákonodárce zamýšlel, nelze vyvozovati ani z jeho doslovu ani 
z motivů. To hy znamenalo při investici nových, nenáhradních strojů slíc 

žení investice a úvěru a neshodovalo by se s úmyslem zákonodárce, který 
chtěl investice umožniti a usnadniti a poznámkou věřitele z investic za
bezpečiti. Proto jest svolení knihovně oprávněných potřebí jen tehdy, 
jde-Ii o stroje náhradní, když tato okolnost jest zřejma z knihovní žá
dosti a z jejích dokladů. žádá-li se však podle žádosti a,dokladů o po
známku pro stroje nové a nenáhradní, stačí pouhé vyrozumění knihovně 
oprávněných, jimž musí být ponecháno, by sporem uplatnili porušení 
svých práv, míní-Ii, že jde o náhradní stroje. Proto z důvodu nedostatku 
svolení knihovně oprávněných nemohl by rekursní soud zamítnouti žá
dost o poznámku, ovšem kdyby o ni bylo žádáflo pro stroje nové. 
Knihovnímu soudu není ovšem zřejmo z knihy pozemkové, zda jde 
o stroje nové či náhradní, a proto nemá možnosti zkoumati tuto otázku 
podle stavu knihy, nýbrž jen podle údajů knihovní žádosti a jejích do_ 
kladů, tedy zejména podle listiny, z níž plyne vlastníkovo svolení k po
známce. Proto jest potřebí, by knihovnímu soudu bylo ze žádosti a 
z předložených listin zřejmo nejen svolení vlastníkovo, nýbrž také, by 
nebylo pochybnostI, zda se žádá poznámka pro stroje náhradní <Či pro 
st.roj~ nové, jež náhradní nejsou (§ 94 čís. 3 knih. zák.).. Od toho právě 
zavlsl, zda soud může poznámku povoliti bez svolení dříve zapsaných 
knihovně oprávněných. Z knihovní žádosti, v níž se žádá o poznámku 
Jen podle s.volení vlastníkova, nevznikají pochybnosti o tom, že jde 
o stroje nenahradní, když se žádá jen na základě svolení vlastníka ne
movitosti o poznámku a o náhradních strojích se neděje zmínka, Knihovní 
soud nem~že vš~k •. ř.ešiti otázk~, zda je mezi účastníky sporné, zda jde 
o stroje nahradl1l clh I1lC (§ 2 ČIS. 7 nesp. říz. a § 94 a násl. knih. zák.). 
Ovšem musí knihovní soud vyrozuměti o poznámce, byť bylo o ní žá-
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dáno jen pro stroje nové, také dříve zapsané ji~ kni,hovně oprávn~~é: 
·ežto poznámka čel i i proti nim (§ 123 čís. 1 kmh. zak.) a mohou nytI 
~otčeni nesprávným údajem, že jde o stroje nové, ač vskutku šlo o stroje 
náhradní. Rekursni soud tedy neprávem nepovolil poznámku dle § 297 a) 

obč. zák. 

čís. 9130. 

Námitka, že žaloba patří podle kolektivní. smlo~vy. př~d . rozhodčí 
soud, není námitkou nepřípustnosti pořadu prava, nybrz namt1:kou ne-
příslušnosti řádných soudů. .' .' . 

Za spor z kolektivní smlouvy jest pokladatr spor o kazdy narok, 
o tuto smlouvu opřený, třebas jej uplatňoval i jen některý člen organi
sace, pro nějž byla kolektivní smlouva ujednána. 

K platnosti dohody o rozhodčím v kolektivní smlouvě jest potřebí 
písemné formy. 

(Rozh. ze dne 23. srpna 1929, R II 277/29.) 

žalobní nárok proti zaměstnavateli opíral zaměstnanec? kolektivní 
smlouvu. Námitku nepřípustnosti pořadu práva s o udp rve. s t o II c e 
odmítl. D ů vod y: žalobce opírá žalobni nárok o kolekhvm smlouvu, 
upravující mzdové a deputátní požitky a pracovní poměry organisova: 
ných řemeslnických zaměstnanců při zemědělskýc~ podl1lclch n.a .~orave 
pro rok 1928. § II této smlouvy zní: »Spor~ z.)eto .smlor:v~ res.1 s ko
nečnou platnosti zemský poradní sbor pro zalezlt.osh zemed~lskych za
městnanců, zřízený" při zemském úřadě práce v ~rne« Pod~e nazoru soudu 
nemá námitka nepřipustnosti pořadu práva mIsta, lehkoz smlonva byla 
uzavřena mezi svazy zaměstnanců a svazy zaměstnavatelů. Smlouvou 
touto jsou vázány jen tyto svazy jako takové, nikoliv jedn0!1~~ci; jen 
spory, jež vzniknou z této smlouvy mezI dotyčnyml. s,::azy; resl s ~o
nečnou· platností zemský poradní sbor pro vecI zemed.el~k~ch .~amest
nanců, zřízený při zemském úřadě práce. Tomu J;asvedcuJe tez. ust~
novení § 9 odst. 2 smlouvy, podle něhož odborove org~l1lsace. uJedna-· 
vaji tam kde toho zapotřebí, se zaměstnavatelem neh Jeho zas tupcem 
podrobn~u smlouvu a zastupují zaměstnance ve všech případných zá
sadních otázkách a sporech, snažíce se vždy o přímou dohodu. Z toho 
vyplývá, že ve sporech z této smlouvy jednají odborov.é organi~ace a 
spory těchto organisací řeší podle § 11 smlouvy zemsky poradl1l sbor: 
Rek u r sní s O u d námitce nepříslušnosti řádného soudu (nesprávne 
námitce ·nepřípustnosti pořadu práva) vyhověl a žalobu odmítl. D ů
vod y: Soud prvé stolice zjistil, že žalobce o~!rá žalobní nárok oko: 
lektivní smlouvu ze dne 4. dubna 1928, podle lllZ byly upraveny mzdove 
a deputátní požitky a organisovány pracovní poměry řemeslriických za
městnanců v zemědělských podnicích na Moravě, a dovozuje, že § II 
této smlouvy, podle něhož spory z této smlouvy řeší s konečnou pla!
nosti zemský poradní sbor pro záležitosti zemědělských zaměstnancu, 

: , 
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zřízen)' při zemském úřadu práce v Brně, vztahuje se jen na svazy 
smlouvu ujednavší, nikoli na jednotlivce. Názor tento nemá opory v do
slovu smlouvy, ježto ustanovení § II smlouvy tento výklad nepřipouští, . 
mluvíc všeobecně o sporech. Závaznost kolektivních smluv co do ujed
nání o rozsudím plyne z ustanovení § 599 c. ř. s. K této závazn.osti ne
vyžaduje se ani projev souhlasu ani přistoupení stran. Ani skutečnost, 
že se služební poměr žalobcův zakládá na zvláštní úmluvě, nevylučuje 
ujednání kolektivní smlouvy O rozsudím potud, pokud touto zvláštní 
úmluvou nebylo toto ujednání výslovně vyloučeno. Příslušnost rozhod
čího soudu v § 11 cit. smlouvy uvedeného vztahuje se jak na spory za 
trvání pracovního poměru· tak i po jeho skončení. Není pochybnosti 
o tom, že kdyby nebylo ustanovení § II kolektivní smlouvy o soudu 
rozhodčím, byl by povolán rozhodovati spor řádný soud, neboť jde o ná
rok z pracovního poměru, tedy o nárok soukromoprávní. Jde tudíž jen 

·0 úmluvu O nepříslušnosti soudu, nikoliv o nepřípustnost pořadu práva, 
což slušelo zvláště vytknouti. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil usnesení nižších soudů a uložil prvému 
soudu, by, doplně řízení, znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

žalobce vytýká neprávem, že rekurs ní soud odmítl hlobu pro nepří
slušnost soudu, ač námitka nepříslušnosti nebyla vznesena, že měl ná
mitku nepřípustnosti pořadu práva, vznesenou z důvodu ujednané pří
slušnosti rozhodčího zamítnouti. žalovaný opodstatnil onu námitku tím, 
že podle kolektivní smlouvy, podle níž se žalobce domáhá žalobního ná
roku, patří spory z ní před poradní sbor pro zemědělské zaměstnance 
při zemském úřadě práce v Brně. Tim vznesl námitku nepříslušnosti řád
ného soudu, nikoli námitku nepřípustnosti pořadu práva vůbec, ježto po
řad práva jest o sobě pro soukromoprávní nároky ze smlouvy připustný 
a projednáváni jeho před řádným soudem by vadila jen dohoda o roz
hodčím. Na mylném pojmenování námitky nesejde. Proto byla námitka, 
jíž rekursní soud vyhověl, vskutku vznesena. Nelze přisvědčiti názoru 
stěžovatelovu ani v tom, že sporem ze smlouvy kolektivni je jen spor 
mezi organisacemi ji ujednavšimi o její výklad. Za spor z kolektivní 
smlouvy jest pokládati spor o každý nárok, o smlouvu tu opřený, třeba 
jej uplatňoval i jen některý člen organisace, pro nějž kolektivní smlouva 
byla ujednána, nejde-Ii ovšem o nárok opřený o smlouvu individuální. 
Právem však stěžovatel vytýká, že k platnosti ujednání kolektivní. smlouvy 
pro strany rozepře se vyhledává, by byly členy organisací, kolektivní 
smlouvu ujednavších, by zástupci organisací byli k jednání takovému 
zmocněni aspoň podle organisačních stanov, a že k platnosti dohody, 
o rozhodčím obsažené v kolektivni smlouvě jest potřebí písemné formy. 
Tyto okolnosti nebyly zjištěny, ač nižší soudy podle § 182 c. ř. s., zkou
majíce námitku nepříslušnosti řádného soudu pro dobu, za kterou se do-
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platek mzdy žádá, měly podmínky platnosti ~kol~ktivní smlouvy pro 
strany a vůbec i dohody o rozhodčím v nI obsazeno Zjlstlt!. Ano se tak 
nestalo, zůstalo. řízení v nižších stolicích kusé a proto bylo usnesení niž
ších soudů zrušiti a naříditi jak se stalo. 

čís. 9131. 

Do usnesení úpadkového soudu, jímž bylo změněno rozhodnutí úpad
kového komisaře o opravě usneseni o odměně správce úpadkové pod

. staty, jest dovolací rekurs nepřípustným. 

(Rozh. ze dne 29. srpna 1929, R I 560/29.) 

Úpadkový komisař vyhóvěl návrhu správce úpadkové podstaty a 
opravil usnesení o odměně správce úpadkové podstaty. Úpa d k o v Ý 
s o u d návrh na opravu zamítl. 

N e i v y š š í S O u d odmítl dovolaci rekurs. 

Důvody: 

Usnesením konkursního komisaře ze dne 30. března 1929 bylo opra
veno jeho usnesení ze dne 22. ledna 1929, vydané ve smyslu § 125 úp. ř. 
I toto usnesení týkalo se tedy .nároků správce podstaty a byl proto re
kurs proti němu právem podán k úpadkovému soudu, jenž o něm rozhodl 
s konečnou platností (srovnej k tomu i pamětní spis, strana III, kde 
vysloveno, že co do útrat správce podstaty stad dvě stolice). Dovolací 
rekurs jest tudíž nepřípustný. 

čís. 9132. 

Návrh by poručenský soud uložil mateřské poručnici nemooželského 
dítěte, by svolila k tomu, aby si nemanželský otec z výživného srazil 
částku o kterou více zaplatil než byl podle soudních rozhodnuti povi-, , d' 
nen jest odmítnouti pro nepříslušnost poručenského sou II a pm neph-
puslnost nesporného řízení má-Ii ten smysl, že se jim má vyvolati soudní, 
obě strany zavazující mZhodnutí, zda si smí nemamelský otec sraziti 
přeplatek z budoucně placeného výživného. Chtěl-Ii však nemanželský 
otec tímto návrhem dosíci len opatření, by spor o vrácení přeplatku byl 
v zájmu dítěte bez žaloby a útrat uklizen, jest poručenský soud povinen 
učiniti návrh předmětem jednání, ale nemanželskému otci nepřísluší právo 
ke stížnosti do jeho rozhodnutí. 

(Rozh. ze dne 29. srpna 1929, R I 594/29.) 

Nemanželský otec navrhl, by poručenský soud uložil mateřské po
ručnici dítě.te, by svolila k tomu, by si z výživného srazil 1200 Kč, 
o které za dobu ode dne 1. dubna 1927 do 30. září ·1928 Vece zaplatil, 



-- Čís, 9133 -
1004 

než byl podle soudních rozhodnutí povínen. Dodatečně uznal, že 
přeplatek čÍní jenom 900 Kč. Pomčnice se o nároku nemanželského 
otce dosud nevyslovila, namítla jenom nepřípustnost nesporného řízení. 
S o udp r v é s t o I i c e návrh nemanželského otce zamítl, rek u r sní 
s o u d napadené usnesení zrušil. . 

N e j v y Š š í s o II d zrušil i usnesení rekursního soudu, i usnesení 
prvého soudu, toto potud, pokud se jím vyřizuje návrh na vrácení pře
platku 900,Kč, a uložil prvému soudu, by o návrhu dále jednal a znova. 
rozhodl. 

D ů vod y: 

Účel a smysl návrhu jest nejasný, proto nelze o něm toho času bez
pečně rozhodnout. Přikládal-Ii by se mu ten smysl, že se jím má vyvo
lati soudní, obě strany zavazující rozhodnutí, zda si nemanželský otec 
smí přeplatek 900 Kč sraziti z budoucně placeného výŽivného, musi! by 
býti odmítnut pro nepříslušnost pomčenského soudu á nepřípustnost ne
sporného řízení, neboť soukromoprávní majetkové spory patří na pořad 
řízení sporného i tehdy, když vzniknou mezi nemanželským otcem a jeho 
nezletílým dítětem; o výjimku stanovenou v § 16 první dílčí novely k ob
čanskému zákonníku o určení zákonného výživného tu nejde. Návrh lze 
však vykládati i tak, že se nemanželský otec obrací na poručenský soud 
jako úřad pečující o to, by dítě jsoucí pod jeho zvláštní ochranou ne~ 
utrpělo škody a by poručník nepoškozoval ze svévole, nedbalosti neb 
nevědomosti jeho zájmy, se žádostí za .opatření, by spor o vráceni 900 Kč 
byl v zájmu dítěte bez žaloby a útrat uklizen. Kdyby byl návrh takto 
vyložen, nebylo by lze pochybovati 6 povinnosti soudu učiniti návrh 
předmětem jednání, ale nebylo by lze přiznati nemanželskému otci právo 
stížnosti do jeho rozhodnutí, neboť ani odepření jakéhokoliv opatření po
ručenskýmsoudem nebude způsobilé způsobiti mu újmu na právech, od
kázaných na pořad práva. Na prvním soudu bude tedy, by předevšim 
výslechem navrhovatele zjistil pravý smysl jeho návrhu a pak teprve 
podle toho, co dosud bylo řeč.eno, znova rozhodl. Rozhodnutí, zda jest 
třeba nějakého opatření v zájmu dítěte, bude se moci státi teprve po vý
slechu mateřské poručnice o oprávněnosti nároku a nezdaří-Ii se pří
padný pokus o smír. 

čís. 9133. 

Byla-Ii dlužníkova pohledávka, zabavená v posledních. šedesáti dnech 
před zabájením vyrovnacího řízení o dlužnilrově jměni, přikázána jen 
k vybrání, jest ,eJ<ekuci na pohledávku vzhledem k § 12 vyr. ř. zrušiti 
i když usnesení o přikázání pohledávky k vybráni bylo stranám dmu: 
čeno před zahá jenw vyrovnacího řízeni. 

(Rozh. ze dne 29. srpna 1929, R I 644/29.) 
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Dlužník navrhl zrušení exekuce zabavenim jeho pohledávky za po
štovním šekovým úřadem a přikázáním k vybrání, ježto vymáhající vě
řítel nabyl na zabavenou pohledávku práva dříve než šedesát dnů před 
zahájením vyrovnacího řízenÍ. S o udp r v é s t o I i c e návrh zamítl, 
rek u r s ní s o u d návrhu vyhověl a exekuci zrušil. D ů vod y: Na 
zabavenou pohledávku dlužníka za poštovním šekovým úřadem nabyl 
vymáhající věřitel zástavního práva dne 11. října 1927, kdy usnesení 
povolující exekuci bylo doručeno poddlužníku. Ježto bylo. vyrovnací ří
zení o dlužníkovu jmění zahájeno usnesením ze dne 22. lIstopadu 1927 
a ediktem z téhož dne vyhlášeno, nabyl vymáhající věřitel exekucemi 
oddělných práv na dlužníkovu jmění teprve v posledních šedesáti dnech 
před zahájením vyrovnacího řízení (§ 12 vyf. ř.). Zahájením vyrovnacího 
řízení zanikla oddělná práva s plným účinkem hmotněprávním. Oživnutí 
oddělných práv připouští zákon jen, bylo-li vyrovnací řízení zastaveno 
podle § 56 vyf. ř. Poněvadž v tomto případě k zastavení vyrovnacího 
řízení nedošlo, nýbrž bylo po právoplatném potvrzení vyrovnání skon
,čeno, nenastal tu případ, kdy jediné oddělná práva oživují, ježto po 
řádném skončení vyrovnacího řízení nemúže k jich obživnutí vůbec již 
dojíti, ani v případě § 57 vyf. ř. Práva ta zanikla úplně a konečně. Není 
proto závady, by podle § 40 ex. ř. exekuce, o niž jde, nebyla zrušena. 

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

D ů vod y: 

Vymáhající věřitelka napadá rozhodnutí rekursního soudu, pokud 
vyslovuje, že exekuce povolená usnesením ze dne 1. října 1927 zabave: 
ním .pohledávky, příslušející povinnému částkou víceméně 15.000 Kc 
proti poštovnímu úřadu šekovému a usnesením ze dne 12. listopadu 
J 927 přikázané k vybrání, se zrušuje a že tím jsou zrušeny i všechny 
exekuční úkony v této příčině vykonané, dovolávajíc se při tom jmeno
vitě i zdejšího rozhodnutí, sb. n. s. čís. 5330. Než činí tak neprávem, ne
boť přezírá, že zabavená pohledávka nebyla jí přikázána na místě pla
cení, nýbrž, jak sama v dovolacím rekursu správně uvádí, jen k vybrání, 
.a že v tomto případě nenastávají právní účinky § 316 ex. ř., jak mylně 
má za to dovolací rekurentka, nýbrž jen právní účinky § 308 ex. ř., podle 
nichž zůstává povinný majitelem zabavené pohledávky (věřitelem pod
dlužníka) a vymáhající věřitel jest jen zmocněn k úkonům tam blíže uve-. 
deným. Dovolací rekurs jest proto ne důvodný, třebas usnesení o přiká
zání zabavené pohledávky bylo stranám doručeno před zahájením vy
rovnacího řízení. 

čís. !H34. 

Pravoplatnost souhlasných usneseni nižších soudů o přípustnosti po
řadu práva předpokládá, že bylo o této otázce rozhodnuto ve výroku. 
Nestalo-Ii se tak, může je nejvyšší soud změníti, to i tehdy, když nebyla 
',vydána v napotomním řízení, o něm" jest nejvyššímu soudu rozhod'MUti 
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bezprostředně, nýbrž v předchorlÍn1 Hzení tvořícím s napotomním řízením 
jednotný celek. 

český vodní zákon. 
Rozhodovati o povinnosti hořejšího souseda, by se zdržel znečišťo_ 

vání potoka odpadllími vodami, čímž jest znemožněno užívání vody z tě
hož potoka dolejším sousedem, přísluší politickému úřadu. úmluva, již 
strany o tom uzavřely, jest, došlo-Ii k ní za spolupůsobení vodoprávního. 
úřadu, jenž ji pak se stanoviska, veřejnoprávního schválil, úmluvou ve
řejnoprávní, nahražující vodoprávní rozhodnutí, a jest povolán k roz
hodnutí sporů z ní vodoprávní úřad. Tomuto úřaĎU přísluší také vý
hradn,~ učiniti prozatímní opatření, chránící užívání vody proti jejímu. 
znečišťováni sousedem. 

(Rozll. ze dne 29. srpna 1929, R I 657/29.) 

Usnesením ze dne 2. listopadu 1928 povolil p r v Ý s o u d žalující 
firmě O. proti žalované firmě P. prozatímní opatření zákazem vypou
štěti odpadové vody obsahující kyselinu sírovou do stoky ústící do po
toka. Rek u r sní s o u d usnesením ze dne 15. prosince 1928 napa
dené usnesení potvrdil. Usnesením ze dne 29. března 1928 uložil s o u d 
p r V é s t o líc e k návrhu firmy O. firmě P. pokutu, ježto jednala proti 
usnesení ze dne 2. listopadu 1928. Rek u r sní s o u d usnesením ze 
dne 31. května 1929 zamítl návrh firmy O. na uložení pokuty firmě P. 

Ne j v y Š š í s o u d k dovolacímu rekursu firmy O. zrušil usnesení 
rckursního soudu ze dne 31. května 19-29 a prvého soudu ze dne 29. 
března 1929, dále usnesení rekursního soudu ze dne 15. prosince 1928 
a prvého soudu ze dne 2. listopadu 1928, jakož i řízení jim předcházející 
a odmítl návrh na povolení prozatímního opatření zákazem vpouštěti od
padové vody obsahující kyselinu sírovou do stoky ústící do potoka. 

D ů vod y: 

Podle § 75 ,čes. zem. vodního zákona přísluší všeliká záležitost, jež 
se týče podle vodního zákona užívání nebo svozován! vody nebo brá
nění vodě, k působnosti politických úřadů. Podle § 102 cit. zák. zůstá
vají v platnosti soukromá práva k užívání vody a jiná soukromá práva 
vztahující se na vodu, nabytá podle předešlých úkonů, avšak při uží
vání (výkonu) práva a při řízení budÍž se spravováno vodním zákonem. 
Tím nejsou však ještě veškeré vodní pře vyloučeny ze soudního řízení,. 
nýbrž bude se říditi příslušnost politických úřadů nebo soudů podle toho, 
zda se sporný nárok zakládá v poměru práva veřejného či soukromého. 
Opírá-li se tudíž právo k používání vody nebo k bránění se vodě o ve
řejn~prá;:ní yř;dpisr v~d~~ho zákona, jsou k rozhodování dotčených 
sporu pnslusne pohÍ1cke urady. Navrhovatelka brání se znečišťování 
vody v.potoku jejím odpůrcem, které se děje tím, že svádí do potoka 
odpa~m vody ze své továrny, jimž jest přirnísena kyselina ~írová, čímž 
se pry navrhovatelce znemožňuje užívání vody z potoka v její továrně., 

--Čís. 9134--
1001' 

poněvadž se jí tím působí skoda na strojích. Rozhodnutí tohoto sporu 
přísluší úřadu politickému, ana se navrhovatelka opírá o veřejnoprávnf 
předpisy §§ 10,.21 a 44 zem. vodního zák. (Viz Randa Wasserrecht III. 
vyd. str. 163-166, Kari Peyrer Oest. Wasserrecht, str. 231 a rozh. víel. 
nejv. soudu čis. 5052 Ol. U.). Poukazuje-li rekursní soud k tomu, že jde 
v tomto případě o závazek soukromoprávní, převzatý odpůrcem soukro
I110právní úmluvou, jest'na omylu, neboť komisionelní jednání řízené ma
gistrátem Pražským ze dne 23. října 1928, bylO jednáním úřadu politic
kého, při němž odpůrce ohrožené strany prohlásil, že >>znečištění vod 
z jeho továrny, jak bylo konstatováno ústavem pro zkoušení vod a po
travin, mohlo nastatí jen přechodně a že se postará íhned zazděním od
padního kanálu o to, by tyto vody nemohly z jeho továrny odcházeti, 
a že v nejbližší době podá živnostenskému úřadu i úřadu vodoprávnímu 
návrh se žádostí o definitívní projednání a schválení způsobu výroby a 
upotřebení kyseliny sírové v podniku, jakož i vyčištění a odvedení od
padních vod továrních«. Úmluva tato, která má za předmět »užívání a 
svádění nebo hrazení vody« upravené vodním zákon.em, uzavřena byla 
za intervence vodoprávního úřadu a jest proto úmluvou veřejnoprávní 
a přísluší podle § 75 zem. vod. zák. rozhodování o její platnosti a vyko
natelnosti k příslušnosti vodoprávního úřadu. Tím, že vodoprávní úřad 
při jejím uzavření spolupůsobil, pokud se tý'č'e ji schválil se stanoviska 
veřejného zájmu, jehož ochrana mu přísluší, položil úřad ten úmluvu tu 
na místo svého rozhodnutí úředního. Zaujímá tudíž úmluva tato místo· 
vodoprávního rozhodnutí a jest povolán k rozhodování SP0rll z úmluvy 
té plynoucích úřad vodoprávní. (Dr. Bohuš Procházka české právo vodní 
str. 284.) Že tomu tak, vyplývá i z § 72 vod. zák., jenž ukládá vodopráv
ním úřadům, by nařídily odstranění každé novoty, svémocně provedené, 
když poškozený nebo ohrožený o to žádá, jako v tomto případě, kde do
máhá se navrhovatelka odstranění vodního díla odpůrcova (svádění vody 
znečištěné kyselinou sírovou pomocí roury), k němuž se mu, jak do
znal, nedostává ani vodoprávního ani živnostenského povolení (srov. 
Procházka Čes. vodní právo str. 274-278). Přísluší-li však politickému 
úřadu vyřízení sporů, jichž předmětem jest užívání (též i zneužívání), 
svádění vody a bránění se vodě, přísluší též politickému úřadu výhradně 
i vydávání prozatímných opatření, chránících užívání vody proti zne
čišťování jejím sousedem, jako v tomto případě bylo žádáno, a nebyl 
pToto příslušným soud ani k vydání ani k vynucení prozatímního opa
tření navrhovatelem žádaného a jest tudíž plně odůvodněna námitka ne
přípustnosti pořadu práva. Rekursní soud nepřihlédl však k této v re
kursu uplatněné námitce z dLlvodu, že prý námitka ta byla již pravo
platnč "amítnuta usnesením rekursního soudu ze dne 15. prosince 1928 
odvolávaje se při tom na plenární usnesení ze dne 29. dubna 1924, čís: 
3775 sb. n. s. To učinil však nepráHm. Neboť pravoplatnost usnesení 
předpokládá, by otázka přípustnosti pořadu práva byla rozhodnuta ve 
výroku' usnesení (srv. §§ 416 a 426 c. ř. s.), to se však v tomto pří
padě nestalo, neboť rekursní soud se s otázkou tou zabýval jen v důvo
dech a Eení proto nejvyšší soud rozhodnutím tím vázán a může proto, 

!'., 
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též tato usnesení změniti svým rozhodnutím, to tím spise, že návrh na 
nucené provedeni prozatímního opatření tvoří vlastně jednotný celek 
s návrhem na jeho povoleni; tento jest vlastně pouhým pokračovánim a. 
důsledkem onoho. Poněvadž právni nárok, k jehož ochraně bylo proza
tímní usnesení vydáno a jehož vynucení soudní se nyni navrhuje, ne
patří na pořad práva, jsou zmatečnýmí veškerá soudni usneseni, jež se 
věcně nárokem tím zabývala, jakož i řizení, jež jim předcházela. Bylo 
je proto zrušiti a návrhy v tom směru učiněné odmítnouti (§ 42 j. n.), 
aniž bylo potřebi zabývati se otázkou, zda k vynucení prozatímního opa
tření vyhrožením peněžité pokuty stačil obsah tohoto opatření, či zda 
bylo k tomu potřebí návrhu exekučního na opětné vyhrožení pokutou. 

čís. 9135. 

Zjíštění, že povinnost nemanželského otce k placení výživného, upra
vená smírem, uhasla, ježto se d1tě stalo způsobilým k samostatné vý
živě, může se nemanželský otec domáhati jen řízenim nesporným, ni
koliv žalobou; odkázati jeho návrh na pořad práva lze jen, nemůže-Ii 
výdělečná způsobilost ditěte býti zjištěna prostředky nesporného řízení. 

(Rozh. ze dne 29. srpna· 1929, R I 684/29.) 

Nemanželský otec zavázal se smírem platiti dítěti výživné. Když dítě 
dosáhlo věku oSmnácti let, navrhl otec na soudě, by byl nadále sproštěn 
placení výživného, ježto jest nezleti1ec způsobilý, sám se uživiti. S o u d 
p r v é s t O I i c e návrhu vyhověl, rek u r sní s o u d poukázal návrh 
na pořad práva. D ů vod y: O návrhu nemanželského otce, by byl spro
štěn placení výživného, neměl poručenský soud rozhodovati v řízení ne
sporném, jednak proto, že podle § 166 obč. zák. přísluší mu zákonná 
ochrana jen ohledně nezleti1ce nikoliv též ohledně nemanželského otce, 
který může svým nárokům zjednati průchod jen pořadem práva, pokud 
se domáhá sproštění z povinnosti k placení výživného (§ 2 prvý odsta
vec nesp. říz.) a kromě toho i podle § 2 čís. 7 nesp. říz. proto, že nejde 
o řešení otázky ryze právní a otázku tu nelze řešiti nespornému soudu. 
Otázka, zda nezletilec může se sám živiti, závisí na zjištění sporných 
okolností skutkových, když ze spisů vychází, že nezletilec má vadu na 
ruce, jest přihlouplý a má nízké vzděláni a bude proto lze o návrhu ne
manželského otce rozhodnouti jedině v řádném sporu po zjištění všech 
skutkových okolností pro řešení sporu rozhodných. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil spisy rekurs
nímu soudu k novému rozhodnutí. 

Důvody: 

Stěžovatel ujednal dne 6. září 1927 s poručenstvem dítěte smir, kte
rým se zavázal platiti jako nemanželský otec na výživu a vychování ne
zletilce od 1. září 1927 až do doby, kdy se bude sám živiti, 380 Kč mě-
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oíčně. Smír byl poručenským soudem schválen. Když nezleti1ec dne 14. 
ledna 1929 dosáhl 18 let, navrhl stěžovatel, by byl dalšího placení vý
živného sproštěn, poněvadž nezleti1ec jest způsobilý se uživiti. Tento 
návrh jest ve své podstatě návrhem na novou soudní úpravu výživného 
poručenským soudem pro změnu poměrů. Jak plenárním rozhodn~tín; 
ze dne 19. prosince 1922, 6s. 2101 sb. n. s. bylo vysloveno a obslfne 
odůvodněno, nutno jak o návrhu poručenstva, tak o návrhu nemanžel
ského otce, by pro podstatnou změnu poměrů na straně dítěte nebo otc,; 
znova byla upravena vyživovací povinnost nemanželského otce, určena 
dosud smírem, postupovati podle § 16 I. dílčí novely k obč. zák. ř~zením 
nesporným. Ani důvody rekursního soudu, ani zvláštní okolnosl! sou
zeného případu nejsou s to, by ospravedlnily odkázání stěžovatele na 
pořad práva. Nezáleží na tom, že jen nezleti1ec, nikoliv nemanželský otec 
jest pod zvláštní ochranou zákona, průlom, který byl učiněn § 16 I. dílčí 
novely do zásady, že se o spornýchsoukromoprávních majetkových ná
rocích jedná a rozhoduje pořadem práva, nezasahuje jednotlivé osoby, 
nýbrž celý právní poměr, soud musí proto postupovati nesporným říze
ním bez ohledu na to, zda jedná sám od sebe, či na návrh poručenstva 
či na návrh nemanželského otce. Okolnost, že výdělečná způsobilost jest 
mezi stranami sporná, byla by podle § 16 I. dílčí novely jen tehdy dů
vodem k odkázání návrhu na žalobu, kdyby skutečný stav nemohl býti 
zjištěn prostředky nesporného řízení (srovnej rozhodnutí čís. 8118 sQ. 
1'1. s.), o čemž však nemůže 'hýti řeči. Odkázání návrhu na pořad práva 
přičí se zákonu, napadené usnesení bylo proto zrušeno, na rekurs ním 
soudu pak bude, aby o rekursu poručenstva dítěte rozhodl po případ
ném doplnění provedeného šetření ve věci samé. 

čís. 9136,. 

Odvoláni propuštěni :Ile služby zaměstnavatelem nemá bez zaměst
°nancova souhlasu účinku. 

DomQN'ník, jenž byl příjat bez ujednání výpovědi na celou sezonu, 
má při bezdůvodném předčasném propuštění nárok na mzdu a na jiné 
služební požitky, jež by mu příslušely a, jež by byl měl dOl ukončení se
.zony, musí si však, byla -Ii doba od: pwpuštěni dOl ukončen. sewny delší 
než tři měsíce, dáti Oidpočítati to, co po uplynutí oněch tří měsíců vy
dělal jsa jinak zaměstnán. Určiti onen výdělek může SiOUd: podle § 273 

"!c. ř. s. 
Před\pis § 1154 b) obč. zák. se nevztahuje na zaměstnance, 1<iooo

jícíhQ vojenské cvičeni. 

(Rozh. ze dne 29. srpna 1929, Rv I 77/29.) 

o b a niž š í s o u d y přiznaly žalobci proti žalované, protože ho 
bezdůvodně propustila z domovnické služby, k níž ho sjednala na lá
zeňskou sezonu 1927, nárok na mzdu a na jiné se službou domovnickou 

.spojené požitky za dobu od propuštění,12. dubna 1927, do ukončení se-
'Civilní rozhodnutí 'XI. 64 

ť-." 
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zony, dne 30. září 1927, ale, kdežto p r v Ý s o u d přiznal žalobci mzdu 
a požitky za celou uvedenou dobu bez' srážky ve výši 5.870 Kč, odpo
'ČÍtalo d vol a c í s o u d žalobci 308 Kč, jež si žalobce jinde po třech 
měsících po propuštění vydělal, a odpočítal 520 Kč 50 h vypadající ze 
mzdy a z požitků na dobu dvou týdnů ze tří, které žalobce strávil na vo
jenském cvičenÍ. Tímto rozsudkem mněly se býti stíženy obě strany. Ža~ 
lovaná proto, že byly žalobci vůbec přisouzeny nárok na mzdu a na jiné 
požitky, pokud se týče proto, že byl žalobci řečený nárok přiznán za dobu 
delší 14 dnů, totiž dobu výpovědní, a posléze i proto, že odpočítaná 
částka výdělku 308 Kč nebyla prý náležitě zjištěna a že z vojenského 
cvičení byly odpolč1ítány pouze dva týdny místo celých tří týdnů, co vo
jenské cvičení žalobcovo trvalo. Žalobce cítil se pak stíženým proto, že 
mu bylo oněch 308 Kč a 520 Kč 50 h z přisouzených prvním soudem 
5.870 Kč odpočteno. 

N e j vy Š š í s o u d vyhověl dovolání žalované potud, že ji uznal 
povinnou zaplatiti žalobci jen 4.781 Kč; žalobcovo dovolání poukázal na 
toto rozhodnutí. 

Důvody: 

Podle zjištění nižších soudů žalovaná, ačkoli přijala žalobce bez vý
lvady, že zřízena bude písemná smlouva, po případě, že žalobce pode
píše služební podmínky, prohlásila žalobci králce po nastoupení služby 
dne 12. dubna 1927, když odepřel podepsati předložené mu služebni 
podmínky, že může jíti kam chce, že nesmí dále pracovati. Na to, jak 
soudy zjistily, žalobce od žalované odešel. V řečeném prohlášení správně 
nižší soudy shledaly propuštění žalobce. Tvrdí-li žalovaná, že žalobce 
oním prohlášením nebyl propuštěn, ježto prý ihned dodala, aby jí ža
lobce písemnost se služebními podmínkami vrátil a k soudu nechodil a 
že ho potom volala k obědu, jest proti tomu uvésti jednak, že odvolání 
propuštění v uvedeném dodatku jasně spatřovati nelze a že odvolání po> 
nastalém již propuštění nemá bez souhlasu druhé strany účinku. Byv 
bezdůvodně propuštěn má žalobce nárok na mzdu a na jiné služební po
žitky, kterému příslušely a jež by byl měl do ukončení služebního po
měru, tedy, an byl přijat bez ujednání výpovědi na celou sezonu 1927, 
do ukončení sezony, do 30. září 1927. Nárok tento mu patří podle zá
sady § 84 živn. ř., a protože tento § jedná o propuštění, kde platila 
čtrnáctidenní výpověď, kdežto v žalobcově případě toho není, 'podle 
ustanovení ~ 1162 b) obč. zák., který podle § 72 živn. ř. nastupuje, 
není-li zvláštního předpisu v živnostenském řádu. Názor žalované, že· 
žalobce má nárok na mzdu a na požitky nejvýše za dobu 14 dnů, jakožto 
dobu výpovědní (§ 84 živn. ř.), po případě za dobu tří měsíců, to jest 
za dobu výpovědní podle zákona o domovnících čís. 82/1920, sb. z. a n., 
není správný. Služební poměr žalobcův ujednán byl bez výpovědi na 
celou sezonu, na určitou dobu, a počítati s výpovědí není tedy na místě 
(§ 1158 obč. zák.). Ježto však doba od propuštění žalobce do ukončeni 
sezony byla delší než tři měsíce, nemá žalobce po uplynutí tří měsíců: 
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od propuštění nárok na plnou mzdu a na požitky, nýbrž si musí po třech 
měsících dáti odpodtati to, co, jsa jinde zaměstnán, po uvedeném čase 
vydělal (§ 1162 b) obč. zák.). Odvolací soud r.rávem 0~dp05ítaL ~otyčný 
výdělek. Výtka, že odpočítáno bylo 308 Kč, anlZ bylo presne zJI~~eno, co 
žalobce za odpočítávaných 22 dní vydělal, není oprávněna. Urclti onen 
výdělek bez zevrubného šetření byl odvolací soud oprávněn podl,; § 273 
c. ř. s. a nepochybil, vzav průměr z výdělku zjištěného od 28. kvetna do 
30. září 1927 ve výši 1.071 Kč 60 h. Pokud tedy dovolání žalované smě
řuje proti tomu, že žalobci byl nárok na mzdu a na další služební po
žitky přiznán aže přiznán mu byl za dobu trvání lázeňské sezony, jakož 
i že odpočteno bylo žalobci na získaném jinde výdělku jen 308 Kič, jest 
dovolání neopodstatněno. Nelze však upříti dovolání oprávnění, pokud 
vytýká (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), že ze tří týdnů, vojenského cvičení byly 
z náhrady žalobci připadající odpočítány jen dva. Odvolad soud, přizn~l 
žalobci nárok na mzdu a na jiné požitky za jeden týden vOjenskeho CVI
čení a odpočítal další dva týdny cvičení na základě ustanovení § 1154 h) 
první odstavec obč. zák., podle něhož přísluší zaměstnanci mzda za je
den týden, nemůže-li z dúležité příčiny službu nebo práci vykonávati. 
Než nejvyšší soud v rozhodnutí sb. n. s. IČlÍS. 5729 zevrubně dovodil, že 
toto ustanovení § 1154 bl obč. zák. se na zaměstnance, odbývajícího si 
vojenské cvičení, nevztahuje a že mzda a případné služební požitky za
městnanci po dobu vojenského cvičení nepřísluší. Jest proto při svědčiti 
dovolání že žalobci bylo sraziti nikoli za dva nýbrž za tři týdny, co byl 
na vOjen~kém výcviku, tedy nikoli 520 Kč 50 h, nýbrž 780 Kč 75 h. Byla 
tedy celkem žalobci přisouditi 4.751 Kč 25 h. Z toho, co dosud uvedeno, 
plyne neopodstatněnost dovolání žalobce, opřeného o dov?lací důvod 
čís. 4 § 503 c. ř. s., v němž si jest stěžováno na to, že žalobCI bylo vůbec 
něco odpočítáno, totiž že mu odpočítáno na výdělku jinde získaném 
308 Kč a za 14 dní vojenského cvičení 520 Kč 50 h. 

čis.9137. 

Není-li exekuce v'edena na. auto samo, nýbrž na živnost jím pro"m;o
vanou, nemůže se dlužník dovolávati ustanoveni § 251 čis. 6 ex. ř. 

Exekuce na živnost autodrožkářskou nepodlehá obmezeni druhé věty 
prvého odstavce § 341 ex, ř., třebas jest živnost provozována jen jedním 
autem. 

Vlastnictví třetí osoby k autu nepřekáží exekuci na živnost jim pro
vozovanou. 

(Rozh. ze dne 29. srpna 1929, R 11 285/,29.) 

Exekuci zabavením živnostenského provozu autodopravy dlužníků a 
vnuceným propachtováním živnosti veřejnou dražbou, s o u ~ p r v é 
s t o I i c e k návrhu dlužníků zrušil. Rek u r sní. s o u d zrusll napa
dené usnesení a uložil prvému soudu, by vyčkaj e pravomoci, dále pokra-

64' 
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čova~ v exekučním řízenÍ. D ů vod y: Exekuční soud přehlédl, žeexe
kUl~:n~ n~~.rh nezní na exekuci zabavením movitých věcÍ, nýbrž, že vymá-: 
haJIcI ventelce povolena byla exekuce propachtováním žívnosti drožkář
ské, takže jest použíti v projednávaném případě zvláštních ustanovení· 
o exekuci na živnostenské podniky ve smyslu § 341 a následujících exe
kučního řádu. Podle § 341 ex. ř. může na živnostenské podniky vedena 
býti exekuce vnucenou správou nebo propachtováním (§ 340 ex. ř.). Při 
řeme~lných nebo takových koncesovaných živnostech, k jejichž nastou
pení jest třeba zvláštní způsobilosti, nemá místa exekuce vnucenou sDrá
vou nebo propachtováním, provozuje-li živnost její majitel sám neb 'nej
výše se čtyřmi pomocnými dělníky. Neomezeně jest tedy přípustnou tato 
exe~uce propachtovánim na všechny živnosti, které nejsou prohlášeny 
za r~n;eslné nebo koncesované; řemeslnými žívnostmi jsou takové, při 
mchz jde o zručnosti, vyžadující vzdělání v živnosti vyučením a delším 
zaměstnáním pří ní. Podle živnostenského řádu ve smyslu zákona ze dne 
5. února 1907, čís. 26 ř. zák. bylO prohlášeno 54 živností za řemeslné 
mezi nimiž však není drožkářství (fiakrovství). Podle dopisu okresníh~ 
úřadu v M., dodatečně vyžádaného ze dne 22. května 1929, jest provoz
mctví povinného svobodnou živností, není tedy ani řemeslnou ani konce
sovanOu živností. Bylo proto vyhověti rekursu a povoliti exekuci pro
pachtováním živnosti podle § 341 ex. ř. 

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

D ů vod y: 

Rekursní soud právem rozeznává mezi exekucí na hmotné věci, upra
venou v §§ 249~289 ex. ř., a exekucí na jiná práva majetková, uprave
?OU v,§§ 330 až 345 ex. ř., a správně posoudí! případ podle § 341 ex. ř., 
jehkoz podle usnesení exekuci povolujícího předmětem exekuce není 
auto, n~hrž živnost jím provozovaná. Povinný nemůže se proto dovolá
valI anI ustanovení § 251 čís. 6 ex. ř. aní zdejšího plenárního rozhod
nutí ze dne 14. prosínce 1927 pres. 1546/26 sb. n. s. čís. 7621, třebas 
by~o ~jištěno, že provozuje živnost jen jedním autem, a mohl by se 
s u?pechem domáhati zrušen, exel<lIc.e jen za podmínek druhé věty 
prveho odstavce § 341 ex. ř., jak správně uznal rekursní soud. Než k živ
~osti autodopravní není třeba průkazu způsobilosti ani v případě, že 
':Ivnostjest koncesována, jak zřejmě plyne z toho, že v § 23 (1) živn. ř. 
zlvnosÍ1 jmenované v § 15 pod čís. 3 a 4 živoU. řádu nejsou uvedeny 
(,srovnej k tomu i rozhodnutí uveřejněné ve sb. n. s. pod 'ČÍs. 5239). 
P~~kazují~1i rekurenti k čtvrtému odstavci § 1 živn. řádu, podle něhož 
?,uze n;1f1ISt:. obchodu ve srozumění s ministrem vnitra prohlásiti i další 
zlvnosÍ1 za zl\"1I.osti řemeslné. stačí připomenouti, že se tak ohledně živ
nosti autodo~:avní dosud nestalo. Okolnost, že auto, jímž povinní živ
nost provozuJI, snad není jejich majetkem, jest bez významu, jelikož 
vlastl11ct~í třetí osob~. k. autu, jímž se živnost provozuje, nepřekáží exe
kUCI na ZIv:t'OSt a neCl111 proto tuto exekuci nepřípustnou. 

_. Čís. 9138 až 9139-
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čís. 9138. 

Zmeškání roku poručníkem má proti poručenci v ~ápětí tytéž účinky 
(§ 396c. ř. s .• ), jako proti každé jiné procesní strane. . 

(Rozh. ze dne 29. srpna 1929, R II 304/29.) 

, Žalobu, o uznání nemanželského otcovství a o placen! ~~živné:!O 
r o ce s 'ru í sO udp r v é s t o I i ce rozsudkem pro zmeska111 zamltl, 

~n se žaloboe k roku nedostavil a žalovaný navrhl vydání rozsudku pro 
zmeškání. O d vol a c í s oud k .odvolání uplatňujícímu zmatek na
padený rozsudek usnesením potvr,dil. 

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

Důvody: 

Soud nebyl povinen, by na místě poručníka ustanovil k,zamezení 
rozsudku pro zmeškání dítěti opatrovníka k čmu neb· ~dlozll rok ~.a 
účelem opětného obeslání omeškalého poručníka, ba nen;el tak ~n! uc2-
niti, mělo-li jeho jednání býti .ruestranným. Tomu n:va~l, J~k mIm ste
žovatelka, aní ustanovení § 21 obč. zák., podle nehoz ~eÍ1 JSou ,p~d 
zvláštní ochranou zákona neboť podle předpisu § 5 c. r. s. plaÍ1, ze 
jednání poručníka učiněná V mez~c~ opr~v:ně?í, jakož i jejic~ opome- . 
nutí mají tytéž účinky, jako Jednam chranene ~trany s~mo.~ne a pr?to 
úkony i opomenutí poručníka ve sporu, 1 kdyz ~e dotykaJ1, hmotne~o 
práva chráněnce samého, jest posuzovati podle prav,: proces?!hO',Zmes
kání roku poručníkem má co do účinků pro pom-cence tyz nasledek 
jako uznání práva odpůrcova nebo vzdání se nároku p~ruč'encova po
ručníkem. poručník má ve sporu samostatnost co do zpus~bu ~astupo
vání poručence (§§ 187, 205, 24~ ,:.2,8~, obě. zák.) a potr~buJe soud
ního souhlasu jen při úkonech dulezlteJ~lch ,(~ 233 obc .. z."k.) pov~hy 
dispositivní. Zmeškání roku rovná se svyml uClruky ?oznam skutko~ych 
okolností, není svou povahou jednáním dl~p~slÍ1v~:m a pr~(~ netreb~ 
k němu schválení soudu poručenského a JevI t~dlz zm~skanl to plny 
účinek pro pOfllč'Bllce, jak jej § 395 c. ř. s. stanoVl pro kazdou JInou pro-

cesní ·stranu. 

čís. 9139. 

Zákon o nekalé soutěži ze dne 15. července 1927, ČíS',111 sb. ,z. a, n. 
Nejen zdfžovacl žalobu, nýbrž i návrh n~ pov~lem, p~oza~tho 

opatření k zajištěni zdfžovacího nároku může podatt, ~~d~ ~out~~t~el. 
K povolení pmzatimniho opatření zákazem uverejnovant urct~ch 

insertii postačuje již možnost, že čtenářům těchto insertů jest z nIch 
patrno, že údaje insertii se týlmjí ohrožené strany. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1929, R I 496/,29.) 
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, V. ~Íz~ni o zdržovací žalobě podle zákona o nekalé soutěži navrhla 
:alup~! ftr~a po~oleni ,pro~a:imnih,o opatřeni zákazem odpůrci uveřej_ 
n?vatt určité udaje o zalu]1c! ftrme. S o ud p rv é s to 1 i c e zamitl. 
navrh na povolení prozatímního opatření, rek u r s n i s o u d proza_ 
~ímní o~atření povolil a uvedl ke konci důvodů: Opětující se inseráty 
zalovane strany s tvrzenými nepravdivými údaji přinášejí obecenstvu 
nesprávné info;m.ace o, výr~b~ich strany žalující a ohrožují tím jejich 
od?~t :ne Z! jeEm~. odberatel!č jak si n~. to tito a obchodní zástupci ža

,lupc! .f:r:nY ~tezup. Jes: tu~!Z nebezpe1cI, že by žalovaná firma bez po
volem zadaneho prozatJmneho opatření v tomto nekalém soutěžení mohla 
pokračov~ti a že by, ~akovým ~ávadným i'11Jserováním straně žalující za 
sporu zpus,;bena byb mohla skoda nenahraditelná (§ 381 druhý od
sta~ec ex~ r. j. Tv!zení žaloby a obsah listinných dokladů připouštějí 
mo:nost, ze bude zalobní prosbě zcela nebo z části vyhověno, a již tato 
moznost stačí k osvědčení nároku, vymáhaného žalobou. 

N e j v y Š š í s O U d nevyhověl dovolacímu rekursu a uvedl ke konci 

důvodů: 

Zbývá vyříditi výtku, že pozastavené inserty byly jen obecnými 
anoncemI bez o~nač~~í jiných firem a že údaje nebyly nikde uvedeny 
v souvIslostI se zalujlcl flfmou. Podle § 15 zákona o nekalé soutěži může 
zdrž?:,.ací žalobu, tudíž i návrh na prozatím11Jé opatření podati každý 
soutezltel. Že žalující firma jest soutě'žitelem podle § 46 uved. zák., o tom 
nen~ p,ochyb,no~ti ani p? s~U'tkov:é ~tránce. P~iloženým! inserty jest dále 
osved<:.eno, ze ms;,rty, jlchz se tyka napadene usnesem, byly uveřejněny 
~ d~?~ anebo. hat.ce po~obě, v níž byly uveřejněny inserty, v nichž 
~a!ujlcl fIrma jest j~e~ovana výslovně. Není proto vyloučena možnost, 
j'~Z podle 'fOzhodnutI ČIS. 8193 sb. n. s. postač:uje k povolení prozatím
mho opatření, že čtenářům insertů, jichž se týká napadené usnesení 
bylo z oněch insertů' známo, že údaje ty se týkají žalující firmy. ' 

čís. 9140. 

Prozatímní opatřeni. 
Bylo-ii o odporu do povolenrí prozatímnlho opatření rozhodnuto 

pr~v?platně <ti'ive, než došel nejvyššího soudil dovolací rekurs do povo
IUjlClho usneseoi, nemůže nejvyšší soud již nic změniti na povoleni pro
zatimnlho opatřeni. 

·(Rozh. ze dne 30. srpna 1929, Rl 531/29.) 

, V řízení o ~držovací žalobě podle zákona o nekalé soutěži navrhl 
z~lobce povole~! ~rozatímného opatření zákazem žalované, užívati v inse
ratech. slov »~tatne zkoušená značka« a »státně zkoušená«. S o udp r v é 
s t o II c e navrh zamitl, rek u r sní S o II cl prozatímné opatření po
vohl. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu žalovaného. 
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D ů vod y: 

Věc byla pravoplatně rozhodnuta usnesením, jímž byl vyřízen odpor 
žalované do povolení prozatímného opatření v ten rozum, že opatření 
to bylo ponecháno v platnosti a žalov·ané bylo zakázáno užívati ve 
svých insertech údajů »státně zkoušená z,uačka« a »státně zkoušená". 
{) odporu bylo rozhodnuto na základě prohlášení žalující firmy a jednání 
se stranami, a bylo v důvodech příslušných usnesení uv,edeno, pro'Č; údaje 
shora uvedené jest možno pokládati za klamavé a způsobilé, by zjednaly 
žalované přednost na úkor jiných soutěžitelů při soutěži. Není proto 
možno .nejvyššímu soudu, by něco změnil na věci právoplatně rozhod
nuté dříve než dovolací rekurs došel nejvyššiho soudu. Dosáhla-li tudíž 
žalovaná firma odporem pr.ávoplatného rozhodnutí, nelze rozhodnouti 
o téže věci znova ještě na základě dovolacího rekursu. 

čís. 9141. 

Jazyková otázka. 
Bylo-li rozhQdnuti prv,ého soudu napadeno odpůrcem jen z důvodů 

věcných, nikoliv však proto, že návrh měl býti 'odllÚtnut z důV'oďu čl. 4 
(3) jaz. nař., nemůže se rekursní soud 21abývati podáním u prvého soudu 
po stránce jazylrové a neni oprávněn odntitnouti toto podání dodatně 
z úřadu pro jazyl!iov,ou závadu. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1929, R I 536/29.) 

S o udp r v é s tol i c e povolil cizozemské firmě proti cizozemské 
iirmě prozatímní opatření. Rek u r sní s o u d zrušil napadené usne
sení a odmítl návrh na povolení prozatímního opatřeni, podaný v řeči 
německé, ježto nejde o československé státní občany a uvedl ke konci 
d ů vod ů: Jde zřejmě o strany, z nichž ani navrhovatelka ani odpůr
kyně nejsou tuzemskými příslušníky, neboť jedná se o zahranilční firmy. 
Podle § I zákona ze cine 29. února 1920, čís. 122 sb. z. a n. jest jazyk 
československý státním oficielním jazykem republiky a podle čl. 7 
smlouvy mezi čelnými mocnostmi ,spojenými a sdruženými a 'čsl. re
publikou, podepsané v St. Germain-Laye ze cine 10. září 1919 bylo 
stanoveno, že zavedla-li by vláda československá nějaký oficielní -jazyk, 
bude přes to poskytnuta příslušníkům československým jiného jazyka 
než českého přiměřená možnost, by před soudy používali svého jazyka 
jak ústně, tak i písemně. Zvláštni ustanovení § 2 jazykového zákona ze 
dne 29. února 1920, čis. 122 sb. z. a n., podávající výhody jazykové 
nitrodnostnim a jazykovým menšinám, týkají se podle citovaného jazy
kového zákona souhlasně s mírovou úmluvou St. Germainskou, jak shora 
:uvedeno, pouze a jedině státních příslušníků ič:eskoslovenských, mlu
vících jazykem menšinovým, nikoli příslušníkŮ! států jiných. To jest také 
uV'edeno zcela jasně v § 14 vládního nařízení ze dne 3. února 1926, 
čis. 17 sb. z. a n.Z toho plyne, že jazyková výhoda § 2 odst. 2 jazy-
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kového zákona poskytnutá jest iamýšlena a dána toliko pro státní pří
slušníky československé a nemůže býti rozšiřována na příslušníky zahra
niční, které jsou v tomto případě stranami, a z nichž ani jedna netvrdí, 
že by byla zdejší příslušnicí jazykové a národnostní menšiny německé. 
Podání v jiné řeči než ve státní (oficielní) jest považovati za vůbec ne
učiněné, ježto se nehodí k úřednímu projednávání, a pokud první soud 
tak neučinil, musilo býti odmítnuto soudem rekurs ním z úřední povin
nosti. Vzhledem k tomu nebylo třeba zabývati se vccnými vývody re-
kursními v rekursu odpůrkyně. . 

Ne j vy.š š í so u d zrušil napadené' usnesení a vrátil věc rekurs·· 
nímu soudu, by znovu rozhodl o rekursu, nehledě k důvodu, z něhož 
zrušil usnesení prvého soudu. 

D U vod y: 
• '" "ď .••••••.•.•••. .'j.,,~ .. ~~~~.4''lt~: 

S rozhodnutím rekursnihosoudu 'bylo by lze souhlasiti;- kdyby si 
odpůrce ohrožené strany byl stěžoval do toho, že podáJní učiněné ohro
ženou stranou v jiném než státním jazyku nebylo odmítnuto podle čl. 4 
odst. (3) jaz. nař. Qdpůrcenavrhl sice v rekursu, by povolené proza
tímné opatření bylo zrušena jako nezákonné,ale z důvodu věcných, ní~ 
-kol! jazykových. Vyhověním .ilávrhu na prozatímní opatření přiznal soud 
prvé stolicé ohrožené straně právo užíti jiného jazyka než státního. Do 
I~ho useesení mohl si odpůrce stěžovati. u okresního soudu, pokud bylo 
lIm dotceno Jeho hmotné právo, tudíž zajisté i z důvodu, že návrh ohro
žené strany nebyl ódmítnufpodle čl. 4 ods!. (3) .jaz. nař. Neučinil-li 
tak, nemůže se rekursní soud zabývati po stránce jazykové podáním 
učiněným u soud:u prvé stolice, nebyl oprávněn odníítnouti podání to 
dodatně z úřední povinnosti pro jazykovou závadu, a jest proto' povinen 
vyříditi rekurs hledě jediné k důvQdum, ze kterých rekurent odporuje 
usnesení soudu prvé stolice. . ', .. 

čís. 9142. 

Navrhla-li manželka v žalobě o rozvod manželství od stolu a lože 
placení pro~timnlho výživného na dobu, až bude o žalobě právoplatně 
rozhodnuto, jest přiznati prozatlmní výživné již od podání návrhu, nikoliv 
teprve ode dne mzhodootí soudu, jimž bylo návrhu vyhověno. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1929, R 1641/29_) 

V žalobě o rozvod manželství od stolu a lože, zadané na soudě dne· 
22. září 1928, navrhla manželka povolení prozatímného opatření pla
cenim výživného. S o udp r v é st o I ic e usnesením ze dne 25. února 
1929povoli! navrhovatelce prozatímní opatření placením výživného 
300 Kč měsičně, počínajíc 1. březnem 1929. Do tohoto usnesení si stě
žovala jen manželka a domáhala se v rekursu jednak zvýšení výživného,. 
jednak jeho placení od podá'ní návrhu.R e k u r sní s o u d . rekursu, 
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vyhověl a přiznal manželce výživné 400 Kč měsíčně počínajíc 23. zá
řím 1928. 

N e j vy Š š í s u u d nevyhověl dovolacímu rekursu manželovu. 

Důvody: 

Usnesením soudu prvé sto!icebylo povoleno žalobkyni oddělené 
bydliště a přiznáno ji proti žalobci' výživné 300 Kč měsíčně počínajíc 
dnem 1. března 1929. Žalovaný usnesení nenapadl a.vešlo tudíž, pokud 
jde o toto plnění, v moc práva. Rekursní soud ke stíž;nostižalobkyně 
přiznal výživné i za dobu od 23. září 1928 a zvýšil je naAOO Kč. Teprve 
nyní s pominutím pořadu stolic (§ :'>14 a násl. c. ř. s. á~ Z. a;3 J. ~.) 
domáhá se žalovaný v dovolacím rekursu toho, by usneselll druhe.sJohce 
bylo změněno v ten způsob, že se žádost žalobkyně o výživné. vůbec 
zamHá. Vzhledem k vylíčenému stavu věci lze se však nyní .obíra;i jen 
tím, zda výživné jest platiti již ode dne 23. září 1928 a zda Jest dUvo?
ným jeho zvýšení ze 300 Kč na 400 Kč měsíčně. Jest SJCe pravda, ze 
žalobkyně, činíc v žalobě též návrh na prozatímné opatření podle § 382 
čís. 8 ex. ř., neudala výslovně dobu, od které má býti výživné placeno. 
Ale jak již rekursni soud správně vystihl, nehe podle § 914 obč,' zák~ 
návrhu žalobkyně, by jí výživné bylo přiznáno na dobu, až o .zalobe 
búde pravoplatně rozhodnuto, rmmměti jinak, .. nežže se míní celá. doba 
,sporu, dne 22. září 1928 zahájenéh'o; nikoli doha, počínající teprve .. více 
méně náhodným dnem, kdy soud prvé stolice Učiní rozhodnutí o návth~. 
Nepochybil tedy rekurs ní soud, určiv k rekursu žalobkyně PQčátek vy_o 
živného dnem 23. září 1928. Že by manželka, ač její bezpeč-nostjest ve 
společné domácnosti ohrožena a tedy má důvod, by .ji hned opustila, 
musila v domácnosti manželově dlíti až. do doby, kdy soud prvé stolice 
povolí jí formálním usnesením oddělerié bydliště,nelze z §§,,91-=93 
obč. zák. dovoditi. Rozhodnutí čís. 4426 a 4618. sb. n. s., na nez stezo, 
vatel poukazuje, neřeší tuto otázku způsobem stěžovatelem uváděným. 

čís. 9143. 

Ustanoveni §§ 184 a 187 ex. ř. neplatí v dražebním ří~ení o mo
vitostech. 

Nepostupoval-li výkonný orgán při dražbě movitosti správně,nelze 
se dovolati odpomoci rekursem, nýbrž jen stížnostípodle§ 68 ex •. ř: 

'. Nesprávný příklep mQvitosti výkonným' Qrgánem nelze napravIti 
jinak; než zrušením příklepu a nařízenim nové dražby. Do takového, 
uSneseni exekučuiho soudu jest rekurs připustným. , .'. . 

(Rozh.ze dne 30. srpna I 929,R 1688/29.) 

Ex e k uč no í. s o u d z'rušil dražební řízení. o motocyklu jako ne" 
piatné a uložil výkonnému orgánu, by znovU ustanovil ,den dražby. Dů
vod y:Z vyšetření soudu a zezjištěnLsoudce vycházi na j.evo, že se 

k' 

,. 
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nepočalo s podáváním po uplynutí půl hodiny, nýbrž dříve, a že se 
přiklep před uplynutím pul hodiny stal po dražbě konané o 9. hod. 
Dražební řízení nevyhovovalo ustanovením § 278, §§ 179, 180 a § 181 
ex. ř. a bylo je proto podle § 68 ex. ř. zrušiti a znovu nařídit!. R e
k u r sní s o u d k rekursu vymáhajícího věřitele zrušil napadené usne
sení a uložil prvému soudu, by v exekučním řízení pokračoval. O ů
vod y: Třebaže bylo prokázáno, že výkonný orgán vyzval k podávání 
před uplynutím pul hodiny od doby ustanovené jako počátek dražeb
ního termínu, nelze ani podati odpor proti udělení příklepu (§ 184 ex. ř.) 
ani stěžovati si proti usnesení, učiněnému na základě dražebního ter
mínu (§ 187 ex. ř.). Tím méně jest proto soudce oprávněn, jakž učinil 
v tomto případě, z duvodu toho zrušiti dražební řízení, může však po
stupovati jen podle § 68 ex. ř. ke stížnosti (k oznámení). 

Ne j vy Š š í so u d k dovolacímu rekursu dlužníka zrušil napadené 
usnesení a vrátil věc rekursnímu soudu, by o rekursu vymáhajícího vě
řitele znovu rozhodl. 

Důvody: 

Napadeným usnesením zrušil rekursní soud us,nesení prvního soudu, 
jímž k oznámení, pokud se týče k stížnosti povinného podle § 68 ex. ř., 
že prý výkonný orgán nepostupoval při dražbě za:baveného motocyklu 
správně, najmě že prý motocykl přiklepl, nesečkav půl hodiny s vy
zváním k podávání (§§ 179, 270 ex. ř.), bylo dražební řízení zrušeno 
,a nová dražba motocyklu nařízena. Zrušil je z duvodu, že proti příklepu 
nelze podati pro nedodržení sečkávací pul hodiny (§ 179' ex. ř. ) ani 
odpor (§ 184 ex. ř.) ani rekurs (§ 187 ex. ř.) a že bylo lze exekuĎnímu 
soudu k stížnosti do postupu výkonného orgánu postupovati jen podle 
§ 68 ex. ř., nikoli však dražební řízení zrušiti. Dovolacímu rekursu nelze 
upříti oprávnění. Pokud dovolací reku rent s formálního hlediska namítá, 
že bylo rekurs do usnesení prvního soudu odmítnouti jako nepřípustný 
pod'le § 66 ex. ř., jest tato výtka neopodstatněna. Podle § 66 ex. ř. není 
.samostatného opravného prostředku proti usnesení, kterým byl rok usta
noven neb odročen nebo naříz<mo slyšení stran neb osob v exekučním 
řízení sÍlčastněných a proti příkazům, které byly dány výkonnému orgánu, 
by jednotlivé exekuční úkony provedl. Usnesení prvního soudu, o něž 
jde, není žádným z usnesení v § 66 ex. ř. uvedených a není ani příkazem 
v tomto § míněným. V § 66 ex. ř. míněny jsou příkazy, jež jsou vnitřním 
opatřením, nikoli usnesení určená na venek, jež byla prohlášena nebo 
doručena. Takovým usneseruim určeným na venek, nikoli jen vnitřním 
opatřením bylo, pokud se týče jest usnesení prvního soudu, o. které jde, 
a rekurs proti němu byl tedy podle § 65 ex. ř. přípustný. Ve věci samé 
jest dovolací rekurs v právu. V dražebním řízení o věcech movitých 
nemají místa ustanovení §§ 184 a 187. § 278 ex. ř., jednající o příklepu 
při dražbě movitostí, neuvádí §§ 184 a 187 ex. ř., jakožto platné i při 
dražbě věcí movitých a, pokud jde o usnesení vyřizující udělení příklepu 
výkonným orgánem, není toto usnesení v § 289 ex. ř. jako rekursem ne-
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odporovatelné uvedeno. Příklep výkonným orgánem nepodléhá ovšem, 
ježto jde o pouhý úkon výkonného orgánu, rekursu a přípustnou jest do 
něho jen stížnost podle § 68 ex. ř. Avšak mylným jest nevyslovený sice, 
ale z napadeného usnesení patrný názor rekursního soudu, že exe
kučnímu soudu nebylo lze ke stížnosti podle § 68 ex. ř. příklep výkonným 
orgánem, pokud se týče dražbu zrušiti a novou dražbu naříditi. V § 61 
.ex. ř. se exekučnímu soudu v případě, že nebyl exekuční úkon proveden 
podle příkazu, ,čímž rozuměti jest i předpisy zákona, ukládá, by z úřadu 
zařídil, čeho třeba k odstranění chyby a k správnému provedení úkonu. 
Nesprávný přiklep výkonným orgánem nelze napraviti, pokud se týče 
v projednávaném případě napraviti nebylo lze, než zrušením příklepu 
a nařízením nové dražby (srv. rozh. sb. n. s. čís. 8005). Podle toho, 
předpokládajíc, že v.0konný orgán nepočínal si při dražbě správně, jak 
si bylo stěžováno, první soud zrušil dražbu právem. První soud seznal, 
že postup výkonného orgánu správným nebyl. Tomu však vymáhající 
strana v rekursu odporuje a dokazuje, že. tomu tak není. Rekursní soud 
se dotyčným tvrzením vymáhající strany nezabýval, šetření v tom směru 
nekonal a po té stránce rekurs nevyřídil. Bylo proto napadené usnesení 
zrušiti a se usnésti, jak se stalo. Na rekurs ním soudě bude, by, nehledě 
k důvodům, z nichž usnesení prvního soudu zrušil, znovu' po náležitém 
šetření o rekursu vymáhající strany rozhodl. 

čls. 9144. 

Exekucivyklizenim může třetí osoba, tvrdlci, že ona, nikoliv dluž
nlk, jest nájemnici bytu, odporoVlllti jen žalobou, nikoliv pouhým ná
vrhem na odepřeni výkonu exekuce. 

(Rozh. ze dne 3Q. srpna 1929, R I 690/29.) 

V exekučním řízení o vyklizení místnosti navrhla dcera dlužnice, by 
byl odepřen výkon exekuce, ježto se dlužnice za výpovědního řízení vy
stěhovala a navrhovatelka prý nabyla podle § 6 (2) zák. na ochr. náj. 
nájemního práva k vyklizované místnosti. S o udp r v é s to I i c e 
návrhu vyhověl, rek u r sní s o u d nařídil výkon exekuce. O u vod y: 
Tvrdí-li dcera povinné, že jí příslušejí nájemní práva k místnosti, jichž 
podle § 6 (2) zák. o ochr. náj. nabyla již za řízení o výpovědi a před 
rozhodnutím o tomto řízení, není přes to oprávněna, by jako třetí osoba 
vstupovala do exekučního řízení a jménem povinné, jejíhož splnomoc
nění nemá, anebo dokonce ve vlastním jméně navrhOvala, by návrh vy
máhající strany na výkon exekuce byl zamítnut. Návrhy takové nemohou 
na pruběh exekuce, která se vede správně proti povinné vliv míti, nýbrž 
dceři strany povinné jest vyhraženo, by se pořadem práva domáhala 
svých práv nájemních proti vymáhající straně. 
. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

O ů vod y: 

. Návrh Milady K-ové, by exekuční SOUG odepřel výkon exekučního 
vyklizení, povoleného usnesením ze dne 11. ledna 1929, považoval re-

I' 



-.Čís. 9145 -
.1020 

kursní soud právem za návrh na odklad exekuce. V tomto případě by 
žadatelka mohla podati takovýto návrh za předpokladu § 42 čís. 5 ex. ř. 
Exekuce se vede proti Antonii K-ové a Milada K-ová má na ni zájem 
potud, že tvrdí, že ona - nikoli Antonie K-ová - jest prý nájemnicí 
bytu, který má býti exekučně vyklizen. Jako třetí osoba muže exekUCi 
odporovati jen žalobou, v níž by tvrdila, že exekuce jest nepřípustná 
s ohledem na její nájemní právo, nemůže jí však odporovati přímo ná
vrhem v exekučním řízení, jak správně uznal rekursní soud. O takovou 
žalobu neopírá návrh na odklad. 

čís. 9145. 

Právní povaha kolektivních smluv a pracovního řádu. 
Velícímu předpisu § 88 a) živn. ř., Žie pracovní řád musí býti kaž

dému jednotlivému do slurebního poměru vstupujícímu dělníku oznámen, 
nebylo učiněno zadost tím, že byl pracovní řád v provozo'Vně vycvěšen. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1929, Rv 11781/28.) 

V továrně žalované firmy byl vyvěšen pracovní řád, podle něhož se 
služební poměr zrušoval bez výpovědi. žalobce, byv propuštěn žalovanou 
Ze služby hez výpovědi, domáhal se na ní zaplacení mzdy za čtrnácti
denní výpovědní IMtu. Pro c e sní s o II cl P r v é s tol i c e žalobu 
zamítl. D ů vod y: Podle § 77 živn. ř. předpokládá se čtrnáctidenní 
výpovědní lMta, není-Ii nic jiného umluveno. Taková úmluva byla v ko
lektivní smlouvě mezi žalovanou a jejími dělníky, jež však pozbyla plat
nosti před zrušením žalobcova služebního poměru, pročež ji nelze na 
tento případ použiti. Kromě toho jest však zjištěno, že u žalované firmy 
byl pracovní řád, jenž byl viditelně vyvěšen vedle kontrolních hodin. Po
dle § 12 pracovniho řádu nastávalo zrušení služebního poměru bez vý
povědi. Tento pracovní řád byl sestaven na základě dohody majitele zá
vodu se svazem kovodělllÚku. žalobce, jsa členem svazu kovodělníků, 
jest vázán úmluvami svazu a byl proto proň závazným i pracovní řád, 
llajmě ustanovení § 12, pročež bylo žalobu zamítnouti. O d vol a c í 
s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Odvolací důvod nesprávného 
právního posouzení jest opodstatněn. I žalovaná i soud prvé. stolice jsou 
</právnímomylu ohledně pracovního řádu a jeho vztahu k právní povaze 
kolektivních smluv. Napadený rozsudek má za to, že pracovní řád byl 
stanoven za spolupůsobení příslušných svazů a že, ano je v § 12 stano
veno vyloučení výpovědi, to st"čí. Aby byly tento' omyl pokud se týče 
záměna právní povahy kolektivních smluv a pracovního řádu blíže osvět
leny, jest třeba obě tato zařízení, pro pčacovní právo velmi důležitá, 
každé zvlášť posonditi a VyŠetřiti. Právní poviiha kolektivních smluv 
byla nes četnými rozhodnutímiživnostei1ských soudů a nejvyššího soudu 
jasně stanovena. Jsou a zůstanou až do zákonné úpravy smlouvami sou
kromými, jež jest posuzovati podle občanského zákona, a to podle nauky 
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o smlouvách (vyjímajíc úpravu·.kolektivních smluv domáckých dělníků). 
Smluvní organisace představují své členy, kteří podle kolektivní smlouvy 
práv nabývají, je pozbývají a pod. Poněvadž jsou podle platného práva 
smlouvami soukromými, připouštějí podle zvláštních úmluv odchylky 
v jednotlivém případě, kteroužto otázkou se však v souzené rozepři ne
třeba zabývati. Bylo již uvedeno, že jim přísluši velký význam a že jejich 
závaznost má býti v budoucnu zákonodárcem postavena na pevný pod
klad. že byly uzavřeny příslušnými organisacemi a že jich členy zava
zují, jest skutečností, o níž jest se zbytečno šířiti. Kdyby tedy v tomto 
sporu bylo zjištěno, že ve smlouvě, zavazující obě strany, bylo stanoveno 
vyloučení výpovědi a že taková kolektivni smlouva jest dosud pro obě 
strany účinnou, nepronikl by žalobce se svým nárokem. Při tom nebudiž 
,opomenuto, že ve smlouvě služební, jež byla uzavřena v rámci kolektivní 
smlouvy, ohledně výpovědní lhůty nebylo nic stanoveno, nýbrž že tam 
hyla upravena jen výše mezd. žalovwná nepopírá, že tu nebylo kolek
tivní smlouvy, nýbrž napadá jen výklad významu pracovního řádu vzhle
dem ke kolektivním smlouvám. Vyšetření podstaty kolektivních smluv 
bylo jen potud nezbytným, aby se po vyšetření pojmu a ústavu pracov- . 
ní ho řádu vzhledem k právní povaze kolektivních smluv dospělo k roz
hodnutí otázky, jaké právní povahy jest pracovní řád a ,čeho jest třeba, 
by byl závazným proti novému. zaměstnanci. Pracovní řád jest zařízení 
veřejného práva. Jest v § 88 a) živn. řádu výslovně uveden s tím, co zna
mená, CO' vše musí obsahovati, dále jest tam předepsáno, jak se stává 
účinným proti pomocným dělníkům. Proto jest pracovní řád právně zcela 
a zásadně odlišným od smlouvy. Zákon o závodních výborech (ze dne 
12. srpna 1921, čís. 330 sb. z. a n.) mluví jen o spolupůsobení, což jest 
iu bez výzmamu; ostatně tkví zákon ten taJké ve veřejném právu, rozhodčí 
komise jsou podle stálé prakse nejvyššího správního soudu správními 
úřady. Zda tedy v souzeném případě nějaké svazy spolupůsobily při 
ujednání pracovního řádu v závodu žalované, jest lhostejno, ježto tím 
nemůže pracovní .řád spočívajíci na veřejném právu nikdy dosáhnouti 
práv'ní vlastnosti smlouvy. Musí se mu dostati úředniho schválení a tím 
jest založeno jeho právní trvání podle živnostenského řádu. Jasně ře
",čeno: Pracovní řád neni smlouvou, n?může v ni býti ani změněn, třebas 
kolikkoliv třetích osob spolupůsobilo na jeho zřízení. Z tohoto veřejno
právního ústavu nelze nikdy sestrojiti dvoustrannou smlouvu, ježto ne
má se smlouvou nic společného. Aby se však pracovní řád stal účinnýn, 
proti nastupujícímu zaměstnanci, aby ho opravňoval a zavazoval, musí 
mu býti při jeho. vstupu oznámen a teprve pak dotýká se pracovní řád 
.a jeho obsah práv zaměstnavatele a zaměstnance, najmě ohledně pra
covní doby, mzdy, trvání služebního poměru atd. Bylo by protismyslným, 
.kdyby se z vlivu pracovního řádu na právní poměr mezi zaměstnancem 
.a zaměstnavatelem 6nily závěry, jež by se dotýkaly shora vytčené ve~ 
řejnoprávní vlastnosti pracovního řádu. Napadený rozsudek, upadnuv 
v omyl, o němž hyla řeč, zaujímá stanovisko, že pracovní řád byl vyvě" 
šen v provozovně vedle kontrolních hodin jsa viditelným všem zaměst
nancům a míní, že pracovní řád a tím i předpis jeho § 12 o vyloučení 
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výpovědi měl účínek pro zaměstnance. Míní dále, že právě spolupůso
bením organisací nastoupila oboustranná závaznost pracovního řádu, 
o čemž však již bylo řečeno, co bylo třeba. Podle názoru odvolacího 
soudu (v souhla·su s bohatou praksí živnostenských soudů) nestačí však 
takové vyhlášení vzhledem k ustanovení § 88 a) živn. ř. Při tom nemá 
odvolací soud za to, že by bylo nutným přečtení nebo doručení pracov
ního řádu každému jednotlivému nastupujícímu pomocnému dělníku 
(nebo celým jich skupinám), nýbrž vyžaduje jako nejmenší míru záko
nem požadovaného vyhlášení poukaz k tomu, že jest v závodě pracovní 
řád. Totéž stanovisko zastávalo i dřívější ministerstvo obchodu v nařízení 
ze dne 3. července 1897, čís. 36613 čís. 134 úř. listu, jež jest otištěno 
u § 88 živo.. ř. vydání Kompas. Ježto však vyhlášení v míře právě uve
dené se nestalo- - zmíněné min. nařízení praví jasně a výslovně, že 
pouhé vyvěšení nestačí, nelze použiti pracovního řádu a jeho § 12 na 
žalobce při zrušení pracovního poměru bez výpovědi, k jehož opodstat
"éní nebylo zákonných důvodů (§ 82 živn. ř., § 1162 obč. zák.). Žalobni 
nárok jest tudíž po právu (§§ 77, 84 živn. ř., § 1162 bl, 1159 bl 
obč. zák.). 

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

Důvody: 

Oovolatelka uplatňující pouze dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. ne
vyvrátila správné důvody odvolacího soudu, k nimž se jen dokládá, že 
předpis § 88 a) živn. ř., podle něhož musí pracovní řád každému jedno
tlivému do služebního poměru vstupujícímu dělníku býti oznámen, jest 
rázu velícího. Nutno tedy tohoto předpisu přesně dbáti, mají-li se usta
novení pracovního řádu státi ve pří-čině toho kterého zaměstnance účin
nými. V souzeném případě předpisu tomu vyhověno nebylo a nemůže 
se tudíž žalovaný ustanovení § 12 pracovního řádu v neprospěch žalob
cův dovolávati. 

čís. 9146. 

Osmihodinná pracovní doba (zákGn ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 
sb. z.an.). 

Zahradnický pomocník v hotelu spadá pod § 12, prvý odstavec, zá
kona, domovník pad § 12, druhý odsta'J'ec, zákona. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1929, Rv I 1922/38.) 

Žalobce, zahradník v hotelu žalovaných ve světových lázních, do
máhal se na žalovaných úplaty za práci přes 'čas. Pro c es n í s o u d 
p r v é s t o I i c e přisoudil žalobci 3.165 Kč, o d vol a c í s o ud od
volání žalovaných nevyhověl, odvolání žalobce pak vyhověl potud, že' 
mu přisoudil 5.779 Kč. 

Ne j vy Š š í s o u d k dovolání žalovaných žalobu zamítl. 
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O Ů vo dy: 

Dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. jest oprávněn, pokud dovolatelé 
vytýkají, že nižší soudy neposoudily věc správně v otázce, zda žalobce 
patří mezi zaměstnance naznačené v § 12 zákona ze dne 19. prosince 
1918, čís. 91 sb. z. a ,no Nižší soudy zodpověděly tuto otázku záporně, 
v čemž jim nelze dáti za pravdu. O tom není sporu, že žalobce byl u žalo
vaných, hotelierů v zahradní kavárně v Karlových Varech, zaměstnán 
jako zahradnický pomocník za měsíční mzdu 300 Kč, pokud se týče 
400 K!č, kterou dostával hotově mimo celou stravu a byt, a že vykonával 
v podniku žalovaných kromě prací zahradnických i jiné vedlejší práce, 
k nimž patřilo hlavně shrabování a čištění prostorů určených k užíváni 
pro lázeňské hosty. Podle zjištění nižších soudů mohl žalobce v údobích, 
za něž se domáhá odměny za práci přes čas, zdolati práce ryze zahrad
nické v osmi hodinách denně; byl-li tedy nucen překročiti normální osmi
hodinnou dobu pracovní, stalo se tak za účelem vykonání oněch pracl 
vedlejších. Na tyto vedlejší - ne zahradnické - práce potřeboval ža
lobce podle zjištění nižších soudů tři hodiny denně. Byly to práce, jež by 
jinak patřily do oboru činnosti domovníkovy. Podle toho pracoval ža-, 
lobce ve službách žalovaných v údobích, za něž požaduje odměnu za 
práce přes čas, celkem 11 hodin denně. Podle prvního odstavce § 12 
zákona čís. 91/18 sb. Z. a n. náleží osobám zaměstnaným a bydlícím 
v domácnosti zaměstnavatelově a na delší dobu než na měsíc najímaným 
ve 24 hodinách odpočinek 12 hodin. Zbývá tedy u těchto zaměstnanclt 
na práci 12 hodin denně a mohlo by se u nich mluviti o práci přes 'čas, 
teprve, kdyby pracovali déle než 12 hodin denně. Totéž platí podle dru
hého odstavce § 12 ve příčině osob najatých ke služebním úkonům ne
pravidelně konaným a nepatrně nal'náhavým. Jak vyložilo mi'nísterstvo' 
sociální péče ve výnosu ze dne 21. března 19'19, č. j. 4751/III-19, nečiní 
ustanovení § 12 rozdílu mezi osobami zaměstnanými při zemědělství, 
živnostech a průmyslu, soukromých domácnostech, ústavech soukromých 
a veřejných a sluší pod ustanovení odstavce druhého § 12 počítati ze
jména i domovníky. Ať se tedy pohlíží na žalobce, pokud vykonával práce' 
zahradnické, jako na zaměstnance zemědělského nebo se zřetelem na 
vztah prostorů zahradních k živnosti kavárenské jako 'l"a zaměstnance 
patřícího k této živnosti, sluší ho v každém případě za zjištěné skuteč
nosti, že dostával v podniku žalovaných mimo· peněžitou mzdu také ce
lou stravu a byt, řaditi mezi zaměstnance, na něž se vztahuje prvý od
stavec § 12. Pokud žalobce vykonával práce domovnické, platí proň 
ustanovení odstavce druhého téhož paragrafu. žalobce byl tedy podle 
zákona povinen pracovati 12 hodin denně a, pracoval-li, jak zjištěno,. 
jen 11 hodin, nemá zákonného nároku na odměnu za práci přes čas. 

čís. 9147. 

Smlouva o odběr předplaceného periodického časopisu jest ve své 
podstatě smlouvou kupní, při které se platí kupní cena předem a časopis. 
se dodává po vyjiti. 
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Bylo-Ii, byť i jen mlčky, ujednáno, že odebíráni časopisu přestává 
jen písemnou výpovědí, konči smlouva o odběr jen tímto >;působem, tře
bas bylo předplatné již vyčerpáno .. 

Upozornil"li vydavatel časopisu odběratele, že všem, kdož jsou dlužni 
předplatné déle než šest měsiců, zastavl bez předchozího upozornění 
další zasílání, mohl ale nemusil v případě neplacení použíti tohoto práva. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1929, Rv I 189/29.) 

žalovaný přihlásil se za nového odběratele Úředního listu českosloc 
venské republiky a předplatil časopis třikrát vždy na jeden měsíc, 2. 
května 1924 na květen, 31. května 1924 na červen a 4. července 1924 
na červenec. Dále již neplatil, ač mu byl časopis zasílán až do konce 
1927. Žalobě eráru o zaplacení nedoplatku 784 X;č· pro ce sní s o u d 
p r v é s t o I i c e vyhověl potud, že přiznal žalobci 114 Kč. D ů vod y: 
Soud má prokázáno, že žalovaný 2. května 1924 zaplatil předplatné -na 
Úřední list československé republiky částkou Kč 19.- na měsíc květen 
1924, při čemž na příslušnou otázku svědkovu žalovaný prohlásil, že 
dosud tento list neodebíral, a že jest novým abonentem. Od této doby 
se žalov«nému časopis shora uvedený zasílá stále až do dnešní doby, 
poněvadž žalovanému dodávání časopisu zastaveno nebylo. Rovněž má 
soud za zjištěno svědkem, že žalovaný piatil celkem třikráte předplatné, 
a to' 2. května 1924, 31. května 1924 a 4. července 1924. Posléze jest 
svědkem zjištěno, že na první stránce časopisu jest výslovně podotknuto: 
»Odebírání časopisu přestává jen písemnou výpovědí.« Sporné jest 
tvrzení strany žalující, zda žalovaný jest povinen platiti Úřední list dále 
mu dodávaný, když odběr 'časopisu žalovaným nebyl zastaven, či, jak 
tvrdí žalovaný, zda, zaplativ jen tříměsíční abonement, dal tím na jevo, 

.že si další zasíláni časopisu nepřeje, a nebyl tedy povinen odběr časo
pisu zastaviti. Mezi žalovaným a zástupcem Úředního listu českoslo-

· venské republiky byla uzavřena smlouva o dodávání časopisu tím, že se 
žalov«ný přihlásil jako nový abonenrÚředního listu. Administrace časo~ 
pisu byla povinna časopis žalovanému dodávati a žalovaný byl povinen 
jako řádný předplatitel časopis platiti tak dlouho, dokud smlouva vý
slovně nebo mlčky nebyla zrušena. Názor žalovaného, že, zaplativ tři
kráte po 19 Kč měsíční předplatné, dal tím najevo, že si pro další dobu 

· zasílání časopisu nepřeje, soud nesdílí. žalovaný jako předplatitel časoc 
pisu byl povinen, dokud smlouva trvala, včas o předplatné se . starati a, 
bylo-li mu s placením sečkáno, nemůže tato benevolence býli druhé 
smluvní straně na úkor. Jestliže si tedy žalovaný další odetirání časo
pisu nepřál a příslušnou smlouvu chtěl zrušiti, měl tuto okolnost proje
viti druhému smluvníku takovým způsobem, by jeho úmysl byl zřejmý. 

· Avšak pouhé mlčení a negativní jeho chování nelze považovati za projev 
· jeho vůle, zrušiti smlouvu. Proto bylo jeho povinností platiti předplatné, 
pokud smlouva trvala, pokud se týče pokud druhá strana sama nedala 
najevo, že pro neplacení pokládá smlouvu za zrušenou. Jest nesporno, 

,že před kvartálem jest v Úředním listě vytištěno, že zasílácnÍ listu bude. 

- čís. 9147 .-
1025 

bez předchozího upozornění zastaveno těm, kdož jsou dlužni déle než 
šest měsíců. Tím jest zároveň modifikována do!o·žka na prvni straně ča
sopisu vytištěná, že odebíráni časopi;"u ~řes:á~á. jenom písemnou výpo~ 
vědí. Neplatil-li žalovaný po dobu seslI meslcu, ~čas.opls? r;'0hla_ d_ru?a 
smluvní strana pro neplacení a vzhledem k prohlasem v hste vylIsten_em 
před každým kvartálem pokládati za to, že se smlouva mezI mml micky 
zrušuje, a mohla další zasi1ání časopisu zastaviti a o ~Iužno~ č~s!ku h
lovatí. Jestliže však druhá str~na tohoto prava n~p~uztl~, ,ny?rz casop!s 
zasílala dále, nemůže podle nazoru soudu toto JeJI Jednam bylI na vrub 
žalovanému. Proto jest žaloba po právu jenom potud, pokud se domáhá 
na žalovaném zaplacení časopisu za dalších šest měsíců po 19 Kč, t. j. 
Kč 114.-, kdežto, pokud se domáhá zaplacení v~šší částky, _není ~p~d
statněna a proto ji bylo zamítnouti. O d vol a c I s o U ct pnsoudll za
lobci dalších 665 Kč. D ů vod y: Přisvědčiti jest soudu prvé stohce 
v tom že smluvní poměr mezi žalovaným a administrací Úředního listu 
o doďávání tohoto časopisu, založený tím, že se žalovaný přihlásil za 
odběratele trval tak dÍouho, dokud administrace nedala na jevo, že 
smluvni p~měf, pokládá za zrušený. Nelze však souhlas~ti, s prvtn: ~ou
dem v úsudku že administrace vzhledem k upozornem, vytIstenemu 
v Úředním listě' vždycky před kvartálem, že všem, kdož jsou dlužni před
platné déle než šest měsíců, zastavi bez předchozího upozornění další 
zasílání a dlužnou pohledávku bude vymáhati právní cestou, byla opráv
něna požadovati předplatné jen za šest měsíců, an žalovaný předplatil 
list jen 2. kVětna, 31. května a 4. července 1924 a další předplatné neza
pravil, ač list mu byl dále zasílán. žalovaný netvrdí, že, předpláceje po 
třikráte po 19 Kč, objednával dodávání časopisu vždy výslovně Jen ~a 
měsíc a že vždy prohlásil, že si další dodávání nepřeje. Na každém vy
tisku jest připomenutí, že odbírání časopisu přestává jen písemnou vS'
povědí. žalovaný přijímal list pravidelně mu zasi1aný i v srpnu 1924, 
za kterýžto měsíc již předplatné nezapravil, a dále až do konce r~ku 
1927, výtisky nevracel a odebírání vůbec neodvolal. V tom ~elze sp~tro
vati projev, z něhož by druhá strana důvodně mohla soudlÍ1 na to, ze se 
žalovaný nepokládá již za odběratele listu. Než ani jednání žalující s:ra.ny 
nesvědčí o tom, že se její úmysl nesl k tomu, by smlouva o dodava11l 
listu byla zrušena, a nejednala žalující strana tak, by žalovaný tento 
úmysl u ní mohl právem předpokládati. S právním výkladem, jaký dal 
soud první stolice výše zmíněnému upozornění, otištěnému vždy před 
kvartálem v Úředním listu, soud odvolací nesouhlasí. Z jeho obsahu ne
lze dovoditi, že ten, kdo nezaplatil předplatné za dobu delší šesti mě
síců, přestal býti odběratelem a nemusil zaplatiti za výtisky i nadále mu 
zasílané. V upozornění nic takového se nepraví a dává se jím odběra
telům jen na srozuměnou, že se administrace nepokládá za povinnou těm, 
kdo jsou dlužni předplatné za více než še,st měsíců, časopis dále zasí
lati, a že pohledávku bude soudně vymáhati. Provedení tohoto upozor
nění záviselo na vůli administrace, která zasílání ·časopisu zastaviti 
mohla, ale nemusila, právního závazku k tomu nemajíc. Zejména však 
neobsahuje upozornění závažný projev, že administrace jest povinna 
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další zasílání listu zastaviti ihned, jakmile se šesté nezapravené měsíční 
předplatné stalo splatným. Slova »déle než 6 měsíců« nemohou býti 
v tomto smyslu vykládána a připouštějí i ten výklad, že vydavatelstvo 
chce časopis i dále zasílati a zastaví dodávání teprve po uplynutí doby 
značně delší šesti měsíců, jak právě za dobré uzná. Z toho plyne, že 
smluvní poměr stranami nebyl zrušen ani výslovně, ani mlčky. žalovaný 
nepřestal býti odběratelem Úředního listu a jest tudíž povinen zaplatiti 
výtisky, zasílané mu až do konce roku 1927. Předplatné za tuto dobu, 
pokud k jeho zaplacení žalovaný nebyl povinným uznán, činí, jak ne
sporno, 665 Kč. Bylo tedy odůvodněnému odvoláni vyhověti, a změnou 
napadené části rozsudku prvního soudu žalobě i co do této další částky 
vyhověti. 

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

D ů vod y: 

Dovolání z důvodu § 503 6s. 4 c. ř. s. není oprávněno. Smlouva 
o odběr předplaceného periodického časopisu jest ve své podstatě smlou
vou kupní (§ 1053 obč. zák. a čl. 338 obch. zák.), při které se platí kupní 
cena předem a časopis se dodává po vyjití. Nebyla-Ii smlouva uzavřena 
na určitou dobu, končí až byla zákonným způsobem rozvázána. Podle 
zjištění nižších soudu přihlásil se žalovaný za nového odběratele a před
platil časopis třikrát vždy na jeden měsíc, a to 2. května 1924 na květen, 
31. května 1924 na 'červen a 4. července 1924 na červenec. Dále již ne
platil, ale časopis byl mu zasílán až do konce roku 1927. Podle dalšího 
zjištění nižších soudů jest na první stránce každého čísla vytištěna věta: 
»Odebírání časopisu přestává jen písemnou výpovědí.« Kdyby tu bylo 
jen toto ustanovení a kdyby si odběratel - jako v tomto případě - po
nechával čísla jemu zasílaná i po vyčerpání předplatného, musil by je 
zaplatiti, protože souhlasil mlčky s písemnou výpovědí t. j. s písemným 
odřeknutím časopisu a smlouva by trvala až do výpovědi bez výpovědní 
lhůty. Nižší soudy však zjistily dále, že na výtiscích před kvartálem jest 
na první straně vytištěna věta: »Současně upozorňujeme, že všem, kdnž 
jsou dlužni předplatné, déle než šest měsíců, zastavíme bez předchozího 
upozornění další zasílání a budeme dlužnou pohledávku vymáhati právní 
cestou« a zjistily posléze, že žalovaný obdržel 'čtyři upomínky s dolož
kou: »Aby nebylo další zasílání zastaveno, zašlete okamžitě předplatné.« 
Z těchto skutečností nutno vyvoditi tyto závěry: Vydavatelstvo časopisu 
projevilo pohrůžkou O zastavení zasíláni po šesti měsících všeobecně, 
že nemíní kupní cenu kreditovati po dobu více než šest měsíců, avšak 
nutno souhlasiti s odvolacím soudem, že si vydavatelstvo takto vyhra
dilo jen právo zastaviti dodávání časúpisu a že tohoto práva mohlo, ale 
nemusilo použíti. Zasílá-li vydavatelstvodalší čísla časopisu i po šesti 
měsících a to ne snad jen tolik čísel, kolik by stačilo k přesvědčení, že' 
odběratel zůstal dluž"n skutečně předplatné »déle« než šest měsíců, ný
brž po řadu dalších měsíců, anú v tomto případě roků, a upomíná-Ii opě
tovaně s výzvou k okamžitému zaslání předplatného, dává tím zřejmě 
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na ~evo, že v konkrétním případě nemíní uskutečniti pohrůžku o zasta- . 
vení dodávky, že tím chtělo jen pobídnouti liknavého plátce ke vzájem
nému plLnění, že nepoužívá práva, které si vyhradilo, že chce smlouvu 
i nadále udržeti a se své strany plnití, ale že ovšem také trvá na plnění 
smlouvy stranou druhou. Jestliže za těchto okolností odběratel, který po 
tři měsíce předplatné skutečně platil, list dále přijímá, jej nevrací a mlčí, 
zejména jestliže také na upomínky neodpovídá, .nelze jeho mlčení vylo
žiti podle § 863 obč.zák. jinak, n·ež že i on odběratelem zůstává. Pouhé 
mlčení není ovšem samo o sobě ani souhlasem ani odporem, ale nabývá 
významu projevu vůle tehdy, když z provázejících okolností nelze o tom 
pochybovati, že by strana nemlčela, kdyby nesouhlasila (§§. 863,914 
obč. zák. a čl. 279 obch. zák.). Tak to žádá poctivost a víra přI právních 
stycích. Takovému odběrateli se křivda neděje, neboť, bud' chtěl 'časopis 
odebírati, a pak jej musí zaplatiti, nebo nechtěl a pak mohl.~.aždé ch~í1e 
dodávku odříci, ale nemůže podle zásady poctivého styku tezlÍ! ze sveho 
pasivního chovánÍ. Právní posouzení odvolacího soudu jest správné a 
byl tedy jeho rozsudek potvrzen. 

čís.. 9148. 

Tuzemské soudy nejsou příslušné, by podle §§ 834-835 obč. zák. 
rozhodovaly O správníCh opatřenlch c() do společné nemovitosti v cizo
zemsku. 

O mimořádných správních opatřeních, sporných mezi spoluvlastniky, 
jest podle §§ 834 a 835 úbč. zák. rozhodovati v mimosporném říZeni. 
Propachtováni většího hospodářského celku na Mdu let jest dil.ležitou 
změnou podle § 834 obč. zák. . 

Předpis § 2 čís. 7 nesp. říz. nebrání tomu, by si mimosporný soudce 
sám nevyše,třil (§ 2 čís. 5 nesp. říz.) i sporné skutkové oklolnosti, které 
hle objasniti prostředky mimosporného řízeni a které majl soudci zjed
nati přesvědčeni o vhodnosti nebo nevhodnosti opatření, jež činí podle 
volného uvážení. 

(Rozh. ze dne 30. srpna 1929, R II 301/29.) 

Dva spoluvlastníci se dvěma třetinami vlastnických podílů žádali na 
soudě proti vůli .třetího spoluvlastníka, by dvory, které byly dosud ob
hospodařovány ve vlastní režii a z nichž jeden, Feldhof, byl v cizozem
sku, druhý, Schlosshof, v tuzemsku, byly propachtovány určitému pach
týři. S o udp r v és t o I i c e odkázal návrh na pořad práva. R e -
k u r sní s o u d nevyhověl rekursu, avšak opravil napadené usnesení 
v ten rozum, že se návrh ohledně dvora Feldhof odmítá pro nepřísluš
nost tuzemských soudů, ohledně dvora Schlosshof se navrhovatel po-
ukazuje na pořad práva. . 

N. e j vy Š š í s o u d dovolacímu rekursu, pokud napadl usne.sení 
rekursního soudu, jímž byl odmítnut návrh ve pří'čině .dvora »Feldhof«, 
nevyhověl, dovolacímu rekursu, pokud' napadl usnes"ní rekursního soudu, 
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jímž byl odkázán na pořad práva návrh ve příčině dvora »Schlosshof«, 
vyhověl, napadené usnesení i usnesení soudu prvé stolíce v tomto směru 
zruší! a vrátil věc soudu prvé stolíce, by dále jednal a znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Dovolací rekurs do souhlasných usnesení nižších soudů v řízení 
mimosporném mohl by míti úspěch jen za předpokladů § 16 nesp. říz. 
Stěžovatelé uplatňují důvod zřejmého rozporu rozhodnutí se zákonem, 
jenž však jest oprávněn jen ohledně dvoru Schlosshof. Dva spoluvlast
níci se dvěma třetinami vlastnických podílů žádají proti vůli třetího 
sp?Iuvlastníka, by dvory, které byly dosud obhospodařovány ve vlastní 
reZll a z m,chz jeden jest v tuzemsku, druhý v cizozemsku, byly nyní 
propachtovany určitému pachtýři podle nástinu předložené pachtovní 
smlouvy. Soud má tedy rozhodnouti podle § 835 obč, zák. o správním 
opatření sporném mezi spoluvlastníky. Pokud jde o dvůr »Feldhof« 
V Prusku, není tu zřejmé nezákonnosti rozhodnutí, jímž nižší soudy od
mítly žádost pro nepříslušnost tuzemských soudů, a stačí odkázati na 
:?ejší rozhodnutí ze dne 9. prosince 1926 R II 380/26, uveřejněné pod 
c~s. 6559 sb, n. s" které bylo vydáno ve věci týchž účastníků a vyslo
vilo, že tuzemské soudy nejsou příslušné, by podle §§ 834 a 835, obč, 
zák. rozhodovaly o způsobu hospodaření a o správních opatřeních na 
statku v clzozemsku. Poukaz stěžovatelů na spor provedený až do třetí 
stolice m~zi dvěma ze spoluvlastníků o rozsah správních oprávnění jed
no~o, z mch jako společného správce, jest nepřípadný, protože tam šlo 
pra;,e, o spor podléhající tuzemskému soudnictví a projednaný před pří
slusnym tuze~ským soudem. Tvrzení stěžovatelů, že prý také některá 
pole tuzemskeho dvora »Schlosshof« jsou z části v Prusku, nemůže jim 
co do dvora »Feldhof« prospěti, neboť nejvyšší soud nemá co by v té 
příčině v rozhodnutí nižších soudů přezkoumával any se s t~uto otázkou 
vůbec neobíraly, ' 

, Naproti tomu jest oprávněn důvod zřejmého rozporu rozhodnutí se 
zakonem, P?~ud, první i rekurs ní soud odkázaly žadatele s jejich ná
~rhem ve pnčme dvora »Schlosshof« na pořad práva s odůvodněním, 
z~ v to~to případě bud~ záviseti rozhodnutí na objasnění sporných práv
~~ch ,otazek I skutkovych okolností, které mohou býti vysvětleny jen 
radnym průvodním řízením, že se navrhovatelé snaží třetímu spo,]ečníku 
a testamentárně u'stanovenému správci odejmouti správu, tvrdíce, že ne
vede, správu řádně a že jim působí ztráty, kdežto jejich odpůrce tvrdí 
pravy opak, a bylo by třeba prováděti o sporných tvrzeních účastníků 
rozs,á?lé důkaz~, ~ak již řečeno, domáhají se dva spoluvlastníci (se 2/, 
podl~U) ,proh trehmu (s '/3 podílu) soudního rozhodnutí o správním 
opatrell! podle § 835 obč, zák., protože se nemohou shodnouti o pro
pach,tování dvora ur,či~ému pachtýři podle předloženého návrhu pach
tO'Vll! smlouvy na miste dosavadního hospodaření ve vlastní režii. Pře
~eslat~ nutr:o, že nesmí tu mýliti okolnost, že odporující spoluvlastník 
jest zaroven testamentámě ustanoveným společným správcem nemovi-
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tého majetku a že rozsah jeho správních oprávnění byl určen ve sporu 
rozhodnutém v poslední stolici dne 23. května 1928 č. j, Rv 11 488/27 
(uveřejněném pod čís. 8072 sb, n. s.) v ten rozum, že společnému správci 
příslušejí jen úkony řádné správy (§§ 837 a 1029 obč. zák.), neboť 
v tomto případě nejde vůbec o rozsah oprávnění společného správce a 
o otázku, zda by byl jako správce oprávněn propachtovati statek proti 
vůli ostatních spoluvlastniků, nýbrž jde tu o vzájemný poměr spolu
vlastníků, z nichž dva se usnesli na určitém správním opatření, ale třetí 
nechce se tomu podrobiti. Bylo již v důvodech zmíněného rozhodnutí 
nejvyššího soudu na to poukázáno, že nesmí býti směsován vzájemný 
právní poměr spoluvlastníků s právním poměrem jednoho spoluvlastníka 
jako společného správce k ostatním společníkům, Dále jest předeslati, 
že v tomto případě nutno pokládati navrhované propachtování za důle
žitou změnu, která jest žádána k vůli lepšímu užívání podstaty, při které 
přehlasovaný může žádati zajištění za příští škodu, nebo - kdyby bylo 
odepřeno - vystoupení ze společenství (§ 834 obč. zák.). V této otázce 
jest souhlasiti s názorem rekursního soudu. Má totiž při statkovém dvoru, 
tedy při větším hospodářském celku, nejen nastoupiti na místo hospo
daření ve vlastní režii jiný system užívání, totiž propachtování dvora, 
ale nad to má býti pacht podle návrhu pachtovní smlouvy uzavřen na 
šest let, tedy nikoli snad jen na výpověď, takže jde o důležitou zmenu 
podle § 834 obč, zák. Při tom netřeba se ani odvolávati na obdobu 
předpisu druhé věty § 233 obč, zák" podle níž opakem k první větě 
pokládá zákon uzavření pachtovní smlouvy za úkon nikoli řádného hos
P?da!ení,o ani se netřeba odvolávati na předpis § 189 nesp, říz" podle 
n"h?z muže s?ud d~!i poručníkovi povšechné svolení jen k propachto
v,am jednotlIvy~h dIlu statku menšího významu na obvyklé lhůty, aniž 
t~eba, se odvolava!I na obdobu předpisu § 111 ex, ř., podle něhož po
trebu]e vnucený správce soudní schválení k propachtování nemovitosti 
nebo jednotlivých jejíc~ díll!. Proto není zapotřebí v tomto připadě řešiti 
otazku, co by bylo pravem, kdyby šlo o věc, týkající se jen řádného 
spravc:vánÍ a užívání podstaty podle ~ 833 obč, zák. Posléze jest přede
slah, ze zako~ ~ovolava v, § 835 obc. zák. k rozhodnutí sO'-1dce teprve, 
kdyby se podIlll!cl nemohlI souhlasně dohodnouti na losu nebo na roz
hodčÍom. Že tako:,éhc: s.ouhlasu tu není, vidno nejlépe z návrhu stěžo
vatelu a z toho, ze tretI spoluvlastník rozhodně návrhu odporuje, Podle 
t~h?, co dosud uvedeno, jest v tomto případě postupovati podle před
piSU §§ 834 a 835 obč. zák., a jest rozřešiti otázku zda se rozhodnutí 
může státi v !!z~~í, mimospo.:~ém, V té příčině ,se pra~e ustá1i1ajiž z dob 
Judikatury dnvejslho nejvysslho soudu ve Vldni na názoru že nutno 
rozhodovati jen v řízení rnimosporném, protože nejde o vyn~cení spor
ného s,ou~;omého práva, nýbrž o úkon správy na společném majetku, 
o jehoz pnpustnosÍl by mohlo býh rozhodnuto i losem nebo rozhodčím 
a kter~ j,est právě takovým správním opatřením, jako na př. určení osoby 
spolecneho správce podle § 836 obč. zák, Csrv, na př, rozh, .Čís. 2933 
Sll. U. n, f; a r~zhod~utí -čís, 2188 sb, n, s.). V souzeném případě nevadí, 
ze byly ucastl1lky predneseny obšírné skutečnosti, z nichž podle svého 
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stanoviska vyvozují prospěšnost nebo zase neprospěšnost propachto
vání, a nevadí, že soud, maje rozhodnouti O přípustnosti tohoto správ
ního opatření a učiniti si úsudek (} jeho užitečnosti a vhodnosti pro 
spoluvlastníky, musí všechny okolnosti a poměry, které na jeho opatření 
působí, vyšetřiti 5ám od sebe, vyslechna o nich strany nebo jiné osoby 
věci znalé neb i znalce a vyžaduje si potřebné zprávy a listiny. To jest 
jeho právem i povinností podle § 2 čís. 5 nesp. říz. Pokud půjde 
o s por n é o t á z k Y P r á v n í, uděluje zákon v § 2 čís. 7 nesp. říz. 
soudu poukaz, by o právech stran nerozhodoval »ukvapeně«, nybrž by 
buď hned zavedl právní jednání, neb odkázal účastníky na pořad práva. 
Zákon nepraví, že nesporný soudce nemůže rozbodovati o sporných 
právních otázkách, naopak jde na· jevo z doslovu i smyslu zmíněného 
předpisu, že o sporných právních otázkách, jichž skutkové podklady 
nejsou sporné, jest i v mimosporném řízení »zahájiti právní jednání« 
a pak rozhodnouti. K tOI11u jest mimosporný soudce právě tak způso
bilý, jak soudce procesní. Proto mluví v § 16 druhý odstavec cís. nař. 
ze dne 12. října 1914, čís. 276 ř. z. při určení plnění nemanželského 
otce v mimosporném řízení již jen o »sporných skute,čnostech«, nikoli. 
také o sporných právních otázkách. Pokud jde o sporné skutečnosti, 
ustanovuje zákon na témže místě, že, závisí-li opatření na skutkových 
okolnostech, které mohou býti vysvětleny jen řádným průvodním řízením, 
musí soud účastníky odkázati na pořad práva. Jde o to, jaký jest poměr 
§ 2 čís. 7 k § 2 čís. 5 nesp. říz. Zákon nemíní tu jakékoli sporné skuteč
nosti, které strany v mimosporném řízení přednášejí, nýbrž má na mysli, 
že často tytéž sporné skutečnosti jsou právně důležité jak v řízení mimo
sporném, tak v řízení sporném, že však bezpečně se dají zjistiti jen for
málním průvodním řízením, t. j. připuštěním důkazů navrhovatele a od
vodÍ! odpůrce, by tak byla zachována zásada rovného slyšení stran a 
provedením důkazÍ! podle předpisů sporného řízení (srv. Ott, Rechts
fiirsorgeverfahren str. 183). Půjde tu zpravidla o právně důležité sku
tečnosti, na nichž v řízení sporném závisí rozhodnutí o soukromopráv
ních nárocích, na př. zda byla zřízena platná ústní závěť (§ 65 nesp. 
říz.), na jejímž podkladě by bylo projednati a odevzdati pozůstalost 
dědici. Jinaké skutečnosti, třebas sporné, které slouží jen »k osvětlení 
okolností a poměrů« a které účastníci přednášejí v mimosporném řízení 
jen k vůli tomu, by soudci zjednali přesvědčení o vhodnosti nebo ne
vhodnosti žádaného opatření, Fž mimosporný soudce činí podle volného 
svého uvážení, musí si tento sám vyšetřiti a proto mu zákon poskytuje 
v § 2 čís. 5 nesp. říz. prostředky, by si mohl spolehlivě a úplně zjistiti 
skutkový podklad pro své opatření. V takovém případě nejde o vynucení 
sporného soukromého práva, nýbrž O opatření mimosporného soudce, 
které mu náleží a pro něž jest jen on příslušným. Tak tomu jest na př. 
při soudním opatření o péči a výchově dětí rozvedených nebo rozlou
čených manželů, jde-li o sporné skutkové otázky, na nichž závisí roz
hodnutí o blahu dětí (§ 142 obč. zák.), nebo při určení osoby správce, 
Jde-ll o to, zda ta neb ona osoba má potřebné vlastnosti pro tento úkol 
(§ 836 obč. zák.), nebo - jako v tomto případě - jde-li o to, zda 
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by byl přechod od hospodaření ve vlastní režii k propachtování k pro
spěchu či neprospěchu spoluvlastníků. Kdyby tomu tak nebylo, a kdyby 
každý přednes sporných skutečností měl v úpěti odkázání účastníků 
na pořad práva, musela by většina mimospomých věcí býtí vyřizována 
sporem. Jest to vidno i z tohoto případu, kde první soudce uvádí, že jest 
mezi účastníky sporné na př., zda byly v létech 1923 až 1928 při hos
podaření schodky, či zda byly hospodářské přebytky, a dále, zda byly 
účty složené správcem za tato léta úplné a správné, o čemž prý by bylo 
nutno prováděti rozsáhlé znalecké i jiné důkazy. Ale právě na znalce 
odkazuje výslovně i předpis § 2 čís. 5 nesp. říz. Mimo to by nastala 
otázka, jaký pořad práva by měl býti nastoupen, by byly tyto sporné 
skutečnosti formálním průvodním řízením zjištěny, když rozhodnutí o na
vrženém propachtování náleží podle § 835 obč. zák. nespornému soudci 
a když žaloba o určení pouhých skutečnosti (mimo pravost a nepravost 
listiny) není podle § 228 c. ř. s. přípustná. Rekursní soud sám souhlasí 
s vývody navrhovatelů v rekursu, že předpis § 2 čís. 7 nesp. říz., který 
byl vydán ještě za platnosti dřívějšího soudního řádu se zákonnou 
theorií průvodní, pozbyl mnoho na svém významu za platnosti nynějšího 
civilního řádu soudního, protože nyní oba zákony jsou ovládány' zá
sadou volného hodnocení důkazů a protože oba zákony připouštějí tytéž 
průvody (až na kvalifikovaný výslech slran). Není bez významu, že vý
voj zákonodárství směřuje k tomu, rozšířiti působnost mimosporného 
soudce dokonce i na sporná práva soukromá, na př. zákony o ochraně 
nájemníků, zákon o rozluce manželství v mimosporném řízení, četné 
zákony o pozemkové reformě a pod. Jen pro úplnost nutno se zmíniti 
o tom, že první soud nesprávně vyvozoval z odůvodnění rozhodnutí 
čís. 8072 sb. n. s., že i nejvyšší soud, mluvě tam o »sporech« mezi spolu
vlastníky, mínil tím řízeni sporné. Tato otázka nemohla a nechtěla býti 
v onom rozhodnutí řešena a věta »takovým sporům se nelze vyvarovati« 
vyj adřuj e z celé souvislosti ostatních vět jen to, že »takovým rozporům 
nelze se vyvarovati mezi spoluvlastníky, kteří již v rozporech jsou, ani 
nejzevrubnějšími ustanoveními zákona nebo smlouvy«. Ježto nižší soudy 
v důsledku svého právního názoru nekonaly šetření a nerozhodly ve 
věci, byly nutno rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 9149. 

Předměty, jichž dlužník potřebuje k výl<ionu stavitelského povoláni, 
jsou podle § 251 čís. 5 ex. ř. vyloučeny z exekuce. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1929, R I 580/29.) 

s o udp r v é s t o I i c e vyhověl návrhu dlužníka, stavitele, by 
byla zrušena exekuce zabavením a prodejem jednoho psacího stolu, dvou 
stolů z tvrdého dřeva, jednoho stolu pod psací stroj, dalších 4 fotelů 
z ohýbaného dřeva, jednoho kulatého stolu, jedné registratury, padesáti 
dvou koleček, jednoho vagonu lešenových prken, dvou kůlen, čtyřiceti 
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dřevěných konví a pěti obloukových pil jen ohledně jednoho tvrdého 
stolu a jednoho fotelu. Rek u r sní s o u d k rekursu dlužníka vyhověl 
zcela návrhu. D ů vod y: Soud první stolice odůvodnil své zamítavé 
rozhodnutí o návrhu na vyloučení předmětů z exekuce tím, že dlužník 
jako duševní pracovník potřebuje k výkonu svého povolání jen jeden 
velký dubový stůl a jeden fotel k usednutí při práci. Než odůvodnění 
toto jest nesprávné a projevený názor není v souhlase ani s tendencí 
zákonného ustanovení § 251 čís. 5 ex. ř. Podle § 251 čís. 5 ex. ř. vy
loučeny jsou u osob, jež duševní povolání osobně provozují, předměty 
nutné k provozování tohoto povolání. V souzeném případě jest povinnou 
stranou stavítel, tedy nesporně osoba provozující povolání duševní a 
k provozování jeho povolání jest zapotřehí nutně kancelářského zaří
zení, umožňujícího mu, by mohl psáti, kresliti, provádě,ti výpočty, ukládatí 
spisy a usaditi zákazníky k němu přicházející. Proto nutně potřebuje 
kancelářské zařízení, totiž: jeden psací stůl, další jeden stůl z tvrdého 
dřeva, jeden stůl pod psací stroj, další tři fotele z ohýbaného dřeva, jeden 
kulatý stůl a registraturu. K dalšímu výkonu stavitelského povolání po
třebuje povinná strana i stavitelský inventář, bez něhož jeho hospo
dářská existence by byla znemožněna a také znalec z oboru stavitelského 
podal posudek v ten smysl, že dlužník zabaveného inventáře, totiž 52 ko
leček, 1 vagonu lešenových prken, 2 kůlen, 40 dřevěných konví a 5 oblou
kových pil nutně potřebuje k vý!\Onu osobně provozované své živnosti 
stavitelské, kterou provozuje v malém rozsahu. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vymáhajícího 
věřitele. 

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Dovolací soud přidává 
se k názoru rekursního soudu, že dlužníka Františka B-a jako stavitele 
nutno považovati za osobu, která vykonává duševní povolání, a že tudíž 
předměty, jichž potřebuje k výkonu stavitelského povolání, podle § 251 
čís. 5 ex. ř. jsou vyloučeny z exekuce. že dlužník František B. předmětů, 
ohledně nichž rekursní soud exekuci podle § 251 čís. 5 ex. ř. zrušil, 
k provozování stavitelské živnosti potřebuje, zjistil rekurs ní soud na zá
kladě posudku znalce. 

čís. 915(). 

Do usnesení exekučního soudu, jimž bylo vyhověno návrhu vymá
hajíclho věřitele na převzetí zabavených svršků za třetinu odbadni ceny, 
jest dlužník op1"ávněn k rekursu. 

(Rozh. ze dne 3 i. srpna 1929, R I 597/29.) 

Rek u r s II í s o u d odmítl rekurs dlužníka do usnesení exekučního 
soudu ze due 29. dubna 1929 s tim, že o něm rozhodne exekuční soud 
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jako o stížnosti do výkonu exekuce. D ů vod y: Usnesením prvého soudu 
ze dne I. dubna 1929 povolen byl prodej z volné ruky věcí ,eznamena
ných a popsaných v zájemním protokole ze,dne 22. březn~ 1929 p.od po
ložkou 1-18 a usnesení to nabylo mocI prava. Ustanovu]e-h nym v na
padeném usnesení prvý soud, že tyto věci jest přenechati vymáhající 
straně za jednu třetinu odhadní ceny na účet její vykonatelné pohledávky 
lze usnesení tomu rozuměti jen tak, že exekuční komisař způsobem tím 
vykonává povolený prodej z volné ruky. Zda tento p~stu~ ,exekučního 
výkonu odpovídá předpisům exekučního řádu, ]ednaclho radu a J 111~ 
strukci pro výkonné orgány čili nic, vymyká se přez~o~šení ~ rozhodn~1t 
rekursního soudu, ježto proti tomuto postupu exekucmho vykonu broJlÍ! 
lze podle § 68 ex. ř. jen stížností, tam uvedenou. Bylo proto rekurs za
vrhnouti podle § 78 ex. ř. a § 526 odst. 2 c. ř. s. jako nepřípustný podle 
§ 78 ex. ř. a § 523 c. ř. s. a poukázati jej na exekuční soud jako tam po-
dle § 68 ex. ř. příslušný. . ,. . 

N e j vy Š š i s o u d zrušil napadené usnesem a ulonl rekursmmu 
soudu, by o rekursu, nepřihlížeje k odmítacímu důvodu, znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Rekursní soud odmítl rekurs povinného z důvodu, že nejde o rekurs 
proti usuesení exekučního soudu po rozumu § 65 ex. ř., nýbrž o stižnost 
proti postupu při výkonu exekuce po rozumu § 68 ex. ř. Tento názor re
kursního soudu jest mylný. Když exekuční prodej nebyl proveden, pro
tože se ku dražbě nedostavili koupěchtiví, nařídil exekuční soud usnese
ním ze dne 4. dubna 1929 podle druhého odstavce § 280 ex. ř. z úřadu, 
by zabavené věci byly prodány. Dne 20. dubna 1929 podal vymáhající 
věřitel u exekučního soudu návrh na převzetí zabavených svršků za tře
tinu odhadní ceny, kterému návrhu exekuční soud napadeným usnesením 
ze dne 29. dubna 1929 vyhověl. Jelikož se toto usnesení stalo exekučním 
soudem a nenáleží mezi usnesení, proti nimž podle § 289 ex. ř. rekurs 
není přípustným, příslušel povinnému proti němu rekurs po rozumu § 65 
ex. ř., nikoli stížnost podle § 68 ex. ř. Rekursní soud tudíž neprávem re
kurs odmítl. Bylo proto k dovolacímu rekursu napadené usnesení zrušiti 
a rekursnímu soudu uložitI, by o rekursu znovu rozhodl. 

čís. 9151. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n.). 
»Místnostmi« ve smyslu zákona o ochraně nájemců jest rozuměti jen 

prostory v budovách, pod střechou, II se všech stran ohraničené. 
Otázku, zda se ochrana náJemců vztahuje i na jednotný předmět ná

jmu, sestávající ~nejen z místnosti, nýbrž i z volného pozemkového pro
storu, jest řešiti v každém připadě zvlášť podle povahy hlavni věci. 

Nájem, jeho~ předmětem jest pi'edevším volný prostor, jen;; jest 
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proti místnostem na něm (stodole a vážnimu domku) v nepopíratelné 
a značné převaze, nepodléhá ve svém celku ochraně nájemců. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1929, Rv I 1342/29.) 

Žalovaní mělí od žalujícího družstva v nájmu ohraženou parcelu se 
dvěma kolnami a s domkem s vozovou váhou. Proti soudní výpovědi 
z nájmu namítli žalovaní najmě, že užívají kolen jako skladíště, tedy jako 
živnostenské provozovny, a domku vážného jako kanceláře a že proto 
spadá právní poměr pod ochranu nájemníků. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e ponechal výpověď v účinnosti. O ů vod y: Soud zjistil, že 
předmětem nájmu jsou parcely čk. 320, 321, 245 a 258, kteréž dohromady 
tvoří celek ohraničený proti straně západní drátěným plotem do ulice T., 
proti straně jižní hůlkovým plotem do ulice P., na straně východni sto
dolou na st. p. č. k. 245, proti straně severní pak z větší části hůlkovým 
plotem, a z menší části zdí sousedního domu. V severozápadním rohu 
při ulici T. jest kolna 6 X 15 kroků prostorná, jejíž střecha spočívá na 
5 zděných a 2 dřevěných podpěrách (sloupech), přiléhající k sousedovu 
stavení a mající jen na straně východní prkenné šalování jako zeď, 
kdežto ostatní zdi zcela scházejí. Vedle ní jest domek, bývalá váha, 
3 X 4 kroky prostorný, zděný a zařízený a používaný jako kancelář. Ji
nak část bývalé stavební parcely čk. 258 při ulici T. a P., kde před 
mnoha lety byla stodola, která však vyhořela, a pak celá parcela čk. 320 
a 321 jest volné, nekryté prostranství představující lichoběžník průměrně 
16 kroků široký a asi 70 krokll dlouhý. Na východní straně prostranství 
to uzavírá zděná, prostorná stodola zbudovaná na parcelečk. 245. Pod 
kolnou u ulice T. a ve stodole jsou různé nové a zánovní stroje hospo
dářské, kdežto na nekrytém prostranství jsou stroje starší, jednotliv~ 
strojové součástky a starší kovový materiál. Jest spornou otázka, zdali 
se na tento objekt vztahuje úkon o ochraně nájemníků. Žalovani míni, 
že ano, dovolávajíce se § 30 zákona čís. 44/1928 sb. z. a n. Podle tohoto 
předpisu vztahují se ustanovení zákona, pokud není nic jiného stano
veno, také na jakékoliv jiné místnosti, které jsou předmětem nájemní 
nebo podnájemní smlouvy. Co jest rozuměti »místnostÍ« zákon sám ne
určuje a praxe soudní, držíc se obecné mluvy, za místnost považuje kaž
dou prostoru se všech stran proti okolí ohraničenou a střechou krytou, 
jako: stodola, kolna, skladiště, sklep a pod. Na pronajatém objektu, 
o nějž v tomto sporu jde, lze za takové místnosti púvažovati stodolu na 
straně východní a bývalý vážní domek, nikoliv však krytou prostoru 
u vchodu při ulici T., poněvadž není se všech stran ohraničena zdí, nýbrž 
jest volně přistupná až na stranu východní, kde jest prkenné šalování, 
jinak jest to jen prostora pod střechou na pilířích podepřenou. Při po
čátku nájmu byla prý tato prostora se všech stran ohražena, ale dvě 
strany byly žalovanými odstraněny k vůli výhledu z ulice do prostory, 
stav ten dosud trvá a proto jen ten jest rozhodným při jJosouzení, zda 
jde o místnost. Tyto »místnosti« však podle názoru soudu nejsou s to, 
by bylo lze smlouvu ze dne 26. července 1925 podřaditi pod ochranu ná-
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jemníků. Smlouva ta se musí bráti a vykládati jako celek a po ,dle c,elko~ 
vého obsahu smlouvy a podle celkového vzhledu naJateho predmetu JI 
posuzovati. Podle smlouvy ,;e dne 26. ~ervence 1925, kte;-ou ž,alovaní 
sami sepsali a zástupCI druzstva Janu S-OVl k podpISU predlozlh, pk 
soud zjišťuje výpovědí Jana š-a, pronajal Jan š. žalovaným a žalovaní 
si od něho najali: ohraženou parcelu čk. 320 a 321 se dvěma kolnamI 
a s domkem s vozovou váhou, zavázal se, že, pokud žalovaní parcelu tu 
budou míti pronajatu, nebude provozovati obchod s dřívím a s uhlím, a, 
kdyby parcelu tu chtěl prodati, vyhradil jim právo předkupni. Již z těchto 
výrazů žalovanými použitých jest zřejmo, oč jim šlo, že totiž hlavním 
předmětem nájemní smlouvy byla ohražená prostora parcely čk. 320 a 
321 a že kolny s vozovou váhou považovali jen za příslušenství tohoto 
prostranství, jehož úplně kryté kolny byly jim i nevítané, poněvadž pro 
ně nebyl výhled z ulic na stroje, které chtěli tam umístiti. Kdyby byli 
za hlavní předmět nájmu považovali kolny a vážní domek, byli by to 
ve smlouvě vyjádřili, na př. tak, že najímají dvě kolny a vážní domek a 
prostoru mezi nimi položenou a plotem ohraženou. že žalovaní v tomto 
sporu tvrdí opak, jest vysvětlitelné jejich snahou podřaditi smlouvu pod 
ochranu nájemníků. Také Jan š. udal, že na těchto pozemcích, a nikoliv 
pod kůlnami prováděl obchod s dřívím a s uhlím, čímž zřejmě vyjádřil, 
že i za něho při jeho obchodu bylo hlavním nekryté prostranství, nikoliv 
kolny. Předmět nájmu na první pohled tvoří celek, to jest se všech stran 
ohraženou prostoru, na níž stavby tvoří pouhé příslušenství při srovnání 
prostory nezastavěné s plochou zastavěnou. Celého objektu, i volně pří
stnpného i krytého, užívají žalovaní ve své živnosti, při obchodu s hos
podářskými stroji, majíce nové stroje pod střechou, starší na volném pro
stranství. Pro povahu smlouvy nájemní jest rozhodné, co tvoří hlavní 
předmět smlouvy, nikoliv to, co jest jen příslušenstvím. Podle shora 
uvedeného hlavním předmětem smlouvy byla ohražená parcela od ostat
ního okolí stěnami neoddělená a střechou nekrytá, kdežto 2 kolny a vážní 
domek byly jen předmětem vedlejším, příslušenstvím, a proto smlouva 
ve svém celku není nájmem spadajícím pod zákon o ochraně nájemníků. 
Kdyby bylo podle stanoviska žalovaných stodolu, kolnu i vážní domek 
považovati za místnosti tvořící hlavní předmět nedílné smlouvy, jest soud 
toho názoru, že by se ani na tento poměr nevztahoval zákon o ochraně 
nájemníků vzhledem k ustanovení § 31 čís. 4 § 30 zákona čís. 44/28, 
poněvadž prostory ty ve svém celku i stodola sama představují rozlohou 
svou »mís'nosti« daleko větší ncž byt o kuchyni, 4 pokojích a pokoji pro 
služebné, čemuž nasvědčuje i značné nájemné 8.500 Kč. ročně. Ustano
vení § 31 'čís. 4 zákona čís. 44/28 po případě § 31 čís. 5 zákona čís. 
48/1925 jest užíti i na provozovny (sb. n. s. čís. 8219, 8237). Soud, jsa 
názoru, že na poměr stran předpisů zákona o ochraně nájemníků nelze 
použiti, ponechal výpověď v platnosti. O d vol a c i s o u d napadeny 
rozsudek potvrdil. D ů vod y: Na doslov ujednání mezi žalovanými a 
Janem Š-em o nájmu nutno klásti váhu, poněvadž iná závažný vý::nalll 
pro posouzení, co jest předmětem nájemní smlouvy, a zda vztahUje se 
na ni záko-n o ochraně nájemníků, čili nic. Kdežto žalovanÍ,- zdúrazňujíce, 
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že jim šlo především o nájem místností, které potřebovali k provozováni 
obchodu s hospodářskými stroji, snaží se k tomu přisvědčiti, soud první 
stolice dovozuje, že hlavním předmětem nájemní smlouvy byla ohražená 
prostora parcely čkaL 320 a 321 a že kůlny a domek s vozovou váhou 
jsou jen příslušenstvím. Nic nenasvědčuje tomu, že žalovaným šlo v prvé 
řadě o nájem místností, najmě ani to, že žalovaní najímali nemovitosti, 
jakž již soud první stolice zjistil, za účelem provozování obchodu s hos, 
podářskými stroji, neboť žalovaní sami připouštějí a soud prvé stolice 
zjistil místním ohledáním, že žalovaní užívají k řečenému účelu k umí, 
stě ní strojů a potřeb nejen uvedených parcel, nýbrž i volného prostran, 
ství. Žalovaní sami uvádějí, že jde o jednotnou a nedělitelnou smlouvu. 
A doslov dopisu o potvrzení nájemní smlouvy ze dne 26. července 1925 
a výpověď svědka Jana Š,a, podle nichž si žalovaní najali ohraženou par, 
celu ,čkaL 320 a 321 se dvěma kůlnami a s domkem s vozovou váhou, 
nezůstavují pochybnosti o tom, že předmětem nájmu jest ohrada, kterou 
tvoří oh ražené parcely čkal. 320 a 321 a s ní jako její součást i stavby, 
to jest dvě kůlny a domek s vozovou váhou. Nepochybil tudíž první soud, 
označiv ony stavby, z nichž za místnost ve smyslu § 30 zákona o ochraně 
nájemníků ze dne 25. března 1928, čís. 48 sb. z. a n. lze považovati po, 
dle správného vymezení pojmu »místnost« prvním soudem podle panu, 
jící praxe, především nejvyššího soudu, jen stodolu sloužící za skladiště 
a domek s váhou, ježío druhá kůlna, jak soud odvolací zjišťuje na zá
kladě dodatečné výpovědi svědka Jana Š-a, z úplna stěnami ohraničená 
nebyla a nesporně ani nyní není, za příslušenství oh ražené prostory po
zemkových parcel čkaL 320 a 321. Následkem toho není odůvodněna 
výtka nesprávného ocenění důkazů upl"tňovaná žalovanými. A, je-li 
předmětem nájemní smlouvy, jak zjištěno, ohražená parcela čkat. 320 a 
321 se dvěma kůlnami a s domkem s vozovou váhou, aniž by tvořily 
tyto stavby, pokud je lze za »mÍstnosti« považovati, samostatný před
mět nájemní smlouvy, jak výše vyložena, není oprávněna ;mi výtka ne
správného právního posouzení věci z důvodu, že soud prvé stolice uznal, 
že nájemní objekt pod ustanovení § 30 cif. zák. o ochraně nájemníků 
nespadá a ochrana tohoto zákona se naň nevztahuje. Není také nepří
padnou úvaha napadeného rozsudku, že i kdyby bylo dle stanoviska 
žalovaných stodolu, kůlnu i vážní domek považovati za místnosti tvořící 
hlavní předmět nedílné smlouvy nájemní, nevztahoval by se na tento 
poměr zákon o ochraně nájemníků vzhledem k ustanovení §§ 30 a 31 
čís. 4 cil. zák. o ochraně nájemníků, ježto, jak také vysloveno v rozhod
nuti nejvyššího soudu 6s. 8237 sb. n. s. podle citovaných právě usta~ 
novení zákona o ochraně nájemníků, zákon sleduje účel chrániti jen ma
lého nájemníka a neměl tedy v úmyslu chrániti nájem větších objektů, 
které odpovídají rozsáhlosti předpisu § 31 čís. 4 zákona o ochraně ná
jemníků, o jaké jde i v souzeném případě, jak soud první stolice zjistil 
místním ohledáním. 

Ne j v y š,š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 
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D ů vod y: 

Po právní stránce souhlasí nejvyšší soud s názorem nižších soudů, 
že v souzeném případě nespadá předmět nájmu pod ustanovení § 30 
zákona ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n. a že se naň ochrana 
tohoto zákona nevztahuje. Jeho ustanovení o bytech vztahují se ovšem 
podle § 30, pokud není jinak ustanoveno, i na jednotlivé části bytu a 
jakékoliv jiné místnosti, které jsou předmětem nájemní nebo podnájemní 
smlouvy, ale dovolání zřejmě nesprávně označuje i nekrytou pozem
kovou plochu najmutých parcel za »místnosti«, mluvíc jednak o »krytých 
místnostech« pro kancelář a pro hotové stroje a jednak o »0 t e v ř e
n Ý c h místnostech« pro velké stroje a odpadky. »Místnostmi" ve smyslu 
zákona o ochraně nájemníků jest rozuměti je'n prostory v budovách, pod 
střechou, a se všech stran ohraničené. (Rozhodnutí čís. 4348, 6384, 
7089, 7442 sb. n. s.). Otázku, zda vztahuje se ochrana nájemníků i na 
takový jednotný předmět nájmu, který záleží nejen z místností, nýbrž 
i z volného pozemkového prostoru, zákon čís. 44/,1928 sb. z. a n. ne
upravuje; jest ji proto řešiti soudem v každém jednotlivém případě 
zvláště, a to se zřetelem k zásadě vyslovené v poslední větě § 1091 
obč. zák. podle povahy hlavní věci. Při tom jest však míti dále na zřeteli, 
že zákon o ochraně nájemníků jest zákonem výjimečným a že proto jeho 
působnost nelze výkladem rozšiřovati za meze, jež vyžaduje jeho účel. 
Již v rozhodnutí čís. 8219 sb. n. s. vyložil nejvyšší soud, že zákon 
o ochraně nájemníků sledoval především účel, by při nouzi o byty byli 
nájemníci chráněni v potřebě bydlení, a, byla-li ochrana přiznána i pro 
jiné místnosti, zejména živnostenské a obchodní, nebylo úmyslem zá
konodárcovým, by byly pro živnostníky a obchodníky zaručeny vyšší 
ochranné výhody, než pro nájemníky bytů. S účelem zákona by se ne
srovnávalo, kdyby táž ochrana jako nájemníkům bytů byla poskytována 
též nájemcům volných pozemkových prostorů, používaných pro účely 
obchodní nebO' živnos'tenské, jen proto, 'že jsou na nich zřízeny nějaké 
stavby, rozsahem a hodnotou v poměru k celku méně významné, jako 
kůlny, boudy a pod., poněvadž o takové prostory - jak jest obecně 
známo - není nouze, a protože k vydání úkona o ochraně nájemníků 
vedl jen nedostatek budov, nikoliv nedostatek pozemků. V souzeném 
případě bylo zjištěno, že předmětem nájemní smlouvy byly pozemkové 
parcely Č. kal. 320 a 321 i se stavbami na nich zřízenými, z nichž za 
»místnosti« lze považovati jen stodolu, používanou žalovanými za skla
diště, a malý domek s vozovou váhou, používaný žalovanými za kan
celář. Místním ohledáním bylo již soudem prvé stolice zjištěno, že i na 
nekrytém prostranství jsou uloženy starší stroje, strojové součástky a 
kovový materiál, a z výsledků místního ohledáaí vyplývá, že volný 
prostor jest proti místnostem, stodole a vážnímu domku, v nepopíratelné 
a značné převaze. Předmětem nájmu jest iudíž především volný prostor 
k uložení zboží a není rozhodné, upotřebují-li žalovaní také stodoly a 
vážního domku k provozování obchodu s ho,'podářskými stroji, neboť 
jejich provozovnu tvoří i místnosti v uvedenfch dvou budovách i volný 
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prostor. Posuzuje-li se sporná věc s hledisek zpředu naznačených, jest 
souhlasiti s názorem nižších soudů, že nájemní smlouva žalovaných ve 
svém celku nepožívá ochrany zákona čís. 44/,1 928 sb. z. a n., a dovolací 
důvod podle § 503 čís. 4 c. ř. s. není opodstatněn. Pokud dovolání brojí 
konečně proti tomu., jak bylo nižšími soudy vyloženo ustanovení § 31 
čís. 4 zákona o ochraně nájemníků čís. 44/1928 sb. z. a n., není třeba 
jeho vývody se obírati, ano bylo uznáno, že v souzeném případě nelze 
tohoto zákona vůbec použíti. 

čís. 9152. 

český vodní zákion. 
Vodní kniha má význam pouhého vodního katastru, nikoliv pozem

kov.é knihy. Do vodní knihy nelze zapisovati práva k užívání vod za
kládající se na dil.vodech soukromoprávních. 

Rozhodovati o povinnosti držitele rybníka, by udržoval a opravoval 
rybniČllí hráze, přísluší politickým úřadům. 

(Rozh. ze dne 5. září 1929, R I 564/29.) 

žalobkyně byla 'kniho·vní vlastnicí mlýna a měla pro živnost mly
nářskou služebnost br~ní vody z rybníků (v čechách), jichž hráze se 
v roce 1925 protrhly. žalobkyně, tvrdíc, že žalovaní opravili po dlouhém 
váhání trhlinu ve hrázi jednoho rybníka, a to jen provisorní hrází 
z prken, kdežto hráz druhého rybníka dosud opravena není, ač žalovaní 
jsou povin.ni hráze těchto rybníků opravovati, že jí tím 'vznikla škoda,' 
ježto nemohla vody z rybníků řádně využíti a nemohla převzíti řezivo 
a mletí ke zpracování, domáhala se, by bylo uznáno právem, že žalovaní 
jsou povinni hráze rybníkŮ svým nákladem řádně opraviti, vše do pře
dešlého stavu uvésti, tak aby žalobkyně mohla vody z těchto pro provoz 
své živnosti řádně využíti, jak<lŽ i, by žalovaní nahradiíi žalobkyni 
vzešlou škodu. Pro ce s n i s o udp r v é s t o I i c e uznal právem, 
že žalovaní jsou povinni opravovati hráze rybníků. O d vol a c í s o u d 
vyhověl odvolání žalovaných vytýkajícímu zmatečnost podle § 477 čís. 6 
c. ř. s. a odmítl pro nepřípustnost pořadu práva žalobu, pokud se do
máhala, by bylo uznáno právem, že žalovaní jsou po.vinni svým ná~ 
kladem řádně opraviti hráze rybníků, vše do předešlého stavu uvesh 
tak, by žalobkyně vody z těchto rybníků pro provoz své živnosti mohla 
řádně využíti; ohledně žalobního nároku na náhradu škody uložil odvo
lací soud soudu prvé stolice, by o žalobě dále jednal a rozhodl. D ú
vod y: Žalovaní napadají mezitímní rozsudek prvého soudu především 
z důvodů zmatečnosti čís. 6 a 9 § 477 c. ř. s., jež spatřují v tom, že se 
první soud neprávem prohlásil příslušným k rozhodnutí q žalobním ná
roku, že jsou žalovaní povinni svým nákladem řádně opraviti hráze ryb~ 
níků, a že v odůvodnění rozsudku prvý soud neuvádí, které skutkove 
okolnosti pokládá za zjištěné. Výtka dovolatelů, že první soud mělo ná
mitce nepřípustnosti pořadu práva rozhodnouti usnesením, jest správná, 
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neboť zákon v § 261 c. ř. s, stanoví, že o námitkách a návrzích v otázce 
nepřípustnosti pořadu práva má býti rozhodn.uto po předchozím ústním 
jednání usnesením, kteréž nemá se zvláště vydati, když se o námitce 
jednalo ve spojení s věcí hlavní a námitka byla zamítnuta, nýbrž že má 
býti pojato do rozhodnutí ve věci hlavnÍ. Než tím se na věci samé nic 
nemění, neboť z odůvodnění rozsudku jest patmo, že první soud ná
mitku nepřípustnosti pořadu práva zamítl, a stačí proto, když se roz
hodnutí prvého soudu v tomto směru doplní. Správným jest i tvrzení, 
že nejde o jedin.ý žalobní nárok, o náhradu škody, jak první soud v roz
sudku dovozuje, nýbrž o dvojí nárok, o opravu hráze rybníků a o nárok 
na náhradu škody, kterýž druhý nárok ovšem předpokládá, že žalovaní 
mají povinnost hráz opraviti a 'že tuto povinnos( zanedbali. Tu·to okol
nost první soudce přehlédl, vycházeje ze stanoviska, že jde jen o žalobu 
o náhradu škody z toho, že žalovaní hráz ryhníků neopravili, a že otázka 
povinnosti žalovaných k opravě hrází jest jen otázkou předurčující, kte
rou si soud sám může vyřešiti. Tomu však není tak, neboť žalující nechce 
jen, by bylo rozhodnuto o povinnosti žalovaných k náhradě škody 
vzniklé jí tím, že hráz rybníků neopravili, nýbrž též, by bylo soudem 
rozhodnuto, že žalovaní jsou povinni hráz rybníků opraviti, žalující chce, 
by obojí saudní výrok stal se účastným rozsudku a by po právní moci 
rozsudku mohl proti žalovaným býti exekučnč proveden a musí proto 
souď zkoumati, zda jest tu příslušnost soudu i .ohledně první žaloby. 
První soud, třebaže tvrdí, že jde jen o vyřešení otázky předurčující, přece 
o této otázce rozhodl rozsudkovým nálezem, tak jako by nárok byl spor
ným co do dúvodu a co do výše, a tím ovšem uznal se příslušným k ře
šení první žaloby, leč neprávem, Žalující opírá první žalobní nárok o to, 
že pro každého vlastníka mlýna jest ve vodn·í knize okresní politické 
správy zapsáno právo bráti pro mlynářskou živnost vodu z rybníků a že 
žalovaní majitelé těchto rybníků jsou pavinni hráze rybníků opravovati, 
by žalující potřebnou vodu pro svou mlynářskou živnost z rybníků mohla 
bráti, neuvádějí však soukromoprávní důvod, ze kterého odvozují právo 
vodu hrátí a povinnost žalovaných hráze rybníků opravovati. V souzeném 
případě jde tedy o umělé vodní dílo, o rybníky zřízené soukromými oso
bami na vodách tekoucích a tu zajisté platí ustanovení § 43 vodního zá
kon.a pro čechy ze dne 28. srpna 1870, čís. 71 z. zák., že díla v tekoucí 
vodě mají sdělána a zachovávána býti tak, by to nebylo právům jiného 
na újmu, jakož i ustanovení § 44 cit. zákona, že udržovati taková díla 
jsou povinni vlastníci díla. O toto ustanovení žalující, neuvádějící sou
kromoprávní důvod, opírá povinnost žalovaných k opravě hrází rybn.íků, 
o této povinnosti nemůrže však rozhodnouti soud, nýbrž rozhodovati o tom 
jest vyhrazeno podle §§ 21 a 75 cit. zák. politickým úřadům, Rozhodl-li 
první soud o- této otázce, jest jeho rozhodnutí zmatečným podle § 477 
čís. 6 c. ř. s., takže odvolání vytýkající tuto zmatečnost jest odůvodně
ným, musilo mu proto býti vyhověno a musil býti rozsudek jako zma
tečný i s předchozím řízením podle § 477 c. ř. s. zrušen - a žaloba 
s první žalobní prosbou pro nepřípustnost pořadu práva usnesením -
když se tak nestalo v neveřejném zasedání podle § 478 prvý .odstavec 
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a § 473 c. ř. s. odmítnuta. Poněvadž mezítímním rozsudkem bylo vlastně 
rozhodnouti o první žalobní prosbě, nikoliv také o žalobě o náhradu 
škody, musilo býli soudu prvé stolice uloženo, by o této žalobě jednal a 
rozhodl. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

D ů vod y: 

Stížnostními vývody není vyvráceno správné, věci i zákonu vyhovu
jíci odůvodnění napadeného usnesení. Stěžovatelka tvrdí, že její nárok na 
braní vody z obou, rybníků jest nesporný, ježto žalovaní sami přiznávají, 
že toto její právo jest zapsáno ve vodní knize, a z toho odvozuje, že 
tento zápis ve vodní knize jest podkladem pro její nárok na braní vody. 
Žalobkyně však uplatňuje žalobou proti žalovaným jejich povinnost, by 

_ svým nákladem řádně opravili hráze obou rybníků a uvedli je do přede
šlého stavu tak, by mohla vody z těchto rybnlků řádně vyu'žíti pro svou 
živnost. Dále tvrdí, že zápis jejího oprávnění ve vodní knize má obdob
nou povahu jako zápis v pozemkové knize, takže žalovaní jsou bez 
ohledu na to, zda závazek převzali, čili nic, povinni ono' břemeno ve 
vodní knize zjištěné ze svého vybývati a o udržování se starati. Posléze 
tvrdí, nic bližšího neuvádějíc, že se její nárok k vodnímu dílu opírá 
o právo soukromé. Zjevně tedy opírá stěžovatelka žalobou uplatňovaný 
nárok o zápis ve vodní knize. Podle § 100 vodního zákona pro čechy ze 
d,ne 28. srpna 1870, čís. 71 z. záka § 1 nařízen,í ze dne 20. září 1872, 
'čís. 52 z. zák. jest vodní kniha určena jen ku vyznačení vodních práv 
v dotyčném okresu už existujících nebo podle vodního zákona no,vě na
bytých. Zápis do vodní knihy stane se podle §§ 4, 5 a 6 cit. nařízení na 
",kladě zjištění skutečných poměrů. O sporných právech při zápisu není 
rozhodováno. Zapsáním práva do vodní knihy nestává se toto právo, je-Ii 
sporným, nesporným. Vodní kniha má jen význam vodního katastru, ale 
nemá význam pozemkové kníhy. Nepodává proto důkaz o jsoucnosti a 
o obsahu vodních práv do ní zapsaných. Ostatně jest vůbec nepřípustné, 
by do vodní knihy byla zapisována práva k užívání vod, zakládající se 
n-a títulech soukromoprávních, jako výhradné právo rybolovu, dobývání 
štěrku, písku a ledování, jimiž jest všeobecné používání obmezováno, 
totíž soukromoprávní práva užívacLTato práva nesmějí býti zapsána do 
vodní knihy, která ostatně nerozlišuje mezi právem do vodní knihy za
psaným a mezi nárokem uplatňovaným žalobou, nemůže z pouhého zá
pisu do vodní knihy nÍC vytěžíti pro tvrzení, že se její nárok k vodnímu 
dílu opírá o právo soukromé. Ro'zhodovati o povinn'Ůsti držitele rybníka, 
by ud-ržoval a opravoval rybni'Č'né hráze, přlsluší podle §§ 21 a 75 vod
ního zákona pro čechy ze dne 20. srpna 1870, čís. 71 z. zák. politickým 
úřadům. Nárok na udržování a na opravování může tedy býti uplatněn 
jen u pOlitíckých úřadů. Není o sobě nárokem soukromoprávním. To 
plyne ostatně í ze všeobecného ustanovení § 97 vodního zákona pro če
chy ze dne 28. srpna 1870, čís. 71 z. zák., jakož i z ustanovení §§ 3-6 
a 21 "liníst. nařízení ze dne 14. února 1894, čís. 45 ř. zák., podle kterých 
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politickým úřadům náleží dozor i na udržování i na llZlVal1l rybníků 
(§ 21 cit. nařízení), jmenovitě jest jim uloženo za povinnost, by učínily 
opatření k odstranění nedostatků škodlivých cizím právům a veřejným 
zájmům. Podle spisů politícké správy okresní správa politická dekretem 
ze dne 31. července 1928 ve příčíně rybníka K. takové opatření skutečně 
učinila a prvžalovanému uložila, by opravil do jednoho, roku hrází tohoto 
rybníka, která byla v roce 1925 protržena. 

čís. 9153. 

K rozvrhu nejvyššího podání za exekučně prodanou věc náležející 
J.e zvláštní podstatě, jest vyžádati rozhodnutí úpadkového soudu o tom, 
zda se přihlášené pohledávky za podstatou vztahují na exekučně pro
danou zvláštní podstatu. 

(Rozh. ze dne 5. září 1929, R I 587/29.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodanou nemovitost, nále
žející do úpadkové podstaty, nepřikázal s o udp r v é s t o I i c e v před
nostním pořadí vyrovnacímu správci útraty vyrovnacího řízení, jež před
cházelo úpadku. Rek u r s n ís o u d napadené usnesení potvrdíl. D ů
vod y: Vyrovnací řízení zahájené 'O jmění Karla P-a bylo dne 30. května 
1928 pro nepřijetí vyrovnacího, návrhu zastaveno a dne 8. Června 1928 
byl na jmění Karla P-a uvalen úpadek Podle § 46 čís. 1 konk. ř. sluší 
proto v souzeném případě náklady vyrovnacího správce považovati za 
část nákladů za podstatou v úpadku. RozhodnUltí věci však nezávísí na 
této otázce, naopak na tom, zdali tato pohledávka za podstatou musí 
býti uspokojena též ze zvláštní podstaty. Že tu jde o zvláštní podstatu, 
připouští stě'žovatel sám. Jest arci správné, že též správce úpadkové pod
staty má žádati o přikázání nákladů zvláštní podstaty u exekučního 
soudu a že tento soud jest povolán upraviti tyto náklady za ,\vláštn'í pod
statou (§ 125 k ř.). Avšak tím nemění se níc na zásadě, že dříve úpad
kový soud má vysloviti, zdali a jaké náklady jest považovati za náklady 
týkající se zvláštn~ podstaty (srv. čís. sb. 6077). Platí-Ii však pravidlo 
pro náklady úpadkového správce za zvláštní podstatou vůbec, musí pla
titi též v tom ohledll, zdali a pokud se náklady předešlého vyrovnacího 
řízení týkaly zvláštní podstaty. V projednávaném případě nebylo roz
hodnutí o tom, zda se náklady vztahují na zvláštní podstatu čili níc, 
u úpadkového soudu vyvoláno a toto opomenutí nelze v nynějším období 
věci dohonití. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a ulo·ži] 
pr1ému soudu, by, doplně řízení, v rozsahu' zrušení znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Správně vystihl rekurs ní soud, že nejde o otázku; zcla náklady účto
vané stěžovatelem k nejvyššímu podání jsou pohledávkou za podstatou, 

Civilní rozhodnuti XI. 6' 
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o čemž podle SpiSlI a vzhledem k ustanovení § 46 (1) odsl. 1 úpadk. ř. 
není pochybnosti, nýbrž o to, zda tyto náklady mají býti zapraveny 
v přednostním pořadí ze zvláštní podstaty. Rekursní soud správně též 
uznal, že by se tak státi mohlo jen, kdyby a pokud by tyto náklady se 
vztahovaly na zvláštní podstatu (§ 47 (1) úpadk. ř.). Ale rekursní soud 
zamítl rekurs z důvodu, že v tomto směru nebylo vydáno příslušné roz
hodnutí úpadkového soudu podle § 47 (3) úp. ř., pokládaje toto opomi
nutí nyní již za nenapravitelné. V tom nelze s ním souhlasiti. Toto roz
hodnutí úpadkového soudu mělo naopak před vydáním rozvrhového 
usnesení býti vyžádáno (§ 55· třetí odstavec ex. ř.) a měl tak býti právě 
zjednán zákonný podklad pro rozhodnutí, zda účtované náklady, pokud 
se týče které z ních mají býtí podle § 47 (1) úp. ř. zapraveny ze zvláštní 
podstaty, o niž jde, a to pak ovšem v po·řadí přednostním (srovnej k to
mu rozh. uveř. ve sb. n. s. pod čís. 5367). Jelikož se tak nestalo a vada 
sahá do prvé stolice, bylo zmšiti nejen napadené usnesení, nýbrž i usn.e
sení prvého soudu, pokud jest vadou zasaženo, a jínak uznati, jak se 
stalo. Poukazuje-Ii stěžovatel k tomu, že majetek dlužníkův pozůstává 
téměř úplně z prodané nemovitosti, čímž patrně chce naznačiti, že roz
hodnutí postrádané rekursním soudem jest zbytečné, stačí odkázati k to
mu, že tím sám připouští, že jest tu také ještě jiné jmění., jež do zvláštní 
podstaty nepatří. 

čís. 9154. 

~lobu podle § 39 čís. 5 ex. ř. nesměřující k prohlášení exekuce za 
nepřípustnou, nýbrž žádajicí přímo zfUŠenrí exekuce, jest odmítnouti pro 
nepřípustnost poi'adu práva. 

(Rozh. ze dne 5. září 1929, Rv I 1455/28.) 

Protí povolení exekuce vyklizením domáhal se dlužník doslova tohoto 
výroku: I. Nárok žalovaného- dopisem doporučeným ze dne 26. listo
padu 1926 sdělené mimosoudní výpovědí zanikl. ll. Povolení exekuce 
okresním soudem v L. ze dne 30. května 1927 se zrušuje. Pro c e sní 
s ou d p r v é s t o I i c e žalobu zamítl. O d vol a c í s o u d vyhověl 
odvolanr proh odstavcI ll. napiLdeného rozsudku a tento změnil v tomto, 
bodě tak, že uznal právem: Povolení exekuce okresního soudu v L. ze dne· 
30. května 1927 se zrušuje. Co' do odstavce I. se odvolání nevyhovuje a 
napadený rozsudek potvrzuje. 

Ne j vy Š š í s o u cl vyhověl dovolání žalovaného takto: Rozsudky 
ob.ou. nížš,ích soudů pokud se týkají té části žalobní prosby, jež se do
maha zrusem povolem exekuce, se zrušují jako ,zmatečné a žalobní návrh,. 
aby povolení exekuce okresním soudem v L. ze dne 30. května 1927 byle» 
zrušeno, se odmítá. 
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Důvody: 

;i~l 
Žalobce tvrdil v žalobě, že žalovaný po mimosoudní výpovědi z bytu 

ho ujistil dne 19. května 1927, že mu nikdy nevypoví, a že se tím vzdal 
nároku na vyklizení bytu - měl-li jaký - nebo při nejmenšim se vzdal 
vedení exekuce. Navrhl, by bylo uznáno právem, že nárok žalovaného 
z mimosoudní výpovědi zanikl, po případě, že povo,lení exekuce okres
ním soudem v L. ze dne 30. května 1927 se zrušuje. Tvrdil tudíž, že ná
rok žalovaného na vyklizení bytu vzdáním jednou pro vždy zanikl, nikoli 
že žalovaný se vzdal práva zavésti exekuci buď vůbec, nebo pro určitou 
dobu. Jde o žalobu oposiční podle § 35 ex. Ť., ne o žalobu uplatňující 
odpor proti povolení exekuce podle § 36 ex~. ř., jak míní žalobce. Výs.]e
dek tohoto sporu by byl ostatně stejný, jak při této, tak při oné žalobě, 
jak bude dále dovozeno. Každá žaloba musí obsahovatí určitou žádost 
C§ 226 c. Ť. s.) a žalobní žádost .- má-li míti úspěch - musí odpovídati 
v žalobě tvrzeným skutkovým okolnostem. Žalobě podle § 35 ex. ř. 
(stejně j~ko žalobě podle § 36 ex. ř.) odpovídá žalobní žádost, by ná
mitkám bylo vyhověno a exekuce uznána za nepřípustnou, nebo žalobní 
žádost podstatně stejného obsahu. V tomto případě odpovídala žalobě 
žalobní žádost, že nárok z výpovědí zanikl. Druhá žádost, označená v ža
lobě za eventuelni, by exekuce byla zrušena, nebyla žalobní žádostí, ný
brž návrhem v exekučním řízení, který 8!rci mohl býti spojen se žalobou 
(§ 39, třetí odstavec ex. ř.), ale nebyl potřebný proto, že po právomoci 
rozsudku, kterým by námitkám bylo vyhověno, by musela býti exekuce 
zrušena i bez návrhu (§ 35 čtvrtý odstavec). Sama o sobě nemohla tato 
část žádosti býti předmětem rozhodování procesního soudu a mohlo ní 
v této exekuci rozhodnouti jenom soud, který ji povolil. Formálně správná 
část žalobni žádosti byla rozsudky nížších soudů zamítnuta. Proti roz
sudku odvolacího soudu podal dovolání žalovaný a praví v něm, že jej 
napadá v celém rozsahu, než z jeho obsahu jest zřejmo, že tomu tak nerií 
a že jej napadá jenom v té části, kterou v jeho neprospěch bylo uznáno 
právem, že se exekuce zrušuje. V druhé části nebyl ani oprávněn rozsud
kový výrok napadnouti proto, že vyzněl v jeho prospěch. Žalobce ne
podal dovolání. Je tedy v tomto výroku rozsudek právoplatný. žalovaný 
napadá tu část rozsudkul odvolacího soudu, kterou bylo odvolání žalob
covu vyhověno, z dovolacích důvodů § 503 čís. I, 2, 3 a 4 c. ř. s. Zma
tečnost a nesprávné právní posouzení věci ,spatřuje v tom, že odvolací 
soud vyhověl odvoláni z důvodu § 39 čís. 5· ex. ř. Tím prý překmW ža
lobní žádost. Výtka zmatečnosti není odůvodněna proto, že překročení 
žalobní žádosti soudem není vůbec zmatečností Ve" smyslu § 477· c. ř. s. 
Za to jest 'fOzsudek odvolacího soudu stížen zmatečností podle § 477 
čis. 6 c. ř. s. proto, že odvolací soud rozhodl svým změňovacím výrokem, 
že se exekuce zrušuje, o návrhu, o kterém může býti fŮ'zhoclnuto jenom 
v exekučním řízení a který proto nepatří na pořad práva. K této zmateč
nosti jest nutno příhlížeti z úřední moci (§§ 478,494 a 513 c. ř. s.) a 
proto muselo býti dovolání vyhověno a roz,sudek v tomto bodě zrušen a 
tato domnělá žalobní žádost odmítnuta. Ale ovšem žalobce neuplatňuje 

66" 



- LIS. ~lJ;) -
1044 

nepřípustnost exekuce pouze z dtlvOdu § 35 ex. ř., nýbrž také proto, že 
poměr nájemní, o nějž jde, podléhá ochraně nájemníku, že tedy výpověd' 
mohla platně dána býti jen se svolením soudu, a že proto, když dána 
bez svolení toho (vubec mimosoudně), netvoří platný exekuční titul a 
že tudíž exekuce jest nepřípustnou též podle § 39 ds. 5 ex. ř., kamž spa
dají, vše~hny případy nepřípustnosti exekuce nevytčené v §§ 35-37 
ex. r. Nez I v tomto bodě trpí žalobní žádání toutéž vadou, že nesměřuje 
k prohlášení exekuce za nepřípustnou, nýbrž žádá přímo zrušení exe
kuce, což v duchu plenárního usnesení ze dne 21. června 1929, Čí,s. 
1483/~8 čís. sb. 9048 jest zajisté i zde tak pochybené jako v případech 
§§ 35-37 ex. ř. Tím se staly bezpředmětnými všecky ostatní vývody do
volání a nebylo o nich rozhodováno-o 

čís. 9155. 

Pojišťovací smlouva. 
Ustanovovaly-li pojišťovací podmínky, že })se pokládá za výpověd' 

neuplatní-Ii se nárok na premii u slOudu do tří měsíců«, jakož i že })POji~ 
stítel může dáti výpověd', je-Ii poj-istnlk v prodlení s placením po vy_ 
pršení dOdatečné lhůty«, nemůže býti dána výpověd' ani výslovně, ani 
nepodáním žaloby před udélením dodatečné lhůty. 

(Rozh. ze dne 5. září 1929, Rv I 1558/28.) 

žalobě pojišťovny proti pojistníku o' zaplacení pojišťovací premie 
pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d 
žalobu zaniítl. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Žalo~aný namítal pro:ti žalobě o zaplacení pojišťovací premie, že ji 
nelze zazalovatI, poněvadž pojišťovací smlouva výpovědí zanikla. Míní, 
~.: se výpo'věď us.kutečniIa tím, že podle čl. II odst. 4 všeobecných po
]Isťovaclch podmmek »se pokládá za výpověd', neuplatní-li se nárok na 
premn u soudu do tří měsíců«. Premie byla splatná dnem 1. července 
1927 a nárok uplatněn žalobou podanou u soudu dne 3. listopadu 1927. 
V pojišťovacích podmínkách nenJ však uvedena doba od které jest po
čítati tuto' lhůtu. To jest již jen otázkou rozepře. Od~olacísoud ji řešil 
tak, .. že n,ut~o lhůtu počítati ode dne splatnosti premie, a dodává, že by 
v p;lpade, ze by toto, ustanovení podmínek bylo nejasné, platilo ustano
ven; § 9~5 obč.z~k., které by - ježto podmínky byly sestaveny žalob
kYnI - slo na Jej! vrub. Toto právní nazírání jest napadeno- do-volaCím 
důvodem podle čís. 4 § 503 c. ř. s. Dovolání jest přisvědčiti. Závěr že 
k. výp~vědi nedoš~o a že pojišťovací smlouva trvá, plyne z ustano~ení 
ČIS. 4 cl. 11 podmmek. Nejde o zaplacení první premie. Ustanoveflí pod-

i 
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mínek, že »se pokládá za výpověď, neuplatní-li se nárok na premii 
u soudu do tří měsíců" neobsahuje výslovně udání dne, od kterého se 
tato tříměsíční lhůta má počítati. Ale týž článek 11 čís. 4 podmínek uvádí 
v předchozí větě, že pojistitel může dáti výpověď, je-Ii pojistník v pro
dlení s placením, po vypršení dodatečné lhůty. Z toho plyne, že výpověď 
se neuskutečňuje dříve, než uplynula dodatečná Ihuta, že tedy výpověď 
nemůže býti dána ani výslovně, ani nepodáním žaloby před udělením do
datečné lhůty. V souzeném případě dodatečná lhůta udělena nebyla, 
proto se výpověď podle čl. II odst. 4 všeobecných pojišťovacích pod
mínek neuskutečnila. Poj-išťovací smlouva výpovědí nezanikla, nýbrž 
trvá, a právem bylo žalováno o plnění ze smlouvy, o zaplaceni dospělé 
premie. 

čís. 9156. 

Držitel (chovatel) věci nemůže bez souhlasu ostatních spoludržitelů 
(spoluchovatelů) věci předsevzíti změnu v držbě (úchově) společné 
věci, jíž by bylo zkráceno nebo zrušeno stejné její užívání všemi spo
lečníky. O vydáni věci lze žalovati jen všechny její spoludfŽitele (spolu
chovatele) • 

(Rozh. ze dne 5. září 1929, Rv I 1576/28.) 

Žalobkyně, tvrdíc, že obdržela od H-a do vlastnictví stUl a židle, do
máhala se jich vydání na Františku Sch-ovi. Žalovaný namítl, že koupil 
společně s Ottou Sch-em a s Josefem H-em od H-a s celým zařízením 
kina i sporný stůl a židle. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e ža
lobu zamítl, Ů' d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

N e j vy Š š í s o u d' obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

OdvolaCí soud pochybil, nepřihlédnuv náležitě k tomu, zda žalovaný 
Frantíšek Sch. jest pravým žalovaným, zda má 'samojediný možnost (vý
hradnou), předměty, o něž je žalováno, vydati a předati žalobkyni. Ne
spomo jest, že kino s celým zařízením a s inventářem koupiii od V ác1ava 
H-a nejen žalovaný František Sch., nýbrž i jeho bratr Otto Sch. a Josef 
H. spol';čně, a že jim bylo' kino i s inventářem do vlastnictví odevzdáno 
a že si k tomuto· inventáři čítají i sporný stul a dvě židle a že jsou v je
jich moci, což naznačuje žaloba slovy, že se společníci žalovaného 
k otázce vydání zažalovaných věcí chovají pasivně a že tím mlčky ozna
čili žalovaného za svého plnomocníka. Má-Ii tedy lžalobkyně sama za to, 
že spoluvlastníci kina oZHlačili žalovaného za svého plnomocníka, dala 
tím na jevo, že se ztotožňují s jeho jednáním, že souhlasí s jeho zdráhá
ním se stůl a židle jí vydati a pro,to měla žalovati o' vydání všecky tři 
spoluvhrstníky kina, neboť jsou všichni tři detentary (majiteli) sporných 
věcí a jen všichni tři vespolek mají možnost věci ty odevzdati žalobkyni. 
Žádný spoludržitel anebo spoludelentor nemá výhradnou moc nad sebe 
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me~ší. hmotn?u částečkou společné věci, může disponovati jen svým 
ldealmm pod dem. Z toho plyne, že žádný majitel anebo držitel nemůže 
bez, souhla~u, ostatních spolumajitelů nebo spoludržitelů předsevzíti 
zm,:,nu v drzb.e .n~.bo,~ deten,cI společné ~ěci, jíž by bylo zkráceno nebo 
zruse.no rov~e .lejI uZlvam vsemI společmky. Může proto žalobkyně ža-
10~atI o vydanl stolu a dvou židlí, jež jsou ve společné moci žalovaného 
a Jeho dvou ,společn!ků, jen všeSky tři spo'lečníky, nikoli však jen jednoho 
z m~h, Je;: zal<:vaneho, nebof zaloval1ý není v jich výhradném držení a 
nema tudlz moznostI, .by jí bez, souhlasu spole'čníků věci do držby a do 
vla,stnlctv~ odevz~al, Jak,mylne za to má odvolací soud (§ 503 čís. 4 
c. L s)- zalo~any :rantIsek Sch. namítl tedy právem nedostatek svého 
paslvmho opravnenl ke SpOfU'. 

čís. 9157. 

. By,'y-Ii stran?u. p0l?,řeny, i ~kolnosti, jež měly býti listinami proká
zany, I pra",ost listin predlozenych oOdpůrcem k diikazu 00 oOněch okolnoO
stech, byloO m soudu, by priivodním usnesením připustil díikaz o oněch 
o~olnostech předloženými listinami a diikaz o pravoOsti listin srovnánúu 
plsma. Nes~o-Ii s: tak, je ~enív vadné (§ 503 čís. 2 c. ř. s.). 

.Navr~-I~ m~nzelka.v za100be 00 rozvod m3uželstvi DO' stDlu a lože 
~. vy~radne Vl?y ~~!Dv~nehD, by byl moožel uznán povinným platiti jí vý
zlvne, zahrnuje JeJI navrh v sobě i návrh na přiznáni výživnéhoO podle 
dv. de~etu ze dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s. za pDdmínek v něm 
uvedenycfu 

(Rozh. ze dne 5. září 1929, Rv I 1632/28.) 

M~nž~lka vžaloval~ manžela o rozvod manželstv'í od stolu a lože z vý
~radne ;,my zalo'Vaneho· ,a kromě toho se domáhala placení výživného 
zalo~any~. ProcesnI soucl prvé stolice uma,1 na rozvod 
marrzelstvl z vIDy 'Oboll mal1!~elů, žalobu o placeni výživného' zamítl. O d
vol a CI s ~ ~ d k odvolání žalobkYl1ě napadený rozsudek potvrdil. 

N ,e J v y s ~ I'S O. u d zrušil rozsudky obou nižších soudů, pokud jimi 
byl~ vzal~bkyne uzu.ana spoluvl.n?ou, na rozvodu manželství a její žaloba 
o vyzlvne byla zamltnuta, a vralIl vec prvému soudu, by o ní dále jednal 
a JI znovu rozhodl. • 

D ů vod y: 

Dovo,lání, .opírajícímu se o dovolací důvody čís. 2, 3 a 4 § 503 c. ř. s., 
n:lze, pokud Jde o dovolací důvody čís. 2 a 4 § 503 c. ř. s., upříti opráv
nel1Í. jako V~d~ost řízení (§ 503 čís. 2 c. ř. 's.) v obou nižších soudních 
s~ohclch vYvtyka vdovolatelka předem, že bylo, sice použito k důkazu proti 
n~ hstIn, p;edl.o::ených žalo·vaným, a že též provedeno srovnání jejího 
plsmva, nalez~JlClh.o s; v sDudní,ch spisech s písmem na listinách jejím 
manzelem predlolZenych, JeJIchz pravost popřela, že však nebyl při-
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puštěn důkaz listinami těmi o urážkách žalovaným tvrzených ani důkaz 
o pravosti listin těch srovnáním písma podle § 315 c. ř. s., jak toho 
§ 277 c. ř. s. vyžaduje. Výtce té nelze upříti závažnost. Podle c. ř. s. 
nelze připustiti dúkaz bez průvodního usnesení, neboť podle § 277 prvý 
odstavec c. ř. s. jest každý důkaz naříditi průvodním usnesením, a jest 
to nezbytné i při důkazu listinami i při důkazu srovnáním písma. Listin 
lze použíti bezprllvodního usnesení jen k vylíčení a osvětlení sporného 
děje (§ 182 c. ř. s.), důkaz listinou o popřené a pro sp~r rozhodné 
okolnosti a důkaz srovnáním písma o pravostI hstIny lze vsak pravestI 
jen na základě průvodního usnesení, které musí z pravidl~ předcházeti 
provedení důkazu. Jakmile okolnost, o níž jest nabídnut dukaz hstInou, 
jest popřena, jest u'činiti lormelní průvodní usnesení, že ,se dúkaz listinou 
o této okolnosti připouští, a, bylo-li popřeno, že listiny jsou psány od
půrkyní, důkaz o pravosti listin buď svědky, srovnáním písma, znalci, 
po případě i slyšením stran k důkazu. Informace, jež listina po'skytuje, 
vylíčení děje, jež listina obsahuje, nejsou ještě vždy přesvědčením o prav
divosti a správnosti jejího obsahu. Zákonným prostředkem k oduvod
nění tohoto přesvědčení stává se listina teprve průvodním usnesením: 
jím stává se teprve pravŮ'st listiny, její hodnověrnost, její vztah k ostat
ním důkazům předmětem soudcovského zkoumání a posouzení. Byly-li 
tudíž žalobkyní popřeny i uriižky, jež listinami měly býti prokázány, 
i pravost listin žalovaným k dilkazu o nich předložených, jako listin 
vlastnoručně žalobkyní psaných, bylo na soudci, by připustil důkaz 
o urážkách předloženými listinami a důkaz o pravosti li'stín těch srov
náním písma průvodním usnesením, by mohla žalobkyně zaujmouti k dů
kazům těm stanovisko a mohla nabídnouti po případě i protídůkazy. 
Nestalo-Ii se tak, jest řízení i před prvním, i před, odvolacím soudem 
v tomto směru vadným (§ 503 čís. 2 c. ř. s.). Naproti tomu nelze mlu
viti o vadnosti řízení z dúvodu, že nebyl připuštěn důkaz písmem ža
lobkyně, psaným před soudem na zkoušku, nebo důkaz ímalci, neboť, 
nabude-li soudce přesvědčení o dokazované okolnosti (o pravosti plsma) 
srovnáním písma II soudu již po ruce jsoucího s písmem na předložené 
listině, není potřebí přikročiti ještě k diktování na zk0ušku. Přibrání 

znalců písma jest předepsáno, jen, když srovni>ní písma soudcem ne
skytá dostatečné záruky pro úsudek o tom, kdo jest pisatelem listiny 
(§ 315 c. ř. s.). Když tedy první soudce neměl pochybnosti o pravosti 
listiny předložené po provedení důkazu srovnáním písma, nemusil další 
důkazy prováděti. 

Avšak soud pochybil i po právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Ža
lobkyně sice výslovně nenavrhla, by jí v případě, že bude rozvod po
vol"n z viny oboustr~n, byla přiřknuta slušná výživa podle dvor. dekretu 
ze dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. s., .avšak nejvyšší soud rozhodl 
srovnale ji'ž ve více případech (viz rozh. čís. 466 a 1472 a 2428 sb. n. s.), 
že návrh manželky, hy rozvedený manžel hyl uznán povinným platiti jí 
výživné, v sobě zahrnllje vtomně i návrh podle řečeného. dvorského de
kretu a že sond má manželce slušnou výživu případ k případu přiřknouti, 
jsou-li tu podmínky oním dekretem vytčené, mluví-li pro to poměry a 
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důvody slušnosti. Žalobkyně učinila v žalobě návrh, by její manžel byl 
o~souzen platiti jí výživné, odůvodňujíc to jen tím, že jest tělesně sešlou 
nasl,edkem nemoci, a tvrdila dále, jaké jmění a příjmy žalovaný má, a 
n~bldla o tom důkazy, které nižší soudy následkem odlišného právního 
nalOru neprovedly. Zůstalo tudíž i tu řízení následkem mylného práv
nih.o názoru nižších soudů kusým a neúplným (§ 496 čís, 3 a § 513 
c; r. s.). Bylo proto nutno zrušiti rozsudky nižších soudů podle §§ 503 
ČIS. 2 a 510 c, ř. s. a věc vrátiti soudu první stolice, ovšem jen, pokud 
Jde, o. v/rok rozvodový z viny manželčiny a odepření výživného podle 
z~Il1ene?o dvor. dekretu, Bude pak na prvním soudu, bez jehož spolu
pu~?bem ll:bylo lze doplněni provésti, by důkaz listinami o pravdivosti 
urazek a dukaz o pravosti listin předložených srovnánim písma nařídil 
!ormáln,!m průvodním usnesením a by zjistil, zda jsoll tu podmínky vy
ZlvovaCI povlllnoslt podle dvor. dekretu ze dne 4. května 1841, čÍs. 531 
sb .• z. s, a by ~Fstil, ~ýši jmění .a příjmů. manžela a podle toho pak podle 
slusnoslt ,vymenl vyzlvne manzelce, o'vsem bude-li opětně na její spolu
VInU uznano, Vzhledem k tomu nebylo nutno O'bírati se dalšíIl1i dovola
cími důvody. 

čís. 9158. 

S hled!ska § 530 čís. 7 c. ř. s. lze straně přičísti jen zaviněni, jehož 
se dopushla za spam, nikoliv však nedopatření (založení listiny) před! 
sporem. 

(Rozh, ze dne 5. záři 1929, Rv II 646/,28.) 

žalobu o obnovu řízeni z důvodu § 530 čís. 7 c. ř. s. pro c es n í 
s o udp r v é s t o' I i c e zamítl, G d vol a c i s o u d rozsudek po
tvrdIl. 

N e j v y Š š Í s o u d uznal podle žaloby. 

D ů vod y: 

:odle § 53~druhý odstavec c. ř, s. nemůže se obnovy podle § 530 
P'~vy o~~t~v.~c c;~. 7, c. ř. s. dovolávati, kdo neuplatňoval z nedbalostí 
]lz .vdnveJslm nze~l okolnosti, tvořící základ obnovy, Jest proto vy- ~\\ 
l?ucen~ z dobrodInl tohoto mimořádného právního prostředku strana Iii 
h~nav~ a ~e~sta,ro:~tná, naj;ně ta, která se nepřipravila náležitě ke spor- J!i 
nemu Je~!:,alll al ]lz.po strance skutkové, ať po stránce důkazní (Sbírka fl 
Nowak CIS. 633 a CIS. 4924 sb. n, s.). TO' ovšem předpokládá zavinění 
str~ny obnovy se domáhající. Nevěděl-li však žalobce o založené lisúně 
nemohl jí vésti důkaz a neinohl tvrditi ze Rudolf P, vlastní rukou n~ 
ní stvrdil, že podíly petrolejové byly k~upeny jím a Rudolfem P-em na 
společn~ účet. TO.m?hl učiniti teprve po objevení listiny, o níž. dříve 
beze s~e VlI1~nevedel. Zavinění nelze tudíž Filipu B-ovi přičítati ani 
pr?to, ze zalozIl dopiS do cizíhO' fasciklu, neboť, třebaže jako obchodník 
mel povmnost vésti v pořádku knihy a korespondenci s péči řádného 
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obchodnika, jest nicméně nedopatření to z ?rahné ~oby p'ře~ ~ahájenim 
sporu, nikoli za sporu, pro spor ne.rozhodne, nebo'! t~ pr!Cha.zl .v UV~?~ 
jen zavinění, jehož se strana dopustIla za sporu, v,nemz mel~ 1I~l!ny UZll!, 
ale, nevědouc o ni, jí nepoužila. Stalo-II se]1. ned~p~trem '; t?mto 
směru ještě před sporem, takže .za sp.or~ o lIstIn." neved'.'la .bud .~ubec, 
tedy ani, že existuje, neb aspon nevedela, kde Jest, takze. JI n~JIlt ne
mohla, nelze jí to přičítati, neboť před sporem nebyla prolI odpurcl p,o
vinna k žádné péči. B. si vedl v roce 1919 knihy a .k?res~ond~ncl, sam 
a v této popřevratové době následkem změny pome!ust~topra~mch. a 
valutových mohl při svém stáři býti v rozrusem, Jez t~rd~ a Jez, vedlo 
snadno k nedopatřeni v uschování koresr;ondence, zalo:zen;m ~OplS~ d? 
nepravého sva;zku spisů, za to však nem mkom~ zodpovednym, nybrz 
byl by zodpovědným teprve, kdyby za sp.~ru' hstma jeh? vI~on byla se 
mu ztratila. Posoudil tedy odvoiacl soud pnpad po pravm .strance (§ 50~ 
čís. 4 c. ř. s.) nesprávně, Jest proto uznati, že žalobse Fl:lP B. be.;' s~e 
viny nemohl použíti zmíněného dopisu v,: sporu hlavmm pred ukoncemm 
ústního líčení (§ 530 druhý odstavec c. r. s.). 

čís. 9159. 

Při procesních úl<onech jest dbáti č.~s~ ml~tni~o, n~l{Ql!v s!ředo
evropského, předpokládlljic, že se soud rtdl spra~ny~ .mls~l~ ca~em, 
nikoliv hodinami, jež se, podstatně uchylují odl spravneho mtStmho casu. 

(ROlh. ze dne 6. září 1929, Rv I 186/29,) 

Pro c e s 11 í s o udp r v é s t o I i c e (okresní soud v R.) lIZllal 
podle žaloby rozsudkem pro zmeškání žalovwnéh~. O d: v o.! ~ CI ~ o u d 
napadený rozsudek potvrdil. D ů vod y: Odvolac: soua z]lstuJe,. ze, dne 
3. září 1928 šel Dr. C. jako zástupce žalobkyne k, soudu k hcem na 
9 hod., po krátkém čekání přišel do kancelářské mlstnosÍl. so~dce Dr; 
V-a, a, když na kostelni věži bilo 9 h., vyvolal Dr. V, v.ee, .zalo~ana 
strana přítomna nebyla, pak mluvil svědek se soudcem '~ekoltk mm.ut, 
a na to vyvolal soudce věc ještě jednou, prošel čekárnou az.~e schodlslt, 
ani tuto žalovaná strana přítomna nebyla, Soudce Dr. V. ndll se, podle 
hodin na kostelni vč<ži, vyvolával obyčejně dvakrá;e, a .po prvnm~ vy
volání říkal, »no pět minut ještě počkáme«. Na zaklad". svedestvI Dr. 
Jana H-a má soud za prokázáno, že Dr. H. jako zástupce zal Ovane strany 
přijel dne 3. září 1928 k líčení na 9. ho~ . .?ař2zené~~ .,do R. aut.en; 
a ve % na 9 h. šel k soudu a čekal v cekarne pred SlnI CIS, 2 spolecne 
se stra;lOu, když bylo na jeho hodinkách krátce ~řed 9)4 h, ve~el do 
sině čís. 2 a pt"l se jednoho úředníka, kdy bud,: F,h,o vec v~.':olan~, a 
ten odpověděl, že byl vynesen rozsudek pro zmeskalll: Pa~ pnsel pre~
nosta soudu a řekl, že b~1 v~nese~ rozsudek pro zn;e.sb!ll a posl~1 zt
zence podiVat se na kosLclm hodmya ten pak h!as~l: ~e ukazu]l 9 Yz, 
a přednosta soudu i'ekl, že pro něho JSou rozhodne veZl11 h?dmy. N~ to 
svědek na poštovním úřadě zjistil, že věžni hodiny prol! obvyklemu 
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·času jsou O 15-16 m. napřed a kancelářské hodiny u soudu o 3-4 m. 
předem než kostelní hodiny. Méstský úřad v R sice oznámil, že kostelní 
hodiny jdou velmi přesně a jen výminečně při bouři se vyskytují po
ruchy, avšak svědek August M. potvrdil, že chodí ke každému vlaku, řídí 
své hodinky dle času nádražního a ví. že kostelní hodiny jdou nepra
videlně a rozdíl činí a:ž 20 minllt, také svědek Ed. K. (hodinář) po
tvrzuje nepravidelný' choda udává rozdíl 5-10 minut, ale í 20 min. 
Tyto svědky dotvrzené okolnosti má soud za prokázané přes odchylnou 
zprávu obecního úřadu, neboť svědkové, majíce co dělati pravidelně 
s přesným časem, lépe postřehli tyto rozdíly a jsou nestranní. Odvolací 
soud však neshledal, že se soud prvé stolice dopustil nezákonného po
stupu, který straně zabránil v účastenství při roku, neboť podle § 130 
c. ř. s. při určení roku musí býti oznámeno' místo, den a hodina raku. 
Na úředních obsílkách (vzor čís. 25, 27) je také výslovně vyznačeno 
»rok k ústnímu jednání stanoven byl na den 16. září 1926 o 10. hod. 
dopol. u tohoto soudu v úřadovně č. 1« a odvolatel netvrdí, že se v tomto 
případě tak nestalo, naopak sám uvádí. že rok byl na 9 hod. v síni čís. 2. 
Rok koná se dle toho v úřední místnosti v obsílce označené, a jen v této 
místnosti je soudce povinen věc vyvolati (§ 132 c. ř. s. »v soudní bu
dově«) a není jeho povinn,ostí, by chodil vyhled-ávat strany po čekárnách 
a nebo- po chodbách, naopak Mrana podle obsílky jest pozvána dostavit 
se do úřední místnosti úřadovny, jednací síně a zde se soudci hlásiti při 
vyvolání věci. Proto pochybil dovolatel, že když na svých správně jdou
cích hodinkách měl 9 hod., zůstal ještě dále v ,čekárně až do 914 hod. 
a pak teprve šel do určené síně čís. 2, nebof tím přiznává, že i podle 
sveho správného času rok zmeškal. Ale odvolací soud je názoru, že pro 
soud platí úřední hodiny, jsou-li uživány, a jest po-vinností stran o těchto 
zvycích a okolnostech se řádně informovat, tím více, jde-li o právního 
zástupce, intervenujícího u cizího soudu. Řídí-li 'Se u soudu v R. úřední 
jednání dle věžních hodin, je povinností stran, aby se tomu podřídily, 
neboť odvoláv-ati se na středoevropský čas nelze, ano není v úřadech 
zavedeno každodenní hlášení tohoto času, by se podle něho úřední neb 
obvyklé hodiny řídily. . 

_ Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolání, správně rekursu, a napadený 
rozsudek, správně napadené usnesení změnil v ten 'fOzum, že zrušil roz
sudek prvého soudu a vrátil mu věc, by o ní dále po zákonu jednal a 

.Jl znovu rozhodl. 

Důvody: 

Nejvyšší soud souhlasí v zásadě s názorem odvolacího soudu že 
strana nemůže odkazovati k času středoevropskému, ne-souhlasí-li s' č.a
sem místním, jímž se řídí soud, a jest tedy i právní zástupce intervenu
jící u cizího soudu, povinen, dbáti při procesních úkonech mí~tního času. 
Předpokládá se ovšem, že se soud řídí správným časem místním, nikoli 
hodInami, jež se uchylují podstatně i od správného 'času místního. Po 
této stránce zjistil odvolací soud na základě výpovědí svědků Augusta 
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M-a a Edvarda K-a, že věžní hodiny v R .. podle nichž se řídi1 první 
soud, nejdou správně, nýbrž Se buď předbíhají, neb opozďují až o 20 
minut proti obvyklému času a že hodiny kancelářské u prvního soudu 
jdou o 3-4 minuty předem než hodiny na věži kostela. Zjištěno je též, 
že soudce, řídící ,rok ustanovený k ústnímu jednání o tóto rozepři, řídii 
se dle hodin věžních, které považoval za rozhodné a že, když bylo na 
věžních hodinách 9 hodin, vyvolal věc a po marném uplynutí asi 5 minut 
prohlásil rozsudek pro zmeškání. Dále zjistil odvolací soud podle vý
povědi svědka Dr. Jana H-a, že v ten den šly hodiny na kostelní věži 
v R o .15-16 minut napřed, než byl čas, zjištěný na poštovním úřadě 
v R Za těchto ,okolnosti nelze spravedlivě žádati .na stranách, by před
pokládaly tak značné rozdíly mezi místním časem a časem, jímž se řídí 
dráhy a poMy. Strany musí si býti vědomy jen toho, 'že hodiny, podle 
kterých řídí soud svá jednání, mohou se o několik minut odchylovati 
od nádražního času, musí podle toho zařIditi svilj příchod k soudu a 
svou pohotovost k jednání, nelze však na nich žádati, by dostavily se 
k soudu o více než 20 minut dříve, než mohou předpokládati podle 
obvyklého času na dráze. Za zjištěného stavu věcí jest míti za to, že byl 
první rozsudek pro zmeškání prohlášen před časem k jednání ustano
veným, a jest podle § 477 ds. 4 c. ř. s. zmatečným, ueboť tímto nezá
konným postupem prvního soudu byla žalované straně odňata možnost 
před soudem projednávati. 

čís. 9160. 

Před okresní soudy (§ 49 čís. 3 j. n.) patří i spory o zřízení vým.:\nku 
a o úpravu poměru mezi výměnkáři samotnými, jllliož i mezi nimi a 
hospodáři. 

(Rozh. ze dne 6. září 1929, R II 273/29.) 

Žalobou výměnkářky proti výměnkáři a majiteli usedlosti o zřízení 
a 1000ihovní zajištění výměny pro c e s 11 í s o udp r v é s t o I i c e 
(krajský soud v O.) zamítl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený roz-· 
sudek i s předchozím řízením a žalobu. odmítl. D ů vod y: Podle před
nesu žalobkyně zřídil jí prvžalovatlý v roce 1902 notářskou smlouvou 
bezplatnou do-životní výměnu, jaká se dává z gruntu. O tomto jeho zá
vazku věděl jeho syn, druhožalovaný, a přes to oba žalovaní nedali jí 
tuto výměnu v roce, 1908, když prvžalovaný převáděl usedlost na druho
žalovanéhO' a tento ji přebíral, knihovně zajistiti. žalobkyně tvrdí, ze za 
přiměřenou výměnu z gruntu, jaká se dává, považllje takovou, j,akou má 
prvžalovaný zajištěnou na gruntě l1a základě notářského spi·su z 25. 
června 1908, a proto se domáhá proti žalovruným soudního Výroku, že 
jsou povinni soHdárně jí zříditi a knihovně dMi zajistiti na zmíněném 
gruntě doživotnou a bezplatnou výměnu, kterou v návrhll žalob ním blíže 
uvádí. Z tohoto přednesu žalobkyně jest zřejmO', že jde o spor o zřízení 
a knihovní zajištění výměny. Poněvadž k projednání a rozhodnutí této 
rozepře jest p,odle ustanovení § 49 čís. 3 j. n. výlučně příslušným okresní 
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soud, takže se soud prvé stolice ani výslovně ani mlčky nemohl státi 
k projed~ání této rozepře příslušným (§ 104 j. n.), bylo k odvolání 
napadeny rozsudek a řízení mu předcházející podle §§ 477 čís. 3, 478 
494 c. ř. s. zrušiti a žalobu odmítnouti. ' 

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

Důvody: 

Co se tkne práV'ní otázky, jest přisvědčiti odvolacímu soudu, že po 
ro~uml] § 49 čís. 3 j. n. patří před okresní soudy vešker'é spory o vý
menek, nrkoh jen spory o výměnkové dávky, jek stěžovatelé za to mají 
neb?ť zá~?n ': té. př!čině nerozeznává. Patří tam tedy i tento spor mající 
za u~el znzem v~menku a upravení poměru mezi samotnými výměnkáři, 
jakoz I mezI mml a hospodáři. 

čís. 9HH. 

Zástavní dluiník jest oprávněn uplatňovati proti správnosti a výši 
dluhu veškeré námitky, ačkoliv osobní dlužník dluh v tom i onom směru 
uznal, ba byl dokonce právoplatně odsouzen k zaplacení dluhu. 

(Rozh. ze dne 7. září 1929, Rl 494/;29.) 

.. ~~lu)ící ba~ka povolila fi~mě O. do výše 500.000 Kč úvěr, k jehož 
zaJl~tem ~ala JI flrma ~. d~ zastavy továrnu. Firma O. prodala napotom 
tovarnu zalovane fIrme, zastavní právo, pro žalující banku zůstalo na 
továr~ě .. žalobou,. o niž tu jde, domáhala se ža,]u:jící banka, by byla žá
lovana fmna UZl1ana povmnou -strpěti, by žalující banka vedla v rámcí 
tistoty ~O().OOO Kč k d?bytí zbytku 35.380 Kč exekuci proclejem továrny 
zalovane. p. r o c e s m s ,o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby. 
O d v o' I a ~.I s o,ucl zrusll napadeny rozsudek a vrátil věc prvému 
soudu, by JI:,vyčkaje prav~moci, znO'vu projednal a rozhodl. D ů vod y: 
Žaloba, o .~IZ !u Jde,. jest zalobou z práva zástavního (hypotekární ža
lobou). Jejlm. zalob.mm d~lvodem a proto i předmětem důkazu jest tudíž 
jS,OUCll?st pra~a zastavmho,. a pohledávky. Jsoucnost pohledávky po
prela zalovana strana, tvrdlc, že firma O. žalobkyni z úvěru, krytého 
hypotekou, nedluhuje již nic nebo nanejvýše 674 Kč 80 h. Na důkaz 
tohoto tvrzení odvolal~ se na spor manželů Františka a Josefiny L-ových, 
proh bance, vystupUjIcí v souzené rozepři jako žalobkyně, který roz
hodnut byl rozsudkem ze dne 16. února 1927. Naproti tomu dovolávala 
se .žalobkY:Jě na důkaz trvání své pohledávky v částce 35.800 Kč jen 
pr~v.?p!atne~o mzs~dk~ pro zmeškání ze dne 10. září 1928, vydaného 
o' JeJl zal'obe protI fIrme O. Napadený rozsudek stojí na stanovisku, že 
tento r~zsud:k TI?,á,v zápětí, že i žalovaná strana musí uznati jsoucnost 
poh!edavky zalujlcl banky za firmou O. penízem 35.800 Kč s přísl. a 
~ d~sl~d~ll. toho st;r,ětí ex~kuci pro tuto pohledávku na nemovitostech 
jl nalezeJlclch a v zalobě označených, že 11emůže jsoucnost pohledávky 
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částkou 35.800 Kč s přísl, s úspěchem popírati, a že důsledkem toho 
i žalující strana jest sproštěna povinnosti, by trvání pohledávky v uve
dené částce dále prokazovala. Tomuto právnímu názoru prvého soudu 
nelze přisvědčiti. Vedl by k tomu, že by byl hypotekární dlužník vydán 
libovůli osobního dlužníka a věřitele, že by musel trpěti exekuci na své 
nemovitosti i pro pohledávku již zahlazenou, jakmile snad věřitel v do
rozumění s osobním dlužníkem docílí pravoplatného rozsudku proti to
muto dlužníkovi, jmenovitě pro jeho zmeškání nebo uznání. Právní vý
vody prvého soudu odporují také zásadě, že rozsudek tvoří právo jen mezi 
stranami, tudíž v projednávaném případě jen mezi žalující bankou a fir
mou O., nikterak však též mezi žalující bankou a žalovanou firmou. Dále 
odporuje onen právní názor zásadě, že žalovaný zástavní dlužník může 
zcela neodvi'sle od' osobního dlužníka namítati okolnosti, jimiž se platně 
vzniknuvší pohledávka zcela nebo z části zrušuje, tudíž zvláště i tehdy. 
kdyby o'sobní dlužník přes to pohledávku za platnou uznal, neboť jeho 
uznání má účinek jen protí němu, nikoliv proti zástavnímu dlužníku. To 
platí i o zmeškání prvého roku osobním dlužníkem. Řečený nespráv!ný 
pr<ivní názor prvého soudu měl v zápětí, že 'Skutečnosti, rozhodné pro 
jsoucnost pohledávky 35.800 Kč nebyly vůbec objasněny, a řízení v prvé 
.stoHci proto trpí vadami, jež má na mysli § 496 prvý odstavec čís. 3 
c. ř. s. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

Rekursu nelze přiznati oprávnění a stěžovatelka se poukazuje na 
správné odůvodnění napadeného usnesení, jež nebylo vyvráceno vývody 
rekursu. Výtka, že odvolací soud nesprávně cituje obsah rozsudku- prv
ního soudu, není opodstatněna a odvolací soud se také nijak neodchyluje 
od skutkového zjištění 'soudu prvé stolice, nýbrž odchyluje se jen v práv
ním nazírání od procesního soudu prvé stolice, a to právem. Těžiště 
sporu jest v tom, zda žalov"ll'á jako hypotekární dlužníce jest oprávněna 
namítatí proti žalobě, že pohledávka 35.380 Kč, pro kterol! stěžovatelka 
chce vésti exekuci na nen1O'vitosti žalované, není po právu, ačkoliv osobní 
dlUžník firma O. byla právoplatně odsouzena zaplatiti stěžovatelce zmí
něný peníz. Také dovolací soud sdílí v tomto směru právní názor odvo
lacíhO' soudu. Zástavní dlužník jest oprávněn, uplatňovati proti správ
nosti a výši dluhu veškeré námitky, ačkO'liv osobní dlužník obojí uznal, 
neboť na správnosti' a výší hlavního závazku jest závislý také závazek 
jeho a námitky vznesené proti správnosti pohledávky nutno také pova
žovati za námitky vznesené proti správnosti práva zástavníhO' (§§, 449 
a 469 obč. zák.). Že osobní dlužnice firma O. byla právoplatně odsouzena 
k zaplacení dluhu stěžovatelkou uplatňo'Vaného, nerozhoduje, jak již od
volací soud správně vystihl, poněvadž rnzsudek tvoří právo jen mezi 
stranami rozepře. Přes tento rozsudek byla proto žalovaná oprávněna 
namítati, že pohledávka !není po právu, pokud se týče že není po právu 
v plném rozsahu, a náleželo proto procesnímu soudu prvé stolice, by 
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zjistil jsoucnost a výši pohledávky i proti žalované. Poněv·adž se tak ne
stalo, byl jeho rozsudek jako vadný právem zrušen a rekursu nebylo proto 
vyhoVěti. 

čís. 9162. 

Byla-Ii zabavena a přikázána pohledávka, opírají~í se o to že byla 
~~nicí jej~i .rodiči ~řisl!bena výplata věna určité výše, jest \~mábající 
ve~ltel opravnen vymáhati zabavenou a přikázanou pohledávku pořadem 
prava. 

(Rozh. ze dne 7. záři 1929, R I 589/29.) 

žalobkyni byla k vydobytí peněžité pohledávky proti Josefině R-ové 
povolena e~~ku~e zabavením a přikázáním pohledávky dlužnice za jejími 
r?ďlČI m. z:lzem věn". Proti žalobě, jí'ž se domáhala žalobkyně na rodi
čIch dluzlllce, zaplacení, n~mítli žalovaní nepřípustnost pořadu práva. 
S o udp rve s t o II c e namllce vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r sní 
s o,u d :amitl nár;'itk~ ~e~řípustn'Ústi pořadu práva. O ů vod y: Roze
znavaÍ! Jest uplatnovam naroku dcery na určení věna podle § 1220 obč. 
zák. a uplatňování nároku opírajícího se o slib vyplacení věna podle 
§ 1220 obl'. zá~. v určité výši. V onom případě jest jednati v ří
ze~1 numosPQrnem, v tomtO' případě však patří věc na potad práva 
(~IZ rozh?d~~-t! sb. n. ~. čís. 3576). PQdle žaloby jde o zabavení pohle
dav~y GflraJl~1 .se o sli? daný dlužnici žalobkyně JQsefině R-ové žalo.
vanyml Jako )ellchdce.n na vyplacení věna 100.000 Kč, takže by šlO' 
O' ~arok, kterY:', bJ !?sehna R-ová mohla uplatňovati jen pořadem práva, 
Jezto vymahap~.r ver;tel P?d,le § 308 ex, ř. jest 'Oprávněn pohledávku za
baveno'~ po JeJ;m pnkazam v zastoupení dlužníka vymáhati a ji proti 
poddl~zl1Jku zazalovaÍ!, nemůže tak učiniti jinak, než jak by to mohla 
UČI~IÍ! v s.~u~e~é~ případě dlužnice, tudíž pořadem práva, Nejde tu prote> 
o. -:ec pa~ncI do ,n~enl nesporného a bylo proto ,napadené usnesení změ-. 
mÍ! tak" ze s: .n,amltka nepřípustno'sti pořadu práva zamítá. 

N e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímU' rekursu. 

o ů vod y: 

Ro~ho,d?utí rekursního soudu o n~přípustnosti nesporného řízení jest 
po pravnr I, skutk~vé stránce správné. Stě'žovatelé vytýkají rekursnímu 
so~du ~epra~em, ZE' se OCItl v rozporu se spisy, Žalobkyně sice pouka-. 
z~Je v zalobe ~a zak?nn~udotač~í povinnost žalovaných (§ 1220 obl'. 
z~k.) ~ na ':1aJetkove JeJlch.pomery, ale .tím nemění se nic na tom, že 
pred~ete,m za~ob~. J~st splne.ní závazku žalovaných, záležejícího v tom, 
ze ~p,! zavazue p!lsI!blli dce~l 100.000 Kč věnem hotově. Tomu nejlépe 
~vedcI. okolno,st, ze zalobkyne v dalším odstavci žalobním mluví o tom, 
ze se zalovanl dosud nedali pohnouti »k faktickému splacení a likvidaci 
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zabavené pohledávky«. Tím dala zřejmě na jevo, že se nedomáhá toho, 
by její dlužnici (dceři žalovaných) bylo věno teprve zřízeno a výše jeho, 
určena, nýbrž 'že jde jen o splnění a likvidaci nároku podle žalobního 
udání již bez soudního rozhodnutí založeného a čiselně určeného. Z kte
rého hmotněprávního důvodu poukazuje žalobkyně v žalobě na majet·
kové poměry rodičů, jest při řešení otázky, o niž tuto jde, nezávažné. 
Předmětem sporu bude, zda k řečenému slibu došlo a zda z něho vzešly 
podle zásad hmotného práva žalovatelné závazky. 

čís. 9163. 

Pozemll!ová reforma. 
ObvodJová úřadovna Státního pozemkového úřadu jest oprávněna 

k rekursu do usnesení povolujlcího exekuci vnucenou dražbou nemovi
tosti nabyté plOdle zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. 

Rekurs nemusi býti podepsán finanční prokuraturou. 
Doručeni usneseni povolujícího vnucenou dražbu nemovitosti nebylo, 

nahražetlo doručením dražebních podmínek aniž vůbec tím, že strana: 
nabyla o tOil11to usneseni vědomost jiným způsobem. 

(Rozh. ze dne 7, září 19'29, R I 667/29.) 

S o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci vnucenou dražbou nemo-· 
vitO'sti, na níž byl poznamenán zákaz zcizení podle § 22 zákona ze dne 
27, května 1919, ds. 318 sb. z, a n. v doslovu novely ze dne 15, dubna 
1920, čís, 311 sb, z. a·n. Rekurs Státního pozemkového úřadu do, povo
lujícího usnesení s O' II d P r v é s t o I i c e odmítl jako' opozděný, R e
k u r 's n í s o u d zrušil usnesení prvého soudu a uložil mu, by rekurs 
přijal na soud. O ů vod y: Napadeným usnesením byla stížnost Státního· 
pozemkového úřadu ze dne 14. května 1 929 proti povolení exekuce jako 
opozděná odmítnuta, Stížnost proti tomuto usnesení není ovšem po zá
konu provedena, poněvadž bylo by bývalo věcí stěžovatelovou, by pro
kázal, proč a pokud odmítnutí prvé stížnosti pro její opozděnost je ne
správné, Přes to lze seznati z rekursu ale,spoň tolik, že se stěžovatel do
máhá přezkoušení napadeného usnesení co do jeho zákonnosti, a nelze 
v tomto ohledu upříti stížnosti oprávněnos!. V projednávané exekuční 
věci nebylo dosud exékuční povolení Státnímu pozemkovému úřadu do
ručeno. Lhůta k rekursu proto pro Státní pozemkový úřad ještě nezačala,. 
poněvadž k tomu by bylo bývalo zapotřebí doručení tohoto usnesení. 
Státnímu pozemkovému úřadu byl ovšem opis dražebních podmínek uve
den v známost s poukazem na poznámku zákazu zcizení parcely 120/3 
a obmezení podle § 22 zák. čís. 318/,19 (311 z roku 1920). Avšak toto 
sdělení nenahrazuje doručení .exekučního povolení a běží proto ještě re
kur,sní lhůta proti němu. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověj dovolacímu rekursu. 



- Cis. Ylb3 -
1056 

D ů vod y: 

P~kUd jde o oprávnění Obvodové úřadovny ke stížnosti, mýlí se do
volacl stížnost, tvrdíc, že stížnost byla podána komisařem Státního po
zemkového úřadu, kdežto ve skutečnosti byla podána Obvodovou úřa
dovnou, že však tato jest ke stížnosti oprávněna, plyne, jak Nejvyšší soud 
už vícekráte uznal, z čl. I. ČÍs. 10 vl. nař. ze dne 23. června 1921, čís. 
225 sb. z. a n., vydaného na základě zmocnění § 8 zák. o poz. úř., podl·~ 
kteréhož čl. I. čís. 10 povolána jest udělovati svolení ke zcizení podl,e 
odst. 2 § 22 zák. ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. v doslovu 
zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 311 sb. z. a 0.., co,ž s sebou. nutně 
nese, že jest také oprávněna brániti se proti zcizení bez jejího. svoleni a 
(udíž i k stížnostem proti němu. Podpisu finanční prokuratury stížnost 
ta potřebí nemá, protože Státní pozemkový úřad zastupuje stát podle 
II 4 zák. o· poz. úř. co do všech práv z provádění pozemkové reformy 
vznikajících, tedy i ohledně práva cit. odst. 2 § 22 zák. čís. 318/1919, 
jež k agendě té přičleněno bylo, takže, ano právo to přešlo s něho na 
Obvodovou úřadovnu, i tato jest k postihu jeho oprávněna bez inter·· 
vence finanční p-rokuratury. Ve věci samé odkazuje 'se na důvody napa
deného usnesení a dokládá se, že ovšem doručení usnesení povolujícího 
vnucenou dražbu pozemku, o nějž jde, proli němuž úřadovna stížnost po
dala, nemohlo býti nahrazeno doručením dražebních podmínek, takže 
o opozděnosti stížnosti nemůže býti řeči, neboť předpis § 521 c. ř. s. pla
tící podle § 78 ex. ř. i v řízen.í exekučním, že lhůta rekursní po·číná dnem 
po doručlení písemného vyho.tovení napadeného usnes·ení, musí býti za
·chován přísně a přesně a nemůže býti nahražen dovozováním, že strana 
nabyla o usnesení vědomosti jiným způsobem, jak se o to· pokouší první 
so~dce, sice by to mělo vzápětí nejisto·tu práva a vedlo· k zlořádům, ji
miz by strana usnesením postižená snadno mohla býti zkrácena. Strana 
musí přesně věděti, co' usnesení, jímž se cíti stiženou, vyslovilo, to se 
však může dověděti jen.z usnesení samého a nemůže jí býti ukládáno, 
by se toho dohado,vala z usnesení jiných, usnesení tomu teprve následu
jících. Když tedy nebylo úřadovně n'apadené povolen.í dražby vůbec do
ručeno, nemůže její stížnost do něho býti opo2)děná a nemůže důsledně 
býti řeč o tom, že úřadovna se »mlčky«, jak dovolací sÍÍŽnoBt praví, 
vzdala rekursu do povolení dražby. Z toho, že s pozemkem stiženým zá
kazem zcizení prodány ještě jiné nemovitosti a obojí tento předmět jeBt 
za@en týmž výměnkem, nemůže býti vyvozována námitka proti pří
pustnosti stížnosti obvodové úřadovny, jak se o to· dovolací stítnost vy
máhající strany pokouší, to tím méně, ano posud šlo jen o otázku zda 
je stížnost úřadovny opozdě'na čili nic. O otázku přípustno-sti stíŽnosti 
()~vc:~ové úřadovny půjde teprve po tomto rozhodnutí a bude v ní, když 
JIZ pnklep byl ndělen, uvažovati o věci zejména též s hlediska § 183 a 
násl. ex. ř., najmě 184 čÍs. 3, 186, 187, při čemž možno hned upozorniti, 
že, ačkoli se ze spisů zdá, že bylo nařízeno, by dražební edikt byl doču
čen i Státnímu pozemkovému úřadu, přece není ze spisů viděti, zda se 
to stalo, neboť přípis soudu na úřad ten ze dne 16. března 1929 dodává 
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jen dražební podmínky a sděluje den dražby, a dále je ze spisů zřejmo 
že v nebylo n.aří~eno, by uděle?í přiklepu ze dne 15. dubna 1929 bylo do~ 
ruce no 1 Stat11lmu pozernkovemu úřadu nebo přísluš,né úřadovně a že se 
doru·čení to podle doručných lístků také nestalo, a že tedy bud~ uvažo
vati v prvé příčině, zda v duchu §§ 171 a 172 ex. ř., pokud se týče už 
hned následkem shora cit. odst. (2) § 22 zák. čís. 318/1919 ve znění 
zák. čís. 311/1920 měl býti dražební edikt doručen i Státnímu pOzemko
vému úřadu nebo jeho příslušné úřadovně, a v druhé příčině, zda udělení 
příklepu mělo mocí schvalovacího práva Státního po·zemkového úřadu, 
jež se jeví jako dozorčí právo nad hypotečním dlužníkem, doručeno býti 
v duchu § 22 (2) cit. zák. a § 183 prvý odstavec ex. ř. též úřadu tomu 
(jeho úřadovně), a jaký vliv nedoručení to má na rozhodnutío· stížnosti 
úřadovny do povolení dražby, pokud se týče zd"li při tomto nedoručení 
S!átní poze.mkový úřad Sjeho úřado~na) má stížnost do udělení příklepu 
pres predpls § 187 ex. r; (182 prvy odstavec ex. ř.) a zda má či nemá 
lla tuto

v 

stížno.~t býti odkázána, což by vyžadovalo, by bylo nařízeno, by 
Jim udelenr pnklepu bylo dodatečně doručeno. 

čís. 9164. 

Kandidát advokacie, žádající o připuštění ke zkoušce u vrchního 
soudu. v historických zemleh, může se oplrati jen o předp,isy bývale ra
kouske a k tomu přistoupivší předpisy československé, nikoliv však 
o předpisy bývale uherské. 

(,Rozh. ze dne 7. září 1929, R I 675/29.) 

P r e s i d i u m v r c h n í h o- s o u d u v P r a z e nevyhovělo žá
dOSÍl Dra f-a, kandidáta advokacie v Berehově, o připuštění k advokátní 
;tkOUšce. D ů vod y: Podle potvrzení presidenta krajského soudu v UŽ
horodě ze dne 13. června 1929 byl žadatel zapsán do seznamu kandi
dátů advokacie 26. ledna 1929. Výhody podle vládního nařízení čís. 262/ 
1'922 sb. z.a n. JSou však podle § 2 téhož nařízení účastni jen ti kandi
dáti· advokacie, kteří v době, kdy nařízeni nabylo' platnosti, dne 12". září 
1922, aneh do jednoho měsíce po této době byli zapsáni v seznam kan-
didátů advokacie, samozřejmě že v tuzemsku. . 

N e j vy Š š í s o u d 'nevyho'věl rekursu. 

Důvody: 

Důvod stížnosti jest ten, že podle § 5 (7) zák. ze dne 31. ledna 1922 
·Čís. 40 sb. z. a n. jest stěžovateli přiznati výhody uherského vládního na
řízení čís. 1456/1918, podle jehož § 1 jest prý mu do doby právní praxe 
započítatí v plném rozsahu dobu, kterou ztrávil ve válečné službě vo
jenské, kterou prý konal od 1. srpna 1914 do 1. listopadu 1918. Námitku 
že toto uherské nařízení 1456/1918 bylo zrušeno vládním nařízením čsl: 
ze dne 10. května 1929, čís. 70 sb. z. a n., vyvrací .stížnost tím, že toto 
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nařízení vešlo v platnost teprve 14. června 1929, kdežto stěžovatel žá
dost o připuštění ke zkoušce podal také již due 14. června 1929, tedy prý 
ještě za platnosti uherského nařízení čís. 1456/,1918. Avšak tento vývod 
se míjí cílem, i kdyby skutečně žádost podaná dne 14. 'června 1929 mohla 
platiti za podanou ještě' za platnosti cit ulI. nař. téhož dne platnosti po
zbyvšího, neboť ono uherské nařízení čís. 1456/,1918 platilo sice i za čsl. 
republiky až do zrušení hořejším vládním nařízením ze dne 10. kvěina 
1929, čís. 70 sb. z. a n., pokud nebylo zrušeno již dříve, avšak platnost 
jeho vztahovala se vždy jen na oblast Slovenska a Podkarpatské Rusi, 
na ono území republiky, v němž platí právo' uherské, nikdy však nepla
tilo v oblasti historických zemí (Čech, Moravy a Slezska, či nyní země 
mmavsko-slezské) a tedy také ne u vrchního soudu v Praze, u něhož stě
žovatel o' zkoušku žádal, zrovna tak jako vice versa nemohl by se kandi
dát, žádajicí o připuštění ke zkoušce u vrchního soudu v Bratislavě neb 
v Košicích dovolávati předpisů platných kdysi jen v rakouské polovici 
bývalé říše Rakousko-uherské, nýbrž jen předpisů bývalých uherských 
a předpisů vydaných po převratu československou republikou, takže" 
žádaje o připuštění ke zkoušce u vrchního soudu v Praze, může se opí
rati jen o předpisy bývalé rakouské a přistoupivší k tomu předpisy česko
slovenské. Oblast práva neřídí se a nemůže se říditi podle toho, že jest 
kandidátem advokacie v Podkarpatské Rusi, jak si to přeje, nýbrž podle 
toho, kde jest soud, jenž s ním má zkoušku vykonati. Nelze, tedy stěžo
vateli vojenskou službu započítávati. Pak ale vykázal jen 2Y2roku 
praxe, která mu, an byl zapsán teprv dne 26. ledna 1929 do seznamu 
kandidátů advokacie, nestačí, protože nesplnil podmínku § 2 vl. nař. čís. 
252/22, by byl zapsán do seznamu nejpozději do 12. října 1922. 

čís. 9165. 

Pojištěnlm p~oti nebezpečí z ručení při p~ovozu osobního ,automobilu 
není kryto povinné ručení za poškození způsobené motorovou tříkolkou 
přivázanou lanem k pojištěnému automobilu a jim po silnici vlečenou. 

(Rozh. ze dne 7. září 1929, Rv I 1485/28.) 

žalující firma uzavřela se žalovanou pojišťovnou pojišťovací smlouvU! 
podle pojistky ze dne 14. srpna 1925, čís. 219.962 proti následkům zá
konité mčební povinnosti jako pro,vozovatele jízd automobily různých 
typů a sil pod obchodním číslem N V 933 pokud se týče N VIII 291 říze
ných úředně zkoušeným Ing. F-em, úředně zkoušenými jeho spo'lečníky . 
aneb úředně zkoušeným řídičem. Dne 30. října 1925 po 10. hod. dopol. 
byl JanS. zachycen;a zraněn na chodníku před svon trafikou, když rovna!: 
dříví, motorovou tříkolkou, jež byla přivázána provazem 2 m dlouhým 
k osobnímu automobilu N VIII 291, který po silnici jel maje onu tříkolku' 
ve vleku. Na žalobce jakožto majitele uvedeného osobního auta Č. N VIII 
291 a šoféra Emanuela Ch., vznesena byla Janem S-em žaloba Ck V 
402/25 na nároky náhradní v ,částce Kč 100.000 podle ustanoveni zá-
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kona ze dne 9. srpna 1908, čís. 162 ř. zák. Žalobou, o niž tu jde, domáhal 
se žalobce na žalované, by bylo uznáno právem, že pojišťovací smlouva 
mezi žalující a žalovanou stranou ze dne 14. srpna 1921 o pojištění po
vinného ručení na základě pojistky číslo 219.952, kterou žalující strana 
jako provozovatelka jízd automobilů růz~ých typů ~od obc~od~im čí~ler;' 
N VIlI 291 pojištěn,a byla proti následkum zakomteho povmneho filcem 
a žalovaná strana se zavázala nahraditi žalující straně částky v pOJIstce 
uvedené, jež by táž povinna byla poskytnouti poško~enýn;, po.zůstalým 
anebo jinak oprávněným osobám, pokud podl,:. platnyc~. ~akonu za. ty~~ 
události žalující strana ručí, vztahuje se na pnpad tvoncl skutkovy dej 
ialoby podané č. j. Ck V 402/25, že žalovaná jest pov~n~a t~, ~znatI, ~ 
pojistnou povinnost podle obsah,ll této pOJls.tky protI ~ah.lJI:I stran~ 
splniti. Pro c e sní s o udp r ves t o II c e z~lobu za,mltl:.?U ':'.0 d y. 
Jde především o rozhodnutí otáz~y,. zďa zodpovedno,stm.P?Jlskm zalob
cových automobilů, pokud se týce jeho automobll~, o ne)' t~ Jde, ~odl~ 
poji'stky.'Čís. 219.962 vztahuje se i na ručení za poskozem zp~sobe~,e CI Zl 
motorovou tříkolkou uvázanou lanem k pojištěnému automobllll a Jim po 
silnici vlečenou. Pro posouzení práva závazků stran pojišťovací smlouvu 
uzavřevších přicházejí v úvahu pojišťovací podmínky a úmluvy obsažené 
v pojistce, pojištěncem bez odporu přijaté, kterážto poslední okolnos,t 
jeví se podle výsledku provedeného řízení a předložen~ korespondenc: 
zcela nepochybnou (srov. sb. n. s. čís. 6(91), neboť hstma o smlouv,e 
pojišťovací má býti listinným obrazem jejího ?bsahu (Herm.ann-O.tavsky, 
Soukr. pojišťovací právo čsl. 107). Podle prveho odstavce cl. 1 ~s~obe.~
ných pojišťovacích podmínek jest pojišťovatel zavázán zprosllll pOJI
štěnce škody, když a pokud byly na základě tuzemských zákonných usta
novení o povinném ručení platných ~ době, uzavření smlo~vy v:~es~ny 
proti němu jako náhradou povmn~m!l naroky, odvozene, z ~e]a~eho 
smluvně označeného zdroje nebezpečI, a podle odstavce 3. tehoz clanku 
vylučují se na;vzájem, v,zhledem k ručení pojišťovatelovu, není-li nic)i~ 
ného ujednáno zdroje nebezpečí v pojišťovatelových s·azbách rozliso
vané, při čemž' podle dodatečných ~stanov~ní ~.:,š.e~becným, pojišť.ov~
cím podmínkám vztahuje se zodpovednostm pO]1ste'll1 I na nahradm na
roky, které mohou býti na pojištěnce (a na ostat~í pojiŠ~ěné. osoby) 
vzneseny na základě zákona ze dne 9. srpna 1908, ČIS. 162 r. zak. o ru
čení za škody z provozování jízdních sil0.strojů. Podl~ poj~stk~ jest P?ji
štěna žalující strana jako provozovatel Jlzd automobily ruznych typu a 
sil. Stíhá tudíž žalovanou stracnu nebezpečí náhodné škody, kterou po ;oz
umu § 1288 a 1290 obč. zák. na sebe béře, ze smluvního nebezpecen
ského zdroje provozování jízd automobily, a to jen těmito automobily. 
Závazek pojistitelův k pojistnému plnění podmíněn jest dostavením se 
určité nejisté události, kterážto pojistná příhoda mu~í, ~ýti t~.díŽ v~ 
smlouvě určena pokud se týče, musí strany při uzavlram pOJlsťovac~ 
smlouvy tuto p\'jistnou příhodu, pokud se týče její možu?st ua my~lt 
míti a ji předmětem svého pojiš!ění učiniti. :,ebof »poJ~~tne nebe!peČI« 
jest souhrnem skutkových podmmek smluvnl popstn; pnhody, Jez ~OJI
sti tel volí pro smluvní poměr za předpoklady sveho usudku o pravdepo-
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dobnosti pojistné příhody (Heffmann-Otavský, tamtéž 63 a 142). Soud 
má za to, že strany při uzavření pojišťovací smlouvy, o niž tu jde, které 
přišlo k místu schválením pojišťovacího návrhu žalující stranou žalo
vané zaslaného a doručením pojistky žalující (sb. n. s. čís. 4011 a 6686), 
pojistnou příhodu, o niž tu běží, t. j. ručení za následky poškození po
vstalé předmětem za automobilem na laně vlečeným vůbec na mysli ne
měly, neboť ani o této ani o podobné možl1D'sti pojistné příhody se v po
jišťovacím návrhu nemluví, žalující strana v odstavci pro nákladní auto
mobily v pojišťovacím návrhu určeném v rubrice »počet přívěsných vozů« 
vůbec zanášku neučinila a v pojistce, základ smluvních práva povinností 
mezi stranami tvořící, vůbec nic v tomto směru uvedeno není. To odpo
vídá i posudku a potvrzení soudního znalce, že podle jeho praxe a zku
šenosti se tako,vé pojištění vůbec nikdy nevyskytá. Podle udání žalobkyně 
byl automobil, který tříkolku na laně ve vleku měl, osobním automobilem. 
Podle potvrzení soudního znalce předmětem pojištění může býti vlečný 
viiz, avšak opatřený příslušnou konstrukcí k připojení k vozu motoro
vému, t. j. k nákladnímu. Vlečný vůz u automobilu osobního není vůbec 
předmětem pojištění, neboť osobní automobil není na vlečení jiných vo
zidel vůbec konstruktivně zařízen. Toto Manovisko znalcovo odpovídá 
i platným sazbám pojistného, které mluví výhradně jen o přívěsném vo
zíku. Je-Ii tudíž i přívěsný vůz Ul automobilu osobního z pojištění vylou
čen, nemůže se pojištění vztahovati ani na předmět na laně za osobním 
automobilem vlečený, pokud by nějaká výslovná zvláštní úmluva v tom 
směru nebyla učiněna, což, jak z poHce vysvítá, se nestalo. Avšak, 
i kdyby, jak dovozuje znalec, šlo o pojištění přívčsního vozíku, což jest, 
jak uvedeno, připustno jen u automobilů nákladnich, šlo by o zvláštní 
zdroj nebezpečí rozlišovaný v pojišťovních sazbách, který podle od
stavce 3. článku i všeob. pojišťovacích podmínek jest z pojištění vy
lou1čen, neboť na přívěsné vozíky stano'vena jest podle platných sazeb 
pojist,ných zvláštní 50% přirážka celkového pojistného (položka IV. 2), 
pokud se týče, jde-li o přívěsné vozíky ke kalům motorovým, vyšší sazba 
pojistná (položka I. 2). žalující straně jest v polici účtována jen nejnižší 
základní sazba za osobní pojištění 1.500 Kč a za pojištění věcné 400 Kč. 
Jest proto nepochybno, že sežalobuí pojistka čís. 219.962 na mčení za 
škodu způsobenou předmětem osobnlm automobilem na laně vlečeným 
nevztahuje, to tím méně, ana podle znalce a podle sazeb pojistného není 
na vlečení na laně sazba vůbec stanovena. Podle znalwva posudku jde 
i při 'fUčení za škodu přívěsným vozíkem způsobenou o zvláštní risiko, 
za které by musela býti zapravena zvláštní přirážka, tedy o zvláštní 
risiku tomu odpovídající zdroj nebezpečenský, jak ve článku 1 odst. 3 
všeob. pojišť. podmínek jest uvedeno, jehož pojetí do ručební povinnosti 
žalované pojišťovací banky nedošlo ani výrazu v pojišťo\Cací sazbě, 
která, jak shora uvedeno, vyměřena byla polo~kou nejnižší, a vztahuje 
se tudíž na případy pravidelného normálního' provozu jízdami silo
strojem. Nelze proto sdíleti st"novisko žalující strany, že se pojištění, 
o něž tu jde, vztahuje na všechny účele, k nimž se automobilů používá, 
zejména tedy i na případ projednávaný ve sporu Ck V 402/25. O d v 0-
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I a c í s o u cl napadený rozsudek potvrdil. D Ů ~ o ~ y: Sp,?r jde. o t?, 
zda pojistkou čís. 219.962 kryto jest Ípovmne rucem za posko;em zpu
sobené motorovou tříkolkou přivázanou l~n'em as 2 .m dlouhym k l~
jištěnému automobilu a jím po silnici vleceno~. Prvy soud zodpovedel 
tuto otázku záporně na základě obsahu pOjlstky ~ posudku. z,:alce. 
Znalec uvedl, že šlo o automobil osobní, který. nem, k?nsotrukttv.ne ,za
řízen na vlečení jiných vozidel, u něhož tedy a11l vlecny wz nem, pre~
mětem pojištění, tim méně že se pojištění může vztaho~ah n~ pre~:ne~ 
na laně za osobním automobilem vlečený, pokud by: vyslov~a, zvlastm 
úmluva v tom směru nebyla učiněna, což, jak z polIce VySVl ta,. ~e n~
stalo. Vzhledem k tomuto jasnému posudku znalce nelze SOUhlaSI!1 ~ na
zorem odvolatelky, že risika povinného ručení jsou tak rozmaHlta, ze j~ 
nelze ani předem postihnouti ani předvídati, a že proto ne!ze u.~~zovat~ 
z toho, že to které jednotlivé risiko vý~lovně ~e smlou,"e pOj1sť~vacl 
není uvedeno, že strany risiko to na mysh,nemaJl" ?sobm. aU,t? nem za
řízeno na vlečení jiných vozidel a proto skoda zpus~bena tnk?l~ou na 
laně k osobnímu ,autu přivázanou a jím po sllmcI vlec.enou n~m ~ko~o? 
způsobenou oním osobním autem a ~:vztahuje ,se n~. 'lll spome pOj1štenr. 
Že s takovými případy pOjistka,.o m; tu jde: nepocl~ala: nutno ?dv?zo
vati z toho, že podle sazeb pO]1stnehoo nem ~a ~!e:em. na la~e vube,c 
stanoven" sazba, kdežto při škodě zpusobene pnvesnym vo"ke.n: pn 
nákladním automobilu jde G zvláštní risiko, za které by musela byh za
pravena zvláštní přirážka. Nelze předpo~ládati, ž.: se ú;nysl stran nesl 
k podobné možnosti pojistné příhody a ze se p0j1sť~~a~1 sr;rlouv.a vzta
huje také na tento případ. Vozidlo k ~utomobrIu p;lvaz.ane a j~m vle
čené jest zvláštním samostatným zdroje.m nebezpečI a Jest t.ak~ z po
jiště,ného zdroje neovládatelným. Pro nazor. odvolatelk~':. ~ ~l1nz odvo
lací soud nesouhlasí nemluví and to, že v navrhu' na pOj1stem v rubnce, 
zda jsou pojištěny také vlečné vozy nákladních automobilů, j;s: místo 
odpovědi uvedeno »obchodní číslo«, n~?o~ nelze tomuto vyplnen! on.?h~ 
místa dáti ten výklad, jaký se mu snaZI daÍ! odvolatelka, z~,totrz ru::em 
má postihnouti všechny možnosti pojišťovacího, případu, am~ bylo treba 
bližší vypočítávání nebo použití jiných ~az.~b; So~d o~volacl poukaZUje 
ke správným, stavu věci i zákonu OdpOVlda]1Clm duvo,dum p~~ho, soudu: 
jež vývody odvolatelky vyvráceny nebyly a z mchz vypl)iva, ze ~rvy 
soud výsledky průvodního říz~ní správně oceml a spor I po strance 
právní správně posoudiL 

N e j v y Š š í 's o li cl nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Dovolaci soud, zkoumaje předevšim z úřední povinno,sti, zda jS,Oli 
tu zákonité předpoklady určovací žalob)! P?dle ~ 228 c~ r. ~., ;da za
lobkyně má právní zájem na tom, by pravnl po?,,,,r, jehoz ur~em s:, d::~ 
máhá, byl co nejdříve najisto postave,~, soudm.t;J roz~odnuÍ!m, pr;hlI:1 
k ustanovení čl. 19 všeobecných podmmek pOj1sfovaclch, podle nehoz, 
zamítl-li pojišťovatel nárok naň v2)nesený, jest prost závazku k plnění, 
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nebude-Ii nárok na plnění uplatňován do šesti měsíců u soudu kterážto 
lhůta počíná uplynutím dne, kdy se stalo zamítnutí nároku pr~ti pojist
níku neb oprávněn ci doporučeným dopisem, v němž jest udána lhůta 
a následek právní s jejím uplynutím spojený, dále přihlíží ke zjištění, 
že žalovaná podle čl. 19 cit. poj. podmínek poskytla žalobkyni lhůtu 
k soudnímu uplatňování jejích nároků do šesti měsíců ode dne 2. dubna 
1926, a posléze přihlíží k tomu, že žalobkyně byla v rozepři značka 
spisová Ck V 402/25 zažalována Janem S-em o náhradu škody 100.000 
Kč, zaviněné .neopatrnou jízdou silostroje žalobkyně, o kterémžto úrazu 
tvrdí žalobkyně, že je kryt pojištěním, o něž jde v tomto sporu. Z toho 
jest usouditi, že jsou splněny zákonné předpoklady ur.čovací žaloby 
podle § 228 c. ř. s. Dovolání jest bezdůvodné, neboť sporná věc posou
zena b~la v napadeném rozsudku po právní stránce správně, a pro-to 
dovolacI sDud. s.díl~ důvody rozsudku, k nimž dov01atelku v prvé řadě 
odk~zuje s jejlmI vyvody. Praví-Ii dovolatelka, že její pojišťovací smlDuva 
se _ zalovan~u obsa~uje generální doložku, podle níž žalovaná přejímá 
rucenI .z~ v~echny sko?y, p~kud nejsou ve sml'Úuvě- výslovně vyloučeny, 
zapomma, ze nebezpecensky zdroj (čl. 1 bod 1 cit. všeob. poj. podm.) 
jest. sI."l.uV1ně přesně. urč,en,. že jím jest podle doslovu p'Újistky »provo
zovam jlzd automobIly ruznych typů a sil pod obch'Údním číslem N V 933 
ří>:;eI;ých úřed~~ zk?ušený~ Ing. F-em, úředně zkoušenýmí jeho, spo~ 
lecmky}"neb uredne zkouseným řídičem«. To znamená, že pojíšťova
telka pnjala za nebezpečenský zdroj silostroj takto konkretisovaný 
s jeho možnými risiky, a že jest protismluvním každé zvětšování tohoto 
risika, jímž jest v souzeném případě přivázání motorové dvoukolky 2 m 
dlouhým lanem k pojištěnému o'sobnímu automobilu a její vlečení po 
sllmc!. Oovolatelka nemůže těžiti pro. své právní postavení ani z toho 
že jsou pro přívěsné vOzy u nákladního auta určeny zvláštní přirážk'Úv'; 
premi:: ~ákladní autom~bi1 má podle zjištění soudů, nižších stolic pev
nou pnvesnou konstrukCI, takže řídič ovládá směr i brzdění přívěsného 
vozu. Nelze tedy tento zpúsob ",Iečení ztotožňov.ati se vlečením motorové 
tříkolky osobním autem na laně 2 m dlouhém, kde řídič osobního auta 
neovládá ani směr, ani brzdění vlečené třikolky, kde tedy, jak odvolací 
soud zcela správně vystihl, vlečená tříkolka jest zvláštním samostatným 
::drojem. nebe~pečenským. Lichou jest posléze i námitka, že bylo věcí 
z~lo.v~;re POJls.ťo~ny, by s~louvu stylisovala jasně a přesně tak, hy již 
P':' Jepm uzavrem. bylo. pOJIstníku zjevnO', které přívěsky jsou kryty po
jlstemm. OovolacI soucl neshledal, že ve příčině pojištěného zdroje ne
?ezpeče~sk~h:o lest v pojišťovací smlouvě nepřesnost a nejasnost, ano 
jest v m presne uvedeno, které automobily jsou pojištěny, jakž bylo 
svrchu vyloženo.. 

čís. 9166. 

Zajištěni půdy drobným pachtýřům. 
• Není třeba, by zákaz zcizeni, poznamenaný při pozemku, byl při kaž

dém převodu na nového nabyvatele znova poonamenáván. 
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Slovem »nástupci« v prvém odstavci čl. I. čís. 4 zákona ze dne 15. 
dubna 1920 čís. 311 sb. z. a n. jsou míněni i ti, kdDŽ nabyli se svo
lenún StátnÍho pozemkového úřadu, i ti, kdož nemají tohoto svolení 
potřebL 

I vnucené zřízení zástavního práva spadá pod zákaz zcizeru. 

(Rozh. ze dne 7. září 1929, R II 308/29.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci vnuceným zřízením zástav
ního práva na nemovitosti čis. 1164, rek u'[ sní s o u d exekuční ,~ávrh 
zamítl. O ů vod y: Jak z pozemkové knihy vysvítá, nabyla nemovltosh 
Marie H-ová, právní předchůdkyně povinné strany ve vla.s.I.111ctví nemOVI
tosti vl. čís. 1164 na základě zákona o drobných pachtynch ze dne 27. 
května 1919, č. 318 sb. z. a n. a jest v pozemkových knihách poznamenáno 
obmezení ve smyslu zákona ze dne 15. dubna 1920,Čís. 311 sb. z. a n. 
a ze dne 1. dubna 1921 čís. 166 sb. z. a n. o.činek této poznámky zá
leží v tom, že nabyvatd nemovitosti smí ji zciziti mezi .• živými do d.esíti 
let jen se svolením Státního ~oz:mkové~o úřad.u, ~te~ez nutno ovyka~ah 
již v návrhu na zápIS vlasl111ckeho prav~, a ze 1 ~astupc!. pUVOd111ho 
nabyvatele jsou stejně obmezem jako on sam (~22 zakona CIS. 311(20). 
Podle rozhoclnutí nejvyššího soudu ze dne 6. cervna 1928, R II .192~2~ 
(čis. 8116 sb. n. s.) jest již i zabavení pokláda!I za nedovolene .prave 
tak j,ako zcizení samo, protože jest prvním stupnem exekuce, ktera vede 
ke 'zcizení, a tedy krokem k němu, kdežto účelem zákona jest, by ne
movitost zůstala po dobu zákonem vyměřenou v hospodaření nabyva
telově. Při tomto stavu věci měla vymáhající véřitelka vykázati již v exe
kučním návrhu svolení Státního pozemkového úřadu k zabavení nemo
vito,sti; protože tak neučinila, neměl soud prvé stolice povoliti exekuci 
vnuceným zřízením zástavního práva a pochybil, když tak učinil. 

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

O Ů vod y: 

Na námitku stěžovatelky, že sporný pozemek byl odprodán dlužnici 
se svolením Státního' pozemkového úřadu, a,niž při zápisu vlastnického 
práva dlužnice byl zákaz zcizení poznamenán, že prý tedy je zabavení 
(exekuční právo zástavní) přípustné, sluší odvětiti nejprve, že zákaz zCÍ
zlení jest poznamenán na po'zemku a nikoli jen při vlastnickém právu 
předchůdkyně dlužnice,t",k, že by stihal jen ji, a postihuje tedy každého 
nabyvatele pozemku, pokud jest v knihách, a není třeba, aby se. při 
každém převodu pro každého nového nabyvate"e znO'va poznamenaval 
(§ 20 písm. a) kn. zák., § 443 ohč. zák.). To plyne i ze zákona ze dne 
15. dubna 1920, čís. 311 sb. z. a n. samého, neboť ten v čl. L ČÍS. 4, 
předeslav v prvním Ddstavci, že: nabyvateli pozemku dov01eno jest jej 
zcizili da deseti let jen se svolením Státního pozemkového úřadu, a že 
tohoto svolení nemají zapotřebí jen manžel neb manželka a potomci 
nabyvatelovi, dodává v témž odstavci v samostatné, tečkou od před-
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chozích ustanovení oddělené větě doslov,nč: »Tito nástupci jsou však 
stejně obmezeni jako první nabyvateL« Již z tohoto uspořádání obsahu 
plyne, že se tu míní obojí nástupci, i ti, kteři nabyli se svolením Státního 
pozemkového úřadu, tak i ti, kteří svolení toho nemají potřebí. Že se míní 
i tito, jest zřejmo již z toho, že věta následuje hned za větou, v níž o nich 
řeč, a navazuje na ně náměstkou »Tito«; avšak, pakli tito, tím spíše ti 
druzí, kteří, nejsouce nabyvateli tak blízCÍ, výsady nepožívají a potřebují 
svo,lení Státního pozemkového úřadu k nabytí. Zřejmo totiž, že zákon si 
to předsta:vuje tak, že Státní pozemkový úřad nemá dáti a nedá svolení 
k převodu, leč na takového nového nabyvatele, jenž patří do kategorie 
drobných lidí zrovna tak jako původní nabyvatel, takže by i jemu byl bý
val pozemek mohl býti přikázán, kdyby ho byl měl v pachtu, což se roz
umí II manželů a u potomků samo sebou, odkudž právě jích výsada. Že 
se omezení musí rozuměti proti každému na:byvateli, potvrzuje i druhý 
odstavec, jenž stanoví, že se toto obmezení (zákaz zcizení bez svolení 
Státního pozemkového úřadu) vymaže po uplynutí vytčené desetileté 
lhůty nanávrh vlastníkův, rozumí se tedy, že zákaz má platiti tak dlouho, 
dokud lhůta neuplyne, nehledíc k tomu, kdo v mezičasí pozemku nabyl, 
že jeho platnDst jest omezena jen objektivně, časem, nikoli však ne
sejde na osobnosti držitele. Kdyby záka:z neměl vázati nového naby
vatele, musil by ho tento ve svolení Státního pozemkového úřadu býti 
spr-oštěn. Druhá Q,tázka, proč i zabavené (vnucené) zřízení práva zá
stavního jest pod zákaz zcizení podřaditi a zákonu takto dáti výklad ex
tensivní, vyložena podrobněji už v rozhodnutí čís. 8116 sb. n. s., že jed
nak je to první krok k nápotomnímu soudnímu zcizení, jehož umožnění 
právě sleduje, tvoříc přípravný akt k němu, avšak že, i kdyby se věřitel 
spokojil jen s vnucenou správou, i to by odporovalo účelu a úmyslu zá
kona, jen~ chce, by dlužník (jeho přípustný nástupce), aspoň deset let 
pozemek v držbě měli a na něm hospodařili. V. širším smyslu spadá pod 
pojem zcizení, ovšem Jen částečného, každé věcné právo na věc zřízené 
jakožto právo vlastnictví omezující, a, učinil-li zákon opatření, by pří
dělei, kteří obdrželi půdu oď zabraného velkého majetku pozemkového 
(od velkostatků) nesměH ji bez svolení Státního pozemkového úřadu ne-, 
joo cele zciziti, t. j. vlastnictví na jiného převésti, nýbrž ani zatížiti (§§ 23 
a 36 a násl. příď. zák.), tím spíše to' platiti musí o nabytí drobno pach
týřském, jehož účastni jsou právě lidé nejdrobnější a jež nešlo jen na 
účet velkostatků, nýbrž ,někdy i majetků pozemkových zcela drobných 
(far, záduší, deskoV'ých statků, ať měly výměru třebas nevelkou), takže 
řící sluší, že, jestliže to zákoll' v cit. čl. I. čís. 4 zákona ze dne 15. dubna 
1920, 6s. 311 sb. z. a n., neujasniv si ještě dostatečně věc, tak podrobně 
a přesně nevyslovil, sluší to v jeho intenci spatřovati a v jeho duchu i totD 
právo z něho jako'žto' skryté právo vyvoditi. 

čis. 9'167. 

Dávka z majetku a přirůstku na majetku (zákon ze dne 8. dubna 1920, 
čis. 309 sb. z. a n.). 
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Bylo-Ii dražbou prodáno společně několik nemovitostí, nestačí úhrnná 
přihláška dávky z majetku pro všechny nemovitosti, nýbrž jest v při
hlášce uvésti dlužnou dávku pro každou nemovitost zvlášť. Ani ohledně 
čisté hodnoty nemovitosti nestačí úhrnné sdělení, nýbrž jest třeba do
kladů o tom, jaká čistá hodnota byla při každé z vydražených nemovi
tostí vyšetřena. 

(Rozh. ze dne 12. září 1929, R I 510/29'.) 

Rozvrhuje nejvyšší podání za exekučně prodané nemovitosti nepři
kázal s o udp r v é s t o I i c e bernímu úřadu v P. v přednostním pořadí 
dávku z majetku a přírůstku na majetku, ježto berní úřad neosvědčil hod
notu nemovitostí ke dni 1. března 1919, takže nebylo lze vypočísti, pokud 
nemovitosti v dražbě prodané za dávku ručL Rek u r sní s o u d napa
dené usnesení potvrdil. D ů vod y: Podle § 62 zákona ze dne 8. dubna 
1920, čís. 309 sb. z. a n. paží"á dávka z majetku na nemavitastech do 
částky poměrně na ,ně vypadající, avšak nejvýše do 30% zjištěné čisté 
hodnoty nemovitosti zákonného práva zástavního, jemuž přísluší před~ 
nost přede všemi na nemovitosti 'Iáznoucimi právy a pohledávkami ze 
soukromoprávních nebo zákonných titulů. Bemí úřad v P. podáním ze 
dne 24. dubna 1928 přihlásil dlužnou dávku z majetku 1027 Kč 30 h a 
úroky z prodlení 122 Kč 20 h a uvedl, že dávka z majetku a přírůstku na 
majetku na nemovitosti připadající činí 3015 Kč a 30%ní hodnota nemo
v'itostí 14.866 Kč, a, byv vyzv~n usnesením ze dne 3. června 1928, by 
uvedl, zdali se dávka z majetku 1027 Kč 30 h vztahuje na veškeré nemo
vitosti v dražbě pmdané, či jen na jednotlivé z nich, sdělil, že se dávka 
z majetku i z přírůstku na majetku vztahuje na vložky čís. 2188, 2259 a 
2405. Sdělení to bylo neúplné, jelikož nebylo oznámeno, CO' z této dávky 
připadá na jednotlivé nemavitosti, nebylo předloženo osvědčení hodnaty 
nemovitostí ke dni 1. března 1919, takže prvému soudci nebylo lze vy
počísti, pokud nemovitosti ve dražbě pradané ručí za dávku. Berní úřad 
v P. přípisem ze dne 12. června 1928 slíbil, že rozdělení dávky z majetku 
bude po vyšetření sděleno samostatným dopisem, avšak do dne rozvrhu 
nejvyššího podání, do 18. září 1928, tak ,neučinil a nepředložil ani před 
rokem rozvrhovým ani při něm listiny k průkaZU' nároků sloužíCÍ, takže 
podle § 210 ex. ř. ke zmíněnému nároku mohl soud přihlédnouti jen na 
kolík jeho právqí trvání a uspokojitelnost vysvítá z knihy veřejné a 
z ostatni'Ch exekučních spisů. Shora uvedené nároky berního úřadu ze 
spisů a řízení ďražebním ani z knihovního výtahu ve směm uplatňova
ném nejsoU' zřejmy a proto právem prvý soudce dávku z majetku ,mepři-· 
kázal, nebo,f na exekučním soudci nelze žádati, by, než vydá rozvrhové 
usnesení, vyhledával sí sám listiny sloužící k průkazu pohledávek jed
notlivých věřitelů, nýbrž na věřiteli jest, by listiny takavé, pokud ke spi
sům nejsou přiloženy, předložilnrejpozději při raku rozvrhovém, kdežto' 
po skončení rozvrhového roku podle § 211 ex. ř. není dovoleno přihlášku 
daplňovati. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl doV'olacímu rekmsu. 
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Důvody: 

Dovolací rekurent, pokud se týče jeho zástupkyně' česká finanční pro
kuratura jest toho názoru, že pro přikázání požadované dávky z majetku 
z nemovitostí vl. čís. 2188, 2259 a 2405 stačHa přihláška berního úřadu, 
i když v ní byla dávka z majetku z uvedených nemovitostí udána toliko 
úhn)kem a nikoli pro každou nemovitost zvlášť, a že, co se týče čisté 

hodnoty, kterou třeba pro přikázání dávky z majetku znáti, ježto dávka 
ta požívá přednostního pořadí nejvýše do 30% čisté hodnoty (§ 62 zá
kona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n.), stač.i!o sdělení berního 
úřadu, že 30% čisté hodnoty uvedených tří nemovitostí činilo k rozhod
nému dni, to jest k 1. březnu 1929 celkem 14.866 Kč. Tento názor jest 
mylný. Ježto podle § 62 uvedeného zákona požívá dávka z majetku před~ 
nostního práva zástavlllího z nemovitosU, na kterou dávka vypadá, ne
stačila úhrnná přihláška pro všechny tři nemovitosti, nýbrž bylo třeba 
uvésti v přihlášce dlužnou dávku pro každou nemovitost zvlášť. Co se 
pak týče čisté hodnoty nemovitosti, nestačilo pouhé její sdělení berním 
úřadem ,a nad to sdělení rovnéž jen úhrnné, nýbrž bylo, třeba dokladů, 
na příklad ověřeného výpisu ze spisů příslušného vyměřovacího finanč
ního úřadu (§§ 33 a násl. zákona čís. 309/20, sb. n. s. 5635) o tom, jaká 
čistá hodnota byla při každé z uvedených tří nemovitostí vyšetřena 
(§ 210 ex. ř., rozh'Odnuti sb. n. ,s. čís. 4933, 5529, 6446, 7173). Úhrnnou 
přihláškou dávky z majetku a pouhým úhrnným sdělením berního úřadu 
o čisté hodnotě vydražených nemovitostí, nebyly splněny předpoklady 
pro přikázání clávky z majetku z dotyčných nemovitostí a rekurs ní ,soud 
nepochybil, niepřikázav dávku z majetku. 

Čís. 9168. 

Nemocenské p'Ojištění. 
Věn'Ování k účelům vytčeným v § 9 b) odstavec prvý a druhý zákona 

2e dne 30. března 1888, čís,. 33 ř. zák. může se státi jen ze zvláštniho 
fondu. 

Usnesení představenstva okresní nemocenské pojišť'Ovny bez dozor
·Čího výboru o vénování a výp.tatě peněz nemohlo zaI'Ožiti platný závazek 
okresní nem'Ocenské p'Ojišťovny ani právo druhé strany. Není vyloučeno, 
by se pojišťovna nedomáhala takto neprávem vyplaceného peníze na pti
jemci, třebas jest oprávněna vymáhati náhracW námky proti členům 
předstawnstva. 

Nezákonné usnesení představenstva okresnl nemocenské pojišťovny 
může býti zrušeno dozorčím úřadem. 

(Rozh. ze dne 12. září 1929, R I 532/29.) 

Okresní nemocenská pokladna v R. věnovala městské obci R. 
50.000 Kč na stavbu nemocnice a 10.000 Kč na pořízení sanitního auta. 
Napotom splynula okresní nemocenská pokladna v R. s okresní nemocen-
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skou pokladnou v J. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se okresní nemo
censká pokladna v J. na městské obci R. vrácení oněch 60.000 Kč, ježto 
prý dar odporoval zákonu o nemocenském pojištění dělníků čís. 33/88 
v doslovu zákona čís. 457/17 a 268/19, kde podobná věnování jsou za
kázána. Námitku nepřípustnosti pořadu práva s o udp r v é s t o I i c e 
zamítl usnesením pojatým do rozsudku, a rozsudkem pak žalobu zamítl. 
D ů vod y: J de o to, zda 1. věnování bylo zákonem do\'olené, 2. zda bylo 
potřebí pro toto věnování schválení dozorčího úřadu a 3. jaký účinek 
na platnost tohoto věnováni mělo rozhodnutí ústřední sociální pojišťovny 
v Praze, kterým prohlásila usnesení okresní nemocenské pokladny v R. 
z 22. list'Opadu 1925 o darování částek, o které jest spor, za neplatné a 
nařídila, by s'Úudně bylo vymáháno vrácení dam, a posléze 4. zda po
hnutkou k darování byly snad jiné důvody rázu nacio'málníh'O, by snad 
bylo zabráněno přesunu majetku řízeného původně institucemi s větši
nou českou. Pokud se týče prvé otázky, zda věnování, o které jde. jest 
vúbec podle zákona přípustné, jsou pro posonZienlí věci rozhodná usta
h'Ovení § 9 b) a § 25 zák. 'O nemoc. pojištění, novelisovaného zák. ze dne 
20. listopadu 1917, čís. 457 ř. zák. § 9 b) cit. zák. předpisuje, že pro 

. účely, které jsou v souvislosti s nemocenským pojištěním, mohou nemo
censké pojišťovny zřizovati zvláštní fondy a že prostředků těchto fondů 
může býti používáno k poskytování fakultativních podpor, ke zvláštním 
zařízením pro péči o nemocné a rekonvalescenty, přesahující pojišťoc 

.vací dávku, pro potírání nákaz včetně podporování sl1lah, které k tomu 
účelu slouží. Podle § 25 téhož zák. nesmí býti jmění okresních nemo
cenských pokladen použito k jiným účelům než v § 9 b) o'značeným. 
Z těchto zákonných ustanlovení jest zřejmo, ž,e nemocenská pokladna 
byla oprávněna učin,iti věn'Ování, o které jde, neboť podle tvrzení žal'Oby 
věnování se stalo na stavbu nemocnice a na opatření sanitního auta, tedy 
na potřeby a zařízení pro péči o nem'Ocné a rekonvalescenty, kterých 
nadto jistě i sama okresní nemocelliská pokladna pro své členy používala 
a měla tudíž sama zájem na tom, by instituce tyto byly vybaveny řád
nými prostředky. Okolnost, že v souzeném případě okresní nemocenská 
pokladna v R. nezřídila fond pro tyto účely, jakž uvedeno v § 9' b) 1 cit. 
zák., nlení rozhodné, neboť podle § 25 není třeba pro věnování tako'vá 
zřizovati fond, nýbrž jest volno pro takové účely ze jmění okresních ne
mocenských pokladen činiti věnování. Vzhledem k těmto zákonným usta
novením a k jich výkladu právě uvedenému dospěl soud k názoru, že 
věnování okmsn(nemocenské pokladny v R. usnesené dne 22. listopadu 
1925, jehož zrušení se Ž'aloba domáhá, jest ve smyslu zákona přípustné. 
Proti usneselllí představenstva okres ni nemocenské pokladny v R. žaloba 
námitky nečiní a jde tudíž jen o další otázku, zda pro usnesení ze dne 
22. listopadu 1925 bylo třeba schválení nadřízeného úřadu. Podle § 16 
zákona ze dne 30. března 1888, čís. 33 ř. zák. přísluší představenstvu 
okresní ,nem'Ocenské pokladny veškerá správa a zastupování, vyjímajíc 
věci, které stanovami výslo'vně jsou vyhrazeny valné hromadě. Podle 
§ 19 právě cit. zák. jsou okresní nemocenské pokladny podrobeny stát
nímu dozoru a dozorčí úřad bdí nad zachováním zákonných a statutár-
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ních předpislt orgány okresní nemocenské pokladny. Schvalování usne
sení představenstva okresní nemocenské pokladny dozorčím úřadem není 
zákonu známo. I kdyby dozorčí moc nad okresními nemocenskými po
kladnami zákonem ze dne 9. října 1924, Čí·s. 221 sb. z .. a n. byla přešla 
na ústřední sociální pojišťovnu v Praze v tom případě, že teprve tato 
pOjišťovna za platnosti cit. zákona se dověděla o usnesení představen
stva okresní nemocenské pokladny v R. ze dne 22. listopadu 1925, ob
sahující věmvání, o která jde, nemá Ústřední sociální pojišťovna podle' 
zákona čís. 221/,24 moci ke schvalování usnesení podřízených pojišťo
ven, nýbrž Jen dozorčí moc nad zachováním zákona a nemůže tudíž zru
šili usnesení, které, jak shora již bylo dovozeno, odpovídá zákonu. Schva
lovací moci Ústřední sociální pojišťO'vna nad okresními nemocenskými 
pojišťovnami (okresními nemQcenskými pokladnami) nemá, neboť v ce~ 
lém zákoně je Jediný výjimečný případ takového schvalování, t. j. § 181 
zák. čís. 221/24, což jest zřejmě ustanovením zvláštním. Vzhledem k tomu 
zrušení usnesení před'stavenstva okresní nemocenské pokladny ze dne 22. 
listopadu 1925 nařízením Ústřední sociální pojišťovny jest považovati za 
vnit·~n~í rozhodnutí žalující strany, které proti třetím osobám, tudíž ani 
protI zal~vané straně nemůže míti účínek. Odvolánlí daru, o který jde 
v souzenem případě, bylo by možné jenom za předpokladů XVIII. dílu 
obč. zák., upravujícího darování a i jeho odvolání, skutečnosti takové 
však v sou~eném případě tvrzeny nejsoll' a nelze proto považovati odvo
lání daru žaIující stranou proti žalované za účínné, přes tO,že žalujíci 
stmnu jest ve smyslu zák. čís. 221/24 považovatí za právního nástupce 
okresní nemocenské pokladny v R. Okolnost, jakým způsobem věnované 
čás:k~ byly okresní nemocenskou pokladnou zaúčtovány, je pro posou
zenI ve CI nerozhodná, a zaúčtování ostatně, jak je žalující stranou tvr~ené 
odpovídá účelům, pro které bylo věnování učiněno. Námitka žalující 
strany protí darováni činěná z toho důvodu, že šlo v podstatě o zabrá~ 
nění převodu majetkové hodnoty z německého okresu do okresu ,českého, 
které hrozilo nastávajícím splynutím okresní nemocen.ské pokladny v R. 
s okresní nemocenskou pojišťovnou v J., nenlÍ pro posouzení věd roz
hodná; neboť, i kdyby pohnutkou k usnesení představel1'stva okresní ne~ 
mocenské pokladny v R. ze dne 22. listopadu 1925, byla tato okolnost 
nebyla by tato pohnutka důvodem podle § 879 obč. zák. ke zrušení 
~mlouvy pro její rozpor s dobrými mravy, nebo.f tato pohnutka byla by 
Jen ~ohl1utkou vzdálenější, bezprostřední důvod smlouvy však, který jest 
meZI stranamI nesporný, darování ve prospěch nlemocnice ,a a;a zřízení 
saní:uího ,auta, jest nejen po zákonu přípustný a dovolený, nýbrž i v Ín
tenclch zakO'llIa o nemocenlském pojištění, jak jest vyjádřen v §§ 9 bl a 
25 zák. čís. 457/17, jak již shora bylo dovozeno. O d vol a c í SQ U d 
zrušil ~~pa~ený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravo
mOCI, nzem doplnIl a znovu rozhodl. D ů vod y: Ve výroku, jímž byla 
zamítnuta námitka nepřípustnosti pořadu, nebyl rozsudek prvního soudu 
napadeni a bylo jej prolo v této, části ponechati nedotčeným (§ 462 prvý 
odstavec, 497 třetí odstavec c. ř. s.). Strana žalovaná nepodala stížnost 
do tohoto usnesení pro ni nepříznivého, trvá však přes to i v odvolacím 
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řízení. na námitoe, uvádějíc, že otázkou. přípustnosti po-řadu práva musí 
se soud zabývati z úřadu v každém období sporu, tedy i v řízení odvo
lacím. Názor tento jest správl1iÝ jen, pokud o·tázka přípustnosti pořadu 
práva nebyla již (kladně) rozhodnuta formálně právoplatným usnesenim 
soudu nižšího. Zamítl-Ii první soud, ať právem ať neprávem, námitku 
nepřípustnosti pořadu práva a nabylo-Ii usnesení to, nebyvši vČas stíž
ností napadeno, formální právní moci, jest jím soud odvolací podle § 42 
j. n. vázán a nemůže sejiž s otázkoll' tou zabývati. Odvolání nelze upříti 
oprávněnost. Podle zjištén,í prvního soudu věnovala okresní nemocenská 
pokladna v R. v listopadu 1925 žalované obci 60.000 Kč, 50.000 Kč na 
stavbu nemocnioe a 10.000 Kč na opatření sanitního auta. Že si vyhra
dila za to nějaká práva nebo výhody pro své členy, nebylo ani tvrzenQ. 
První soud správně vádí, že v tomto sporu jest řešiti především otázku, 
zda věnování to bylo zákonem dovolené, zda bylo k usnesení předs,taven
stva potřeba schválení dozorčího úřadu a zda Ústřední pojišťovna v Praze 
byla oprávněna usnesení to zrušiti. Otázku prvou zodpověděl první soud 
kladně, druhou a třetí záporně. Dospěl podle §§ 9 b) a 2~, pak 16 a 19 
zákona ,o nemocenském pojištění čís. 33/1888 k závěru, ze představen
stvo okresní ,nemocenské pokladny bylo oprávněno učiniti ono věn?vá~í 
ze jmění pokladny vůbec, že z ustanovení zákona nelze dovozovatI ant, 
že se věnování mohlo státi jen ze zvláštních >ondů, O' nichž mluví § 9 b), 
ani, že k věnování bylo třeba vyššího· schválení. Odvolatelka právem 
shledává v tom nesprávné posouzení právní. § 9 b) zák. čís. 33/1888 
v novelisovaném doslovl.! ustanovil, že pro účely, jež jsou v souvislostí 
s nemocenským pojištěním, mohou býti zřízeny zvláštní fondy. Pro
středků těchto, fondů že lze užíti zejméllla k poskytování fakultativních 
podpor, ke zvláštním zařízením péče o ,nemocné a rel<onvcalescenty, k po
tírání lidských nákaz (tuberkulosy, alkoholi·smu, pohlavních nemocí) a 
k podpoře snah, jež slouží k těmto účelům. Aby se sebraly potřebné 
fondy, mohly, nebylo-Ii jiných prostředků, vybírány býti příspěvky. § 25 
ustanovil, že se prostředky k úhradě pojistných dávek, výloh správních, 
dotace reservního fondu a příspěvků svazových opatřují příspěvky. Od
stavec druhý předpisoval, že k jiným účelům, než právě uvedeným a 
v § 9 b) vytčeným, nesmějí se alli vybírati příspěvky, ani se n.esmí po
užíVilJti jmění pokladny. Ze srovnání těchto. ustano'vení §§ 9 b) a 25 vy
plývá, že ze jmění pokladny mohly sice býti dotovány zvláštní fondy 
v § 9 b) zmíněné, že však podpory pro účely s nemocenským pojištěním 
jen související mohly býti poskytovány jen z prostředků těchto fondl! 
v § 9 b) odst. 2. Že zákon rozeznává mezi prostředky jedn!ot1ivých fondů 
a ostatním jměním nemocenské pokhdny, jest zřejmo nejen z doslovu 
všech tří odstavců § 9 b), nýbrž i z ustanovení §§ 28 a 30 druhý odsta
vec zákollilJ. Takto rozeznávati nebylo· by však třeba, kdyby jakékoli 
jmění pokladny mělo sloužiti tomu kterému účelu. Nelze proto ·souhhsiti 
B názorem prvního soudu, že je nerozhodno, zda byl u okresní nemoce~
ské pokladny v R. zřízen fond pro účely v § 9 b) uvedené a jakým zpu
sobem bylo darovaných 60,000 Kč súčtováno·. Stalo-li se, jak tvrdí žalu
jící strana, věnování a výplata 60.000 Kč, o něž jde, nikolí ze zvláštního 
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fondu zřízeného ve smyslu § 9 b), nýbrž z jiného jmění nemocenské po
kladny, odporoval by již tento postup zákonu. Byl-li však p'Ostup ten ne
zákonný, H'elze dozorčímu úřadu upírati právo prohlásiti věnování 
6?OOO Kč za neplatné. I když § 17 c) nemocenského zákona stanovil, že 
predstavenstvu příslušejí všechna ,správa a zastupování nemocenské po
kla~ny, vyjímajíc věci, jež zákonem nebo stanovami jsou výslovně vy
hrazeny usnesení valné hromady nebo společné schuzi představenstva 
a dozorčího výboru, nelze z toho dovozovati, .že nezákonné usnesení 
o vydání převyšujícím vydání zákonem nebo stanovami oduvodněné 
(§ 17 g) nemuže býti dozorčím úřadem zrušeno. Podle § 19 nemocen
ského zákona podléhaly okresní nemocenské pokladny státnímu dozoru 
podle ustanovení platných pro jiné pojišťovací sp'Olky a podle zvláštních 
ustanovení ll'emocenského zákona, v první řadě politickým úřadum první 
stolice. Dozorčí úřad dohlížel na zachování zákonných a statutárních 
předpisu a měl práva v § 19 vytčená. Není správný názor strany žalo-o 
vané, že, i kdyby představenstvo okresní nemocenské pokladnlY bylo 
svým usnesením překročilo obor své působnosti a jednalo proti zákonu, 
nemohlo by na žalované obci, jež přijala dar'Ování bezels,tně by 'ti žádáno 

, d ' vracení aru, nýbcž, že by jen člen'Ové představenstva byli povinni k ná-
h;adě škody z.Jich nesprávného postupu. Způsobem takovým nebyla by 
zakonem zamyslená 'ochmna nemocenských pokladen nikterak zajištěna 
a mohlo by představenstvo nezákonným postupem způsobiti nemocenské 
pokladně škody po případě vůbec nenahraditelné. Poukázati jest k tomu, 
že i k pouhému uložení jmění p'Okladny způs,obem v § 29 třetí odstavec 
uvedeným bylo třeba souhlasu dozorčího úřadu. Jest právem i povinnosti 
dozorčích úřadů dbáti toho, by předpisy zákona o hospodaření se jmě
,nítn nemocenské pokladny byly zachovány. Jest tedy v rámci dozorčího 
práva, -činí-Ii úřady opatření, by předpisům zákona bylo vyhověno a by 
bylo uvedenO' s nimi v soulad, co odpofU1e donuco,vacím n'Ormám zákona. 
Usnes6ní odp'Orující závazným předpisům veřejnoprávním nemůže na-o 
býti moci práva, není s tO', by založilo právo stran a nemůže proto proti 
zákonitosti tako,vého opatření býti namítáno, že jde o právo. nabyté be
zelstné. Nelze proto souhlasiti ani s náwrem, že zrušení onoho. usneseni 
představens.lva okresní nemocenské pokladny ústřední sociální pojišť,ov
nou, jest jen vnitňn:im rozhodnutím, jež proti 'Osobám třetím, tedy ,ani proti 
žalované straně nemůže míti účinku. OkÚ'lnost, zda příj-emce daru, přijí
maje věnování, byl bezelstný, byla by závažnou po případě jen pro ob-o 
jem náhradní pÚ'vinnosti. Rovněž nelze přisvě'dčiti názoru, že odvolání 
daru, o který tu jde, bylo' by možné jen za předpokladů uvedených 
v XVllI. hlavě obč. zák. Předpisy právě zmíněné mají na mysli odvolání 
darování jinak platného a účinného (§ 944 obč. zák.), zde však se uplat-~ 
ňuje, že darování bylo již od puvodu nezákonné. Že žalující stranu jest 
pokládati ,za, pr,ávního n~stupce okresní nemocenské pokladny v R., první 
soud uznava; ze dozorCI moc a dohled na nemocenské p'Ojištění přešly' 
na Ústřední sociální pojišťov'nu, vyplývá ze zákona čís. 221/1924. Je-li 
správným tvrzení, že žádost o' dodatečné schválení věnování byla podána 
teprve, když již nový zákon nabyl účinnosti, a že žádost byla postoupena 
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zemskou správou politickou Ústřední sociální pojišťovně v Praze k roz
hodnutí, nelze důvodně popírati příslušnost ústřední sociální pojišťovny 
k rozhodnutí, jak činí strana žalovaná. Z toho, co uvedeno, vyplývá, že 
právní stanovisko, z něhož vycházel první soud při posuzování arozhod
nutí rozepře, nebylo v naznačených směrech správné. V důsledku svého 
právního nazírání na věc nepokládal první soud za potřebné prováděti 
důkazy, ač, pro náležité objasnění věci a pro rozhodnutí jsou závažné. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhO'věl rekursu. 

Důvody: 

Co do otázky přípustnosti pořadu práva jest usne,sení' procesního soudu 
po'jaté jakO' odstavec I. do výroku formálně pravoplatným usnesením ni'ž-~ 
šího' soudu ve smyslu plenárního rozhodnutí čís. 3775 sb. n. s., a stěžo
vatel poukazuje se v dalším na důvody rozhodnutí toho', s nimiž shodují 
se i důvody odvolacího soudu. Není třeba bHže do,vo'zovali, že žalobkyně 
neměla p'říčiny napadati ono usnesemí, a že její 'Odvolání mělo na mysli 
jen odstavec ll. rozsudkového výroku. 

Ve věci pO'soudil odvolací s'Oud věc správně' po stránce právní a po
stačí zabývati se jen námitkami rekursu. Rekurell'tka vykládá nesprávně 
předpisy §§ 25 druhý odstavec a 9 b) zákona čís. 33/88. Především není 
zjištěno, zda sporné částky byly vůbec věnovány pro účely, jež jsou 
v souvislosti s nemocenským pojištěním. Žalobky:ně tvrdí opak a žalo
vaná nelvrdila,že si okresní nemocenská p'Okladna vyhradila práva nebo, 
výhody pro své členy. Nelze proto na základě pouhého přednesu stran 
říci, že šlo skutečně o' účely vytčené v § 9 b) zákona, a nemá ve spisech, 
opory názor soudu prvé stolice, že sama pokladna používala uvedených 
zařízení pro své členy:. Po této stránce bylO' právem nařízenO' doplnění: 
jednámí. Do,volací sO'ud souhlasí s názorem, že se věnování k účelům vy
tčeným v § 9 b) zák. odst. prvý a druhý může státi jen ze zvláštního 
toudu. K čemu mě'IO' sloužiti jměn.í ok'resních nemocenských pokladen r 

bylo vytčenO' V §§ 6, 25 odstavec prvý a příslušnýclť ustano'veních zá
kona. § 9 h) mluví o účelech, jež jsou v souvislosti s nemocenským po
jištěním, ne ó nemocenském pojištění přímo (§ 6), a připouští možnost~ 
zvláštních londů (mimo jmění) i účelů, k nimž mohou tyto fO'ndy býti 
upotřebeny. § 25 odstavec druhý vylučuje mo,žnost vybírati příspěvky 
a platiti ze jmění pokladny pro jiné účely, než které byly vytčeny v § 25 
odstavec prvý a § 9 b). Z toho neplyne, že částky potřebné k účelům 
§ 9 b) mohly býti 'hrazeny ze jmění pokladny a ne ze zvláštních fondů .. 
Pokud mluví se v poslední větě § 25 odstavec druhý ° placení příspěvků 
~e jmění pokladny, měl zákon na mysli příspěvky ke svazu nemocenských 
pokladen (viz odstavec prvý § 25). Ani § 17 g) nemůže se rekurentka 
úspěšně dovolati. šlo-Ii skutečně o usnesení vyhražené společné schůzi 
představenstva a dozorčího výboru, nelze předpis § 17 g) vyložiti jinak,. 
než že představenstvo samo o. sobě, bez dozorčího výboru nebylO' opráv
néno činiti usnesení (sr. § 17 c), na základě něhož došlo k výplatě spor
ných částek. Usnesení to odporovalo zákonu, nebylo. tudíž právně účin~ 
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ným a platným projevem vůle právnické osoby, za kterou bylo učiněno, 
a nemohlo založiti ani platný záva7Jek této právnické osoby ani právo 
druhé strany. Nezáleži na tom, jak dalece šlo o věc in'temi, ježto k plat
nému usnesení bylo třeba zachovati předpisy zákona. K právní účinnosti 
věnování sporných 'částek a výplaty jich městskému úřadu bylo třeba 
platného usnesení, neboť zákon, předepsav určité náležitosti, uznává za 
platný projev jen usnesen;' odpovídající jeho předpisům. Otázka, zda ža
lovaná obec měla možnost přezkoumati postup, jehož použila nemocen
ská p'Ůkladna pro loro interno, múže míti význam jen, při posouzení její 
bezels!no's!i. Tato bezelstnost sama o sobě nemůže učiniti nicotné právní 
jednání platným a právně účin,ným. Nejde o zrušení platné a závazné 
smlouvy, nýbrž jest na věc podle žaloby pohlížeti tak, že ke smlouvě 
vůbec nedošlo a že jde o vrácení peněz daných bez právního důvodu. Zda 
a jak dalece jest žaloba oprávněna, vyplyne ovšem lep rve ze skutkových 
zjištění, jež mají býti učiněna. Předpis § 17 d. čís. 4 nevylučuje, by ža
lobkyně nevymáhala na žalované peníze, jež podle jejího tvrzení byly jí, 
její předchůdkyní vyplaceny neprávem žalované obci. Může tak učiniti, 
i když jest oprávněna uplatňovati náhradní nároky proti členům předsta
venstva. Otázkou, zda ústřední sociální pojišťovna jako dozor'čí úřad 
byla oprávněna prohlásiti věnovací usnesení za neplatné, nebude se třeba 
zabývati, bude-li se vycházeli ze zjištěn,í, že nedošlo vůbec k platnému 
usnesení nebo že k věnování a k výplatě sporných peněz bylo třeba zvlášt
ního fondu, jehož nebylo. Odvolací soU'd správně vyslovil, že usnesení 
odp'Ůrující donucovacím předpisům veřejn'Ůprávním nemohlo zaIo,žiti 
právo stmn. Nehledk k tomu, nelze ze zákona dovoditi, že by nezákonné 
usnesení uemohlo býti zrušeno dozorčím úřadem. Zákon neupírá právo 
to výslovně ďomrčím úřadům; ,uedala-li se tudíž vada v hospodaření na
praviti jiným způsobem, byl do'zorčí úřad zajisté oprávněn zrušiti vadné 
usnesení. V § 19 byly jen naznačeny způsoby, jimiž mohl úřad upraviti 
stav nevyhovující zákonu. TO' platí tím spíše, jecli správným skutkový 
předn,es žalující strany, podle něhož bývalý starosta zažádal dodatné 
o schválení darů. Podle toho není vyloučenO', že představenstvo nepo
kládalo věnování za konečné a učinilO' je závislým na schválení dozorčím 
úřadem. Nezáleží na tom, na který úřad byla žádO'st podána, neboť žá
dost mohl vyříditi je", úřad, jenž v době podání byl k vyřízení příslušný. 
Bližší bude lze posouditi teprve po doplněni skutkového stavu a bylo 
proto i tll nařízeno právem doplnění jednání. NBn; tudrž důvodu, pro který 
by nejvyšší soud zmšil anebo změnil napadené uSl1Bsení, tím méně, by 
s op'Ůmenutím druhé stolice obnovil rozsudek procesn'ího, soudu. 

čís. 9169. 

Měrné z dolových měr požívá pi'ednostního zástavního práva na hor
ních nemovitostech, jichž se týče. Zjistiti, zda se účtované měrné týká 
prodaných měr a přebytků dolových, nenl povinností exekučního soudu, 
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. brž náleží báňskému úřadu (finanční prokuratuře)! by o to~ podal 
~~kaz příslušnými listinami buď při přihlášce nebo při rozvrhovem roku. 

(Rozh. ze dne 12. září 1929, R I 730/,29.) 

Rozvrhuje n,ejvyšší podání za v~draže!,é .ho':.ní pod.~tatx p~iká~~~ 
~ . . s t o I i c e v přednostl1lm porad1 merne, pnhlasene ban, 

sOUu pl ve , • 'h 't soud prve 
k', he"tmanstvím v Praze. K odporu uverm o·;tS avu 'v • 

s tni' c Je zamítl návrh na přikázání měrného, jezto nema pre?n?stl1l~O 
s, o l'h práva podle § 245 ex. ř. a ježto' kromě toho nevyplyva z pn~ 
zastaVl1l o ., d' d 'bě Rek u r snl 
hlášky pokud se měrné vztahuje na vec1 pro ane MV. ra.z :'hl" 'b' ň 

ď na adené usnesení potvrdil. D ů vod y: erne, pn ase~: ~-
s o, ~, he't~anstvím v Praze, týká se podle přihlášky revírního bans,k~h~ 
s,~y~u v J Ch aniž by však z přihlášek bylO zřejmo', že se tam znllnen~ 
u~~d is měrného vztahovaly na vydra~ené hoorní podst~ty. Rozvrh n;~ 
p JO./ t T podle § 214 ex. ř. podle vysledku rozvr. hoveho rok.u ?a za. 
se vsa s alb 'I ' . ú knih doplnenych az 
kladě přihlášek, spisú řízen,í draže 111 10 a vypls z..' '''T 
do dne oznámky o uděleném příklepu. Jak shor~ receno, ne~l ~Jls en~ 
podle tfchto dúkazů, že se žádané měrné vztahUje na vydrazene horl1l 

podstaty. , k 
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolac1mu re ursu. 

Důvody: 

k• I e z § 2150b zák. hor. požívá měrné z dolových měr před-
jazpyn ., 1 4'" 1854 'ís 

11ostního práva zástavního' (§ 15 nař. min. lin.. ze c.ne : r1Jna .. '.c. 
257 ř. zák., čl. 111. uv. zák. k ex. ř.) na hornkh ne:no:v1!0~tec.h, J,lchz se 

, 't "e Zdali tento předpoklad přednost11lho pnkazal1l merneho Jest 
merne yc .. 'h .' b tkO dolo 
splněn, zdalí účtované mě'rné se týkalo pro~anyc m,er a pre y . u .. -
v' ch to z'isti!i nebylo, j<1k mylně za to ma doovolac1.:ek~re~t~a,. P?V1l1~ 

y t: kJučního soudu ny' brž o tom podati prukaz pnslusnym1 hs,hn. anll 
110S 1 exe , k' h'l tví pokud se 
náleželo podle ustanovení § 210 ex. ř .• báň:~ e?!u eJ man~., ' , 
t ',če finančni prokuratuře, a to bud' pn pnhlasce ~ebo pn r~zvrhovem 
r~ku. Tomuto požadavku vyhověno ~ebylo a, tvr?l-h !!na,,:čn,l prokura
tura v dovolacím rekursu 'Opak, nema toto tvrzem v. pnhl~skach, p~ku~ 
.se t' če v připojených k nim dokladech. 0p'0ry. jezlo pru.kaz o recene 

k { t' nebyl podán a ol<olnO'st ta al1l ]lnak ze 'SpISU. zreJma n.ebyla, 
o o nOh" bl '1 "S'l" soudy nepřikázavše měrné v přednostním p'Ůřadí. Do-nepoc y 1 Y mz . ' 
'Volací rekurs není opodstatněn. 

čís. 9170. 

Společnost s obmezeným ručení,? může ~ouž!va!i .v pr~vním. styku 
:i zmocněnců, \deři nejsou zákionným; zástupcI, nybrz len zastupc:t spo
lečnosti z vůle jed11atelů. 

,Civilní rozhodnutí Xl. 
.. 
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Ředitel a vedoucí úředník společnOosti s r. o. jest oprávněn pOodepsati 
za společnOost postupní listinu 00 pohledávkách, souvisejících s jeho 
OobchOodní činností jako obchodní zmocněnec. 

(Rozh, ze dne 12. září 1929, Rv I 1827/28.) 

Žalobkyně domáhala se na žalovaném zaplacení pohledávky, již prý 
žalobkyni postoupila spo}e'čnost s r. o. O b a niž š í s o u d y žalobu 
zamítly. N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátit 
věc prvému soudu s poukazem, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodL 

Důvody: 

Žalobkyně opřela žalobní nMok (} postup ze dne 19. října 1926, jímž: 
postoupila firma O., společnost s r. o., žalobkyni na zaplacení pohle
dávky příslušející žalobkyni proti ní svou pohledávku za Alexandrem 
B-em, a šlo ve sporu o otázku, zda se postup ten pravoplatně uskutečnil. 
Nižší soudy vyslovily, odvolávajíce ,se n,a ustanovení §§ 18 a 19 zákona 
o společnostech s r. o., názor, přistoupivše tím na stanovisko hájené ve 
sporu žalovaným, že tomu tak není, ježto postupní listina není závaznou 
pro firmu O. jako společnost s r. o., an ji nepodepsal oprávněný zástupce 
společnosti, jímž byl jen jednatel Walter L., nýbrž podepsal ji ředitel 
společnosti Ing. H., který nebyl oprávněn společnost mimo rámec ob
jednávek závazně zastupovati. Dovolání napadá názor ten jako právně 
mylný,. Činí tak právem. Správným jest ovšem, že podle §§ 18 a 19 
zákona zastupují společnost před soudy i mimo soud jednatelé a že 
společnost nabývá práva vchází v závazky právními jednáními předse
viatými jednateli ve jménu společnosti a že podle § 20 zákona lIlemá 
omezení zastupitelského práva jednatelů proti třetím osobám právního, 
účinku. Nelze .však sOllhlasiti s názorem, že podle zákona jsou jen jed
natelé oprávněni společnost zastupo'vati. Zákon v § 28 a ve čl. 47 a 50 
obch. zák., jehož ustanovení platí i pro společnosti s ručením obme
zenýrn, _připouští, že společnost s fučením obmeze-mým může používati_ 
v právním styku i zmocněnců. Tito nejsou o'všem zákonnými zástupci" 
jimiž jsou jednatelé, nýbrž jsou zástupci společnosti z vůle jednatelů. 
Jde nyní o to, zda a do jaké míry byl Ing. H. obchodním zmocněncem 
firmy O. a zda spadal do obsahu jeho plné moci i podpis takové listiny" 
jakou byla postupní listina, o niž ve sporu jde, ano jest odvolacím sou
dem zjištěno, že Ing. H. byl ředitelem a vedoucím úřednikem firmy O. 
Podle ustálené judikatury jest obsah obchodní plné moci (čl. 47 obch. 
zák.) posuzovati podle toho, jak se plná moc projevuje na venek a jak 
se majítel obchodního závodu, nebo jeho zástupci cho'vají k tomuto pro
jevováni se plné moci, 'a nemá pmto vnitřní obmezení zákonného obsahll 
plné moci účinku proti třetí osobě, která jednala v důvěře v tuto plnoll 
moc. POdleohsahu protokolu ze dne 25. dubn,a 1928 jest mezi stranami 
nesporno, že vešk'eré objednávky u žalobkyně, z nichž povstal dluh firmy 
O., k jehož zajištění se stal sporný po,s,tup, činil Ing. H., že sám objed-

._- ClS, ~ 111 -
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:. k I tv podepisoval a vyřizoval výhradně korespodenci a že firma O. 
llM')al~ veškeré toto J'ednánÍ Inu. H-a jako učiněné za ni. Podepsal-Ii 
UZl1dV <= b, . v I' t' . 
Ing. H. postupní listinu, O' niž jde, nelze n~ml~atI, ze 18 l1~a . 11:111 p~o 

I ' ost závaznou a že Ing. H. nebyl opravnen podepsali listinU za-
spo ecn . ' d' " d 'k f' O , a spo"jec'nost Neboť byl-II li"" H jako ve OUCI ure ni Irmy . vaz ne z ., b' : v, T I 

.' le-Il k uzavření kupních smluv ohledně zbozl koupeneho spo eč-
oplavl , . k' . d ... 
. t' O ocl žalobkyně byl tím zmocnen I e vsem vYJe naval1lm se 
,lOS I .' , , . d b I ť .. 
, I 'I'C'I firmou ktérá souvisela s temlto obcho y, a y lm zeJmena 
za Uj , , . " 'h b" Z . . ,,- upraviti otázku zaplaceni obJednane o z OZl. a 111 pova-
I zmochen "k "'t" b k I . 
, je' t I' postup' O něJ'ž j'de neboť slouzIi zaJls eHl ne zap acem zova 1 J es ," ~ r .b ' . .. 
k 

. elly za odebrané zboží. Postup tenlo nebyl nečl, m neo yceJnym 
upnI c ., t' b' k' I . 
b 

". lec~ny'm ny'brž byl právním jednanrm po re nym up nemu ne o VYJlD , ' I" ., r 

"I' . koupu zbo'z'l' a tudíž úkonem obvyk ym a souvlseJICl111 v sou-vyporac anI ' '..... " r' ,'" b I 
. n případě nutně s uzavíráním objednávek se zalobkY11l, k nrmz y 

f~~eIH. nesporně za společnost oprávněn. Vykládati postavení Ing. H-a 
v tomto případě proti třetím osobám jinak, nesrovna~alo by se s poctI
vostí a důvěrou v obchodování. Na správnostI tOh,olo: l1azor~ nel1lOhlo 
vzhledem k tomu, co bylo řečeno, nic změnrtI a11l to, z~ Ing. H., Jak zJ;shly 
nižší soudy na základě jeho výpovědi,. n:~ohl podpisovatI z~vazne lis
tiny za firmu O ano jak již řečeno, zaleZl na tom, Jak se plna moc Ing. 
H-a projevoval~',",a v'enek a jak v důvěře na to jednaly ~řetí osoby; Nel:e 
tudfž 'souhlasiti s názorem, z něhož ni'žší sO~rdy vych~zely, zamltnu~se 
" I ,bu' a J' est proto dovolací důvod § 503 CI&. 4 c. r. s. opodstatnen, za, o , I . . dO d' J 't e 

," bylo J'iž třeba zaby'vati se s dalšími dovO' aCU11l uvo, Y', ez o s 
arl!IZ r r Ob b' 

.",,,,, souely vzhledem k svému mylnému právmmu naZOTU Vll ee neza' y-
IlIZSI " '1 ' b . '''t'' 
valy ostatními námitkami žalov~ného, n:u~cl~l y potr~' na ~Jl~ e~l a .ne-
zabývaly se důsledkem toho aDl odpoved'1 zalobkyne k nanntkam, Jest 

řízení neúplným. 

čís. 9171. 

Zaměstnavatel mMe na zaměstnancovo služné započítati svou vzá
Jenmou pohledávku na tu kterou splátku sl~ně?JO, j~i1e se ~tal~. ~oo
spělou. Zaměstuavatel nem oprávněn zapocltati na u~or ;:ymahaJ'c.íbo 
věřitele svou pohledávku, třebas byla starší, na splatne pOZltky zamest
nancovy, jež v době splatnosti byly již zabaveny. 

(Rozh. ze dne 12. září 1929, Rv II 765/28.) 

žalobci (čsl,. eráru) byla k vydobytí jeho pohledávky za Hugo~e,:, 
K-em po'volena 'exeklÍce zabavením a přikázán,ím k vybrání '/ ~ dluzlll: 
kových příjmů u žalované firmy, činících mě~~čně, 1.5~0 Kč. ,Z~lovane 
firmě vznikla ze zálohy poskytnuté na plat JIZ pred hm, nez zal~bce 
nabyl exekučního zástavního práva na p:]a.lu ..Hugon~ K-a, poh.le?avka 
proti Hugonu K-ovL Žalobce domáh~l. se ,n,a zalo:vane zapla~el1l 'castek 
zabaveného platu Hugona K-a za meSlce listopad 1927 az brezen 19?8 
po 500 Kč v úhrnné výši 2.500 Kč, které se žaJovaná zdráhala vyplahtl" 

68" 
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ježtD prý jest oprávněna pohledávku, vzniklou jí ze zálohy na plat, za
počítati na zabavitelnou částku platu Hugona K-a. Pro c e s n i s o u d 
p r v é s t O I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle ža
loby. 

N e j vy Š š í s o u d n'evyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Jádrem sporu jest otázka, zda žalova'ná muze přes zástavní právo, 
jehož nabyl žalobce na platu Hugona K-a, započísti své pohledávky 
z doby před vznikem zástavního práva žalobco'va, na plat Hugona K-a. 
O sobě sice byl by rozdíl, zda žalovaná firma poskytla Hugonu K-ovi 
půJčky (zápůjčky), jak tento jako svědek uvedl, či zálohy, jak žalovaná 
tvrdila a Dbě nižší slolice uvádějí, neboť při zápůj·čkách by mohlo jíti 
ovšem jen o započteni, kdežto při zálohách na budoucí plat se tento 
o zálohy zmenšuje, ježto záloha jest vlastně platem anticipando, avšak 
i při zálohách jde o to, kdy a jak se mají srážeti. lalo'vaná ani netvrdila, 
od kdy a v jakých částkách se srážky díti mají, coo v té příčině při vy
placení zálohy bylo ustanoveno, nýbrž jen, že v listopadu (1927) začala 
srážeti 'j, z platu Kcova, v tu dobu však už plat K-ův byl zatížen pro 
žalující erár zástavním právem z povolení exekuce ze dne 14. února 1927, 
takže jeho nabytému právu nemohla tato pozdější disposice žalované 
firmy, byť i se stala se souhlasem Hugona K-a a tedy ve formě úmluvy 
(ne jednostmnně) býti nijak na újmu. Byly-li to však zápůjčky a šlo 
by tedy o započtení, tu jest si ujasniti, že oprávnění k zapo,čtení pohle
dávky nemá týž význam jako zástavní právo na pohledávce. Podle 
§ i 439 obč. zák. jest započtení možno jen na splatnou vzájemnou po
hledávku. Žalovaná nemohla tndíž svou pohledávku započítati všeobecně 
na nárok Hugona K-a proti žalované firmě na vyplacení platu vůbec, 
nýbrž mohla ji započítati,aln Hugo K. byl u ní zaměstnán za měsíční 
plat, teprve až se ta která měsíční splátka jeho celkového, platu stala 
do·spělou, tedy jen na každou jednotlivou splátku zvlášť. Naproti tomu 
lze však zabaviti dosud nesplatnou pohledávku, zejména pak i pohle
dávky na služném teprve v budoucnu splatné (§ 299 ex. ř.). Zabavení 
platu' má tudíž ten význam, že pořadí zástavního práva jest založeno 
tím okamžikem, kdy bylo vykonáno zabavení s právním účinkem, což 
se stane tehdy, když jest doručena platební zápověď poddlužníkovi 
(§ 294 třetí odstavec ex. ř.). V souzeném případě stalo, se tak podle 
zjištění nižších soudů ,dne 14. února 1927. Od toho ohmžiku byl veš
keren plat. příslušející Hugonu K-ovi proti žalované ztížen zástavním 
právem ve prospěch ž,tlobce, a to nejen ohledně důchodů již splatných, 
nybrž j ohleďně dúchodů, které se měly teprve v budoucnu státi mělsíčně 
splatnými. Z toho' vyplývá, že žalovaná nebyla oprávněna svou pohle
dávku, ač byla starší, započítati na úkor žalobce jako vymáhajícího vě
řitele na splatné požitky Hugona K-a v době jich splatnosti, neboť ža
lOvaná mohla přistoupiti k započtení až, když nastala splatl1Q;st jed
notlivých měsíčních příjmů Hugona K-a. V tom okamžiku byly však dů-
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chody, o něž jde, totiž za měsíc lis~opad 1927 a,ž břez:-n 1928 za.~žen,y 
iiž zástavním právem ve prospěch zaJobce, kt'ere na nIch vazlo jlZ ode 
dne 14. února 1927. V důsledku tohoto zástavního práva nesměla žalo
vaná již platiti Hugonu K-ovi a tento neměl cO do 'je platu protí ní ná
,oku na plat a nebylo proto ani v tom směru možné zaP?čtení se stran)' 
žalované ohledně jeji vzájemné pohledávky. OdvolaCl soud posoudll 
tudíž věc správně s hledi,ska právního, vyhověv žalobnímu nároku. 

čís. 9172, 

Použil-Ii pojistník k doručení pojišfovacfho návrhu pojišfovně posla, 
byla pojišfovna oprávněna svěř!ti mu doru.~ení poj~stek, Uved~-Ii. posel 
pojistníka v omyl tím, ž~ doruc~vanou P'?J1Stlru tuzkou opraVl1,. Jde to 
na vrub pojistníka. povazovala-I~ se. pOJlsf.~vna smlouvO,'!, ~ v.?za~o~! 
nemůže se pojistník domáhati vracem prem", nemoha pOllst ome vrabti 
prospěch, jenž mu vzešel nesením risika pojišťovnou. 

(Rozh. ze dne 13. září 1929, Rv I 1611/28.) 

žalobci domáhali se na žalované pojišťovně vrácení zaplacených 
premií, tvrdíce, že byli Františkem L-em, j~nž ani .~ebyl ~'a:m~s1:nán II "ža: 
lované pojišťovny, uvedeni v omyl, davse se JIm zlakah k llzavrenl 
smlouvy o pojištění na živo!, Pro c e s 11 í s o u ,d p r v é s t o I ~ c, ~ 
žalobu zamitl, od vo I a c í s o u d uznal podle zaloby. Ne j v y s S I 
S o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D Ů vod y: 

Po stránce právního posouzení sporné věci jest odvolacímu soudu 
rozhodující okolnost, že František L., který jednal se žalobci, nebyl do~ 
volatelčiným zirstupcem,alli nebyl v jejích službách, z čehož odvolacl 
soud usuzuje, že František L. nebyl oprávněn učiniti se žalobci jménem 
žalované ujednáni, a že již z tohoto důvodu pojišťovaCÍ smlouva ne
mohla se mezi stranami uskutečniti. Řečená okolnost takovéhoto roz
hodujícího významu nemá. Oha žalobci. učinili dovolatelce na jejím for
muláři, na němž vyplnili příslušné rubriky, návrh na pojištění podle 
pojišťovacích podmínek a tarifů žalované pojjšťo~ny, a to podle tarif~ 
Č,ís. 1., a hotovo,st pojišťovací smlouvy nastala, ježto jde o obchodnl 
smlouvu pojišťovací, podle všeobecných zásad dojitím akceptace k o.le
rentu v době vázanosti jeho za podmínek čl. 319' druhý odstavec obch. 
zák. Kdo žalobcům doručil formuláře, kdo je upozornil na žalovanou po
jišťovnu a vzbudil v nich úmysl dáti se pojistiti, jest pro otázku hoto
vosti pojišťovací smlouvy bez právního významu. Úloha Františka L-a 
byla úlohou posla a při ní byl jen nástrojem pojišťovací smlouvy uzaví
rajicích smluvníků, neobstaral nic více, než CO> mohla dobře obstarati 
i pošta a obálka, do níž byly pojišťovací návrhy vloženy, neboť žalobci 
mohli zcela stejně poslati pojišťovací návrhy žalované pojišťovně poš
tou, a je pro věc lhostejno, že tuto práci ohstaral pro žalobce jimi ktomu 
účelu zvolený František L. Poněvadž podle pojišťovacích podmínek, 
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které žalobci obdrželi před ucmenUll pojišťovacích návrhú a o kterých 
potvrdili, že jsou jim známy, jsou závazna jen ujednání a prohlášení 
písemná, poněvadž dále nápadným upozorněním na formuláři pojišťo
vacích návrhů byli žalobci vyzváni, by si od každého orgánu pojišťovny 
dali předložiti legitimaci, ze které jest rozsah jeho oprávnění patrný, 
jde na vrub a na vlastní nebezpečenství žal'Úbců, když se podle řečeného 
vyzván,í nezachovali, když si přes toto upozornění volili v důsledku 

vlastní culpa in contrahendo k dovolatelce cestu prostřednictvím Fran
tiška L-a, a když, nedbavše ustanovení všeobecných podmínek pojišťo
vacích, spolehli, že František L. jes't oprávněn ke změnám v pojistce, 
ač z toho všeho, co jim podle všeobecných podmínek pojišťovacích mu
silo býti známo, musili věděti, že František L., jehož legitimaci si z vlast
ního zavinění nedali předložiti, nerrlá takového oprávnění, a ač jim již 
při vynalož·ení té píle a po,zomosti, jež podle § 1297 obč. zák. může býti 
vynaložena při obyč,ejných schopnostech, zjevn'Ú býti musilo, že opravy 
tužkou v pojistce na původním textu nemohou míti významu. Poněvadž 
byl František L. poslem žalobců, jenž přinesl pojišťovací návrhy žalo-

. vané pojišť'Ovně, o' které v rozepři nebylo zjištěno, n,ic, co by opravňo
valo úsudek, že po této stránce bezelstnou nebyla, pojišťovna mohla 
doručení pojistek Fran,tišku L-ovi jako poslu žalobců svěřiti a nebyla 
timto postupem zmařena hotovost pojišťo'vací smlouvy. Odvolacímu 
soudu nelze přisvédčiti ani potud, pokud usuzuje, že tu pro omyl není 
platné smlouvy, pokud se týče, že nelze mluviti ani o ratihabici, prot'Ože 
žalobcům byla dodána smlouva Františkem L-em opravená s ujištěním, 
že takto opmvená pojistka úplně odpovídá původnímu mezi žalobci a 
Fran,tiškem L-em uskutečněnému ujednání. Smlouva uskutečnila se mezi 
žalobci a žalovanou přímo, úloha L-ova byla při tom jen úlohou posla, 
pojišťovací návrhy žalobců byly žalovanou přijaty tak, jak byly učiněny, 
a, uvedl-li František L. žalobce v omyl tím, že pojistky od žalované 
žalobcům doručované tužkou opravil, zavinili si žalobci tento omyl sami, 
zanedbavše nejjednodušší opatrnost, ačkoli na věc byli již ve formulářích 
návrhů zvláště nápadně upozorněni. Ostatné žalobci ani netvrdili, .ťe 
žalovaná pojišťovna o věci vědě,la. Bylo však 'také zjištěno! že žalovaná 
pojišťovna považovala se za vázanou pojišťovací smlouvou ZL že by ža
lohclim byla vyplatila pojistnou sumu, kdyby byl nastal pojistný přípa,d. 
Žalovaná tedy plnila, totiž nesla po d'Obu pojištění jeho risiko, jehož 
ekvivalen.em je právě zaplacená premie, jejihož vrácení se žalobci do
máhají. Podle § 877 obč. zák. kdo se domáhá, by smlouva byla zrušena 
pro nedostatek přivolení, musí vrátiti vše, co z takové smlouvy obdržel 
k svému prospěchu (§§ 1431 a, 1435 obč .. zák.). Protože žalobci pro
spěch z nesení risika nemohou vrátiti, nemohou s'c domáhati a'tlti vrá
cení premií. 

čís. 9173. 

Konal-Ii dospžlý syn olci po řa-du let práce v hospodářství jen v na
ději, že mu bud~ odevzdán'O 'Otcov'O h'Ospodářství,' uskutečnila se mezi 

--- čís. 9173 --
1079 

nimi mlčky služební sml'Ouva pro případ, že mu hospodářství nebude 
odevzdáno. 

(Rozh. ze dne 13. září 1929, Rv I 1635/,28.) 

Svn domáhal se na otci úplaty za práce, jež kOEal otci v hospodářství. 
() b á niž š í s o u d y žalobu zamítly. N e j v y Š š í s o u d zrušil roz
sudky obou nižších soudl! a vrátil věc prvému soudu, by dále jednal a 
znovu rozhodl. 

Důvody: 

Odvolací soud, opiraje se o zjištění, že žalobce po řadu let konal 
práce v hospodářství a v domácnosti žalovaného a že tak činil jako 
syn a člen domácnosti žalovaného, byv naviájem vyživován, šacen a 
ostatními potřebami opatřnván, usuzuje, že se mezi stranami neuskuteč
nila služební smlouva ani výslovn.ě ani mlčky způsobem v § 863 obč . 
zák. uvedeným, najmě ani tím, že žalobce práce konal, a žalovaný je 
přijímal. Zjištěním, že se mezi stranami neuskutečnila služební: smlouva 
výslovně, je sice dovo1ací soud vázán, ale -otázka, zdal se neuskutečnila 
smlouva mlt,ky způsobem v § 863 obč. zák. uveden>ým, jest právní otáz
kou, jejíž správnost musí býti v rámci dovolacího důvodu čís. 4 § 503 
c. ř. s. přezkoumána. Okolnost, že mezi stranami nebyla ujednána za 
žalobcovy služby a práce výslovné úplata, jest se zřetelem K ustanovení 
§ 1152 'Obč. zák., podle něhož, nebyla-Ii ve služební smlouvě určena 
úplata a, nebyla též smluv.ena bezplatn'Úst, má se za to, že byla smlu
vena přiměřená úplata, pro právní otázku., zda se služební smlouva usku
tečnila mlčky způsobem v § 863 obč. zák. uvedeným, podružného vý
znamu. Jde v souzeném případě hlavně o to, zda se zřetelem k tomu, že 
žalobce jest synem žalovaného, že jest mezi nimi úzký poměr rodinný, 
nebyly žalobcovy služby a práce konány dohrovolně, jen z ochoty, zda 
nešlo o mlčky uzavřenou služební smlouvu, o kterou by jistě nešlo, 
kdyby hlonný byl jako otec oprávněn (§§ 144, 145, 147, 149 obč. 
zák.) bezplatné konání služeb na žalobci požado'vati. K tomuto práv
nímu názoIU zřejmě se kloní napadený rozsudek, leč neprávem. Jde 
'0 syna dávno již dospělého a zletilého, nyní již 38 let starého, jenž 
neměl zákonité povinnosti, by »po celou řadU! let«, jak nižší soudy zjiš
ťují nepřesně, a zejména po zletilosti ot.ci zadarmo pracoval, a ža!lobce 
tak, jak bylo zjištěno, také zdarma nehodlal činiti, protože tak čini'l jen 
proto, že choval naději, že mu otec splní v této pří-čině slib a odevzdá 
mu hospodářství, na kterém žalobce konal p'Ú' řadu let všechny druhy 
hospodářských prací, jichž bylo zejména za těžkých let válečných ,za
potřebi. Na tomto základě dovolací ,soud usuzuje, že se mezi žalobcem 
a žalovaným, afl žalobce práce konal a žalovaný je přijimaJ a an žalobce 
konal tak jen v předpokladu, že mu bude odevzdáno otcovO' hospo
dářství, tedy pro připad, že mun'ehude odevzdáno, nikoliv bezplatně, 
uskutečnila služební smlouva mlčky zptlsobem V § 863 obč. zák. uve-
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deným. Ostatně žalovaný vůbec ani sám netvrdil, že mezi ním a ža
lobcem smluvena byla bezplatnost, naopak tvrdil a bylo· také zjištěno, 
že žalobce navzájem za to živil, ho šatil a opatřoval mu ostatní p01řeby. 
Leč žalobce domáhá se na žalovaném příměřené úplaty podle § 1152 
obč. zák .. Tato otázka nebyla nižšími soudy vůbec vzata na přetřes 
pro pochybný názor právní. 

čís. 9174. 

Náhradu za nemovitosti vyvlastněné k účelům vodním jest (na Mo
ravě) určiti v nesporném řízeni. 

Zásada ústnosti a bezprostřednosti při prováděni II hodnocení dů
kazů není v nesporném řízeni uzákoněna. 

(Rozh. ze dne 13. září 1929, R II 256/29.) 

S O II d p r v é S t o' I i c e stanovil náhradu za nemovitosti a spolu
vlastnictví na vodním právu vyvlastněné k účelům vodním, rek u r sní 
s o u d nevyhověl rekursu vyvlastněných. 

N e j v y Š š í s o U' d nevyhověl jejich dovolacímu rekursu a uvedl 
v otázkách, o nH tu jde, v 

důvodech: 

Především je'st se zabývati otázkou přípustnosti nesporného řízeni, 
neboť stěžovatelé uplatňují, že se soudní určení náhrady za vyvlastněné 
pozemky může státi jen, pořadem práva, a poukazují na usnesení rekurs
níhol soudu ze dne 28. listopadu 1924, v jehož důvodech byl tento názor 
vysloven. Reku-rsní soud projevil tento názor jenom mimochodem, vyři
zuje útratový rekurs, projev jeho nebyl rozhodnutím, jež mohlo nabýti 
právní moci a z něho,ž účastníci řízení mohli nabýti práv, proto nebyl zá
vazným pro další řízení. Názor jest nesprávný. Zemský vodní zákon ze 
dne 28. srpna 1870, čís. 65 z. zák. ro·zeznává mezi odkázáním soukromo
právních nároků na žalobu a mezi soudním určením náhrady. V onom 
případě vyhraž"uje účastníkům prostě pořad práva (§ 88), kdežto o ná
hradě ustanovuje v § 87, že, nejsou-li účastníci spokojeni s náhradou vy
šetřenou ve správním řízení, »má suma náhrady býti stanovena nálezem 
soudním, k čemuž jest přizvati .obě strany«. Již doslov tohoto předpisu 
poukazu.j-e zřejmě na řizeni nesporné. Rámcový říšský vodní zákon ze dne 
30,. května 1869, čís. 93 ř. zák. Ulstanovuje v § 17, z něhož jest § 87 zem
ského vodního zákona převzat, že soud má náhradu určiti »durch gericht
lichen Befund nnd Zuziehung beider Tene nach den Grundsatzen des 
Exprop'riationsV'erfahren-s«. Zásady tu zmíněné jsou nyní stanoveny v zá
koně ze dne 18. únor,a. 1878, ,Ciís. 30 ř. zák. o vyvlastnění pozemků ke 
stavbě a provozu železmic, a ten p'ředpisllje v § 24, že soud má postu
povati při určení náhrady řízením nesporným. Stejné ustanovení mají 
všechny novější zákony vyvlastňovací, tak na příklad již zákon ze dne 
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30. června 1884, čís. 117 ř. zák. o hrazení by-střfn" je?ž v §,.15 n~~iz~je, 
b soucl postupoval podle obdoby vyvlastňovaC1ho zakona zeleZ11lClllho. 
Jámitka nepřípustnosti nesporného ří~ení jest pr?to bezdůvodná. 

Vadností řízení jest stěžovatelům, ze I rekursm soud určIl cen,.u budov 
,. ,. em cen udan'y" ch znalci kdežto prý měl vyslechnouÍ1 nove znalce,_ 

prumer , :,.. I" -d h 'l't' I 
1'1 ,. se rekursní soud nemel bez noveho vyslechu zna cu o cyl I oe 
cae ze ,.' d A' t 
h d _ cení kterého se J'eJ'ich posudkum dostalo prvmm sou em. m U 

z o no , ,.. .." § 272 ,.. § 27? 
1 lovolacímll' rekursu pnznaÍ1 uspech. Podle nesp. nz. a ~ 

ne ze cl" 'b" .,. nen zhod ,. není soud vázán posudky zna cu, ny rz opravnen a pOVI -
c. tr:t~"e podle volného přesvědčení. Právo to přísluší jak prvnímu tak 
no I I J ,. d .,.. 'd" . 
. k snímu soudu. Zásada ústnosti a bezpro.stre nostl ~n pro va em ~ 
1 e ur . 'o" , ostatn" hndnocení důkazů není v .n:espornem nzem, u:pra'Vene~ ..,sam : 
v §§ 1-19 nesp. říz., uzákoněna. Rekursní so~d byl opra~nen znalecke 
posudky znova zhodnotiti bez noveho JeJIch vysl echu. PovmnosÍ1 te vy-

hověl. 

čís. 9175. 

Uplatňování p,ráva cesty z důvodu, že byla prohlá~ena .za v~řejnou 
(že byla jako veřejná vydržena) 'nepa,ttí vůbec. na gora? SOUdilI, tedy 
nejen na pořad sporu, nýbrž ani do mlmosporneho nze11l. 

Pozemková reforma. 
Soudní uplatňováni práv podle § 31 náhr. zák. třetl osobou patří na 

pořad sporu. 

(Rozh. ze dne 14. září 1929, R 1 655/29.) 

Obec J. upla,tňovala k pozemku podle § 31 zák. čís. 220/1~22 .sb.,z: 
a n. práVO jízdy a chůze, ježto po parcele chodlh,. a Jezdll~ obcane J-~t~ 
od nepaměti při denních pochůzkách k řece VItave, do mlyna, a pozde]1 
i na poštu, takže obci přísluší právo služebnosti jízdy a chůze, a I~imo 
to obec usnesením' svého zastupitelstva ze dne 23. srpna 1928 prohlasIla 
veřejnost cesty po pozemku. S o udp r v n í s t o I i c e slyšev zástupce 
stavebního družstva, kteréž je od 28. března 1929 v poz. kl11ze zapsano 
jako vlastník pozemku, zamítl návrh s odůvo~něním, že :nárok lze uplat~ 
ňovati jen pořadem práva a ll1k~IIv v cest,: nes~orne., ,R e k II r s.n.1 
s o 11 d potvrdil napadené usne-sem s tou zmenOll, ze se zadost odmda. 
O ů vod y: Odúvodnění prvého soudu mohlo by obstáti jen v tom pří
padě, kdyby obec chtěla uplatňovati služebnost jízdy ,': ~hůze j~ko ~o:l~ 
mět soukromoprávní, co-ž však stěžov,atelka nezamyslI, Jak Je vI,.d,.eh 
z toho, že odvolává se na § 31 zákona čís. 220/.1922 sb. z. a n. Stezo
vatelkadomáhá se tohO', by její právo jízdy a chůze vzešlé jednak vy
držením, jednak prohlášením cesty za veřejnou, bylo podle před,~isů ná
hradového zákona ·Č,ís. 329/1920 sb. Z. a n. v doslovu zakona ČIS. 220/ 
1922 sb. Z. a· n. uznáno a do pozemknvé knihy zapsáno. Avšak ze znění 
příslušných ustanovení náhradového zákona (§§ 26/34) jest viděti, že 
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soud není místem, II kterého by se nárok ten mě! uplatňovati, nýbrž že 
mllže býti Činn)l!1l jen -jako soud knihovní, provádějící zápisy a výmazy 
podle návrhů Státního pozemkového úřadu. Jiná činnost soudům přiká
zaná tu není, zejména v záknně není nic řečeno O' tom, že by mél býti 
soud prostředníkem mezi stranou a Státním pozemkovým úřadem, jak 
má stížnost za to. Soud není tedy povolán, by u něho byla práva pO'dL 
§ 31 náhradového zákona uplatllována, a bylo proto návrh jako na soud 
nepatřící odmítnouti, nikoliv zamítnouti) ano o návrhu ve věci samé ne
bylo rozhodQváno. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu obce J. 

Důvody: 

Pokud jde o dúvod, že sporná cesta po parcele čís. 996/15 prohlá
šena byla za veřejnou, nepatří uplatllování práva cesty vůbec na pořad 
soud'nÍ, tedy nejen ne na pořad rozepře, n)rbrž ani na pořad řízení ne
sporného, - dúvody rozhodnutí čís. 7499, sb. n. s., jež navrhovatelka 
sama cituje, odkazujícího věc na pořad správní (samosprávný) platí 
stejně i proti soudnímu řízení nesPQrnému - a právem tedy byl její ná
vrh odmítnut. Pokud však jde o důvod vydržení, tu žádost obce neuplat
ňuje, že obci samé jako soukromoprávnímu podmětu přísluší právo chůu 
a jízdy jako právo služebnosti k lepšímu obhospodařování nějakého je
jího za spornou parcelou ležícího pozemku, nýbrž že občané j-ští při den
ních pochúzkách a pojížďkách cesty té od nepaměti užívají, a má to býti 
patrně tedy jen důvodem pro veřejnost cesty a myslí-Ii se to tak a jde 
tedy pořád jen o nabytí práva veřejné cesty, platí i zde to, co shora 'O ne
přípustnosti soudního pořadn řečeno. Má-Ii však tu přes to rozuměno 
býti nabytí práva chůze a jízdy jakožto' služebnosti a tudíž práva sou
kromého, tedy, ježto jde o púdu zabranou, má tu, jak sama obec uznává. 
průchod § 31 zák. náhr., pO'dle něhož nutno uplatňovati takové věcné 
právo v stano'vené tam třiceti denní lhůtě, a jest jen .otázkou, jak a kde se 
ho, jak zákon praví »domáhati« jest, an zákon tuto otázku Zpllsobu a 
místa neřeší. Tu jest jen dvojí možné: bud' se myslí, že strana má podati 
ve IMtč oznámení Státnímu pozemkovému úřadu, nebo žalobu u soudu. 
Že stačí žaloba, netřeba pochybovati a tak jest jen záhadou, zda by sta
čilo i pouhé oznámení Státnímu pozemkovému úřadu, ale záhadu tu ne
třeba ře-šiti, ano v souzeném případě- nejde ani o to ani o ono, nýbrž obec 
se domáhá služebnosti II soudu cestou nespo~nou) cO'ž' mzhodně není 
přípustné. Dovolává-Ii se stížnost rozhodnutí nejvyššího soudu, podle 
-nichž soudní řízení pozeml1oreformní odkázáno na řízení nespovné, není 
v právu, protože rozhodnutí ta mluví jen o poměru Státního pozemko
vého úřadu k vlastníkům zabraného majetku, PQkud se týóe k osobám 
na něm hospodařícím, kdežto zde jde O' práva osoby třetí, jíž se zábor 

. netýká a jež práva svá na zabranou nemo'vitost uplatňuje, a tu naopak 
nejvyšší soud od prvopočátku stojí na zásadním stanovisku, že soudní 
uplatňování práv podle § 31 náhr.. zák. patří, jak to také strany samy 
zpravidla praktikují, na pořad žaloby, tedy na pořad sporný, pořad práva, 
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<což ovšem nebrání stranám, by věc nevyřídily samy mezi sebou do
hodou smírně, pročež právě to sho.ra, poznačeno za problém, zda stačí 
k zachování lhůty oznámení Státnímu poz'emkovému úřadu, prot0že, 
uzná-Ii tento uplatl'íované právo, žaloba odpadne. Právem tedy i tu 
byla žádost stěžovatelky, jež má mylně za to, že, soud v řízení nespor
ném působí tu jako zprostředkovatel - na. roz~!1 od rozhodovatele
pro nepřípustnost žádosti odmítnuta, ačkoli ovsen; rekursm "~oud Lest 
tu potud ,na omylu, že myslí, ž,e věc před soudy vubec nep~tn, kd~zto! 
jak shora uved~no, patřío sem! ~však jen na pořad sporu, pk spravn: 
prvý soudce, ac to neoduvodnu]e, rozpoznal. 

čís. 9176. 

Zamítl-Ii soud orvé stolice námitku nepřípustnosti pořadu práva 
jakož i žalobu, do ůsnesení zamítajícího námitku nephpust~~sti pořadu 
práva, i1ebylo sí stěžováno, odvolací soud pak ve ~ec., zrn.sil rozsudek 
prvého soudu a vrátil mu věc, by, vyčkaje pr~vomocl, ?a~e Jednal~,nelze 
žalovanému uplatňovati v rekursu na dQvolael soud nam.tku nepnpust-

nosti pořadu práva. , ., '. '" 
I neoprávněně vydaný dodatek stat.':,h1o. pozemk?v~ho ,ur~dll; k roz.

hodnutí o přídělu, do něho" si nebylo stew,:ano, ?abyva pra~m platno~h. 
Třeba nebylo vyhověno rekursu do zrnsova~lho us~e~em OdVOIaClh~ 

soudu, jest výrok o útratách rekursu ponec~ah .kol1ecnem~ rozho~?ub 
(§ .52 c . ř. s.). měl-Ii rekurs úspěch v tom, ze ~ J~ho podnetuJ~yt t. n~ 
vzhledem k jeho vývodúm) byly opraveny smern.ce pro da!sl jednan!. 

(Rozh. z'e dne 14. září 1929, Rl 731/29.) 

Žaluiící obec, v čechách, domáhala se_ na žalovaném, by jí odevzdal 
do vlastnictví část pozemku a za tím účelem podepsal vkladní listinu, 
jíž svoluje k odpisu parcely ze vložky čís. 693 a k zápisu do nové vložky 
se současným vkladem zástavního práva pro žalující obec, ji,n'ak že bude 
lze knihovní zápisy provésti na základě rozsudku. P r Q c e sní s o u cl 
p r v é s t o I i c e zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva, ježto 
žalující obce opírá žalobllí nárok o dohodu ze dne 12. září 1923, tedy 
o- pr"ávní jednání sou-kro1l10právní, o němž jest rozhodovati řádným sou
dům. Ve věci samé zamHl žalobu jako neodůvodnčnou, Ježto žalobní 
prosba jest tak neurčitá, že by podle rozsudku jí vyhovujícího. nebylo 
lze povoliti exekuci. O d vol a c í s o u d zrušil napaclený rozsudek a 
uložil prvému sondu, by', vyčkaje pravomoci, v jednání pokračoval a 
znovu rozhodl. D ú vod y: žalobce opírá žalobu o ústní dohodu, která 
byla za spolupůsobení Státního pozemko'vého úřadu dne 12. září 1923 
uzavřena mezi žalující obcí s jedné a žalovaným s druhé strany, toho 
znění, že žalující obec upustila od nároku na příděl celých parcel číslo 
kat. 267, 333 a 315 a souhlasila s tím, by tytO' parcely byly přiděleny 
žalovanému, když tento se zavázal, že přenechá žalující obci kdykoliv 
z parce,ly čís. kat. 267 část ve výměře 15 ha a z· parcely čís. kat. 333 
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po případě ClS. kat. 315, nebude-Ii rozebrána pro drobný příděl, část 
se strany jižní ve výměře 5 ha za cenu nabývací. Žalovaný doznává, že 
u Státního pozemkového úřadu bylo o přenechání pozemků ze zbytko
vého statku, který měl obdr~eti, jednáno, že o tomto jednání byl sepsán 
úřední záznam ze dne 12. září 1923 v tom smyslu, že žalující obec má 
obdržeti ze zbytkového statku část pozemků k účelům stavebním, že 
však s tím nesouhlasil, ale úřední záz,nam podiepsal. Z toho patrno, že 
o přenechání části pozemků ze zbytkového statku byloskutečně jednáno. 
Prokáže-Ii se, že dohoda se stala tak, j",k ji žalobkyně tvrdí, není po
chybnosti o tom, že zbytkový stalek měl se dostati ž",lovanému jen pod 
tou podmínkou, že žalovaný posto.upí z něho část pozemků žalující obci. 
A pon·ěvadž žalovaný úřední záznam podepsal, svědčí tato okolnost 
o tom, že s touto podmínkou souhlasí. Zbytkový statek byl Státním 
pozemkovým úřadem přidělen ž,,,,lovanému, ale do přidělovacího rozhod
nutí nebyla lato podmínka nedopatřením Státního pozemkového úřadu 
pojata a teprve dodatkem k tomuto rozhodnutí ze dne 9. června 1 927 
žalovanému uložena za po.vinnost. Tím splněn byl slib žalovanému a 
jest na něm, by i on. plnil slib žalující ohci, bude-Ii ovšem prokázán 
tak, jak žalující s,trana jej tvrdí, poněvadž tímto ujednáním převzal by 
určitý závazek k obci Ú. Nejde tu proto o příslib podle § 936 obč. zák., 
nýbrž o určitý závazek žalo.vaného přenechati žalobci určité části po
zemků z jeho zbytkového statku za úplatu, tedy o smlouvu mezi stra
nami, že na požádání žalobkyně uzavře žalovaný s ní kupní smlouvu 
o částech pozemků ve výměře 15 ha a 5 ha z uvedených pozemků a 
proto t·aké nezáleží na tom, zda jsou tu všechny podmínky § 936 obč. 
zák. čili nic. Závazek žalovaného není neurčitý, jak se prvý soud do
mnívá, vždyť podle něho má žalo,vaný odevzdati mčité díly pozemků, 
15 ha z pozemku číslo kat. 267 a 5 ha z pozemku číslo kat. 333 se strany 
jižní za cenu nabývací. Je proto určený i pozemek i jeho, výměra i cena. 
Taková dohoda není neplatná a nárok podle ní přiznaný lze vynutiti 
podle ustanovení § 353 ex. ř. a násl. Tím, že žalobkyně z žalobní žádosti 
vyloučila slova i jinak, lze tuto uvedené knihovní zápisy provésti na 
základě tohoto rozsudku, pouz·e obmezHa žalobní prosbu a k takovému 
obmezení jest žalobkyně podle § 235 c. ř. s. oprávněna. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl rekursu žalovaného s tím, že o útra
tách rekursu bude uznáno jako o části nákladů sporu v konečném roz
hodnutí. 

D II vod y: 

Stěžovatel nechal výrok prvého soudce pojatý do rozsuclku, ž'e se 
jeho námitka nepřípustnosti pořadu práva zamítá, vejíti v právní moc 
a teprv nyní, když odvolací soud ve věci samé zaujal jiné stanovisko 
než první, jenž žalobu zamítl, přicházi se zm"teč,ností, kterou právně 
pojímá mylně jalw zmatečnost podl'e ,Ns. 3 § 477 c. ř. s., kdežto, kdyby 
tu zmatečnost byla, šlo by o čís. 6 cit. §. Ale tato stížnost jest, poněvadž 
jde zároveň o otázku § 42 třetí odstavec j. n. podle plenárního usneseni 
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čís. 3775 sb. n. s. nepřípustná, an výrok o nepřípustnosti pořadu práva 
v nižších stolicích vynesený nabyl právni moci. 

Co se tý~e věci samé, není předem správné, co. uvádí stížnost, že 
věrný opis dohody ze dne 12. září 1923 založil žalovaný do sporných 
spisů a proti pravosti a správnosti že neučiněny námitky, neboť t~kový 
opis ve spisech nelze nalézti, a nikde není také udáno, že byl předložen, 
bylo by tedy třeba dohodu tu teprve co do jejiho obsahu zji·stiti, by 
se její právní význam mohl posouditi, avšak k tomu ani nedojde, pak-Ii 
dodatek ze dne 9. 'června 1927, který Státní pozemkový úřad k přídělové 
listině vydal, jes,t už právoplatný, jímž by byl, kdyby buď lhůta ke stíž
nosti na nejvyšší správní ,soud byb uplynula, aniž stížnost podána, nebo 
stížnost sice podána, avšak byla právoplatně zavržena, takže by roz
hodnutí Státního pozemkového úřadu v dodatku tom obsažené tvořilo 
mezi stranami právo. CPředpís § 17 zákona o správním soudě, že stíž
nost ke správnímu soudu nemá na provedení výrokll správního úřadu 
odkládadho účinku, nepřichází tu v úvahu, proto1že nejde o exekuci, 
nýbrž O· otázku, zda právo (povinnost) z výroku vyvěrající nemohou 
býti řádným prostředkem zvrženy a výrok tedy může býti podkladem 
pro rozhodnutí rozepře.) Že právoplatný výrok Státního pozemkového 
úřadu zřídil povinnost žalovaného (právo žalující obce), které stanoví, 
právoplatně, vyloženo podrobně v rozhodlluti čís. 7862 sb. n. s. (zvláště 
pod 111.), prooež se na ně odkazuje. Názor vyslovený v rozhodnutí zem
ského civilního soudu v Praze ze dne 24. září 1928 č. j. R II 267/28, 
jímž soud ten knihovní vtělení povinnosti žalovaného z výroku toho 
vzáiklé z toho důvodu zamítl, ~e Státní pozemkový úřad není oprávněn 
vydávati dodatečná rozhodnutí o přídělu, nemá, i kdyby byl správným, 
zde významu, neboť posouditi to· nenáleží <Lni kn.ihovnímu souelu ani 
soU'du procesnimu, nýbrž jen nejvyššímu správnímu soudu, bylo-li si 
do takového dodatku stěžovánO'; nebylo-li si 'stě'žováno, nabývá i ne
oprávněně vydaný dodatek právní platnosti a tvnří právo, jak v cit. roz
hodnutí čís. 7862 pwvedeno. Přes to sluší uvésti, že jest rozdíl, když 
Státní pozemko'vý úřad jisté ustanovení do přídělové Hstiny pojati ne
dopatřením opoměl, ač podle obsahu 'Spi'sů je do ni pojati měl a pak, 
nedopatření postřehna, vydá proto k ní dodatek, jako zde, anebo vy
da'I-1i listinu přídělovou za doby, kdy k takovému ustanov'ení p.odle 
obsahu spisů příčiny nebylo a teprve pazdě'ji příčina taková se dastaví, 
jako v případě rozhodnutí čís. 8794 sb. n. s .. Ta i odvolací soud přehlédl. 
Nabyl-Ii žalující městys z dodatku práva, jest vše astatní, jako zda shora 
zmi,něná dohoda, byla jen smlouvou předchozí podle § 936 obč. z"k. nebo 
jen přípravným jednáním, vůbec zd'a je závazná a zda a jaká práva a 
pavinnos,ti mezi stranami založila, docela vedlejší a nerozhodné, neboť 
práva a povinnosti plynou z právoplatného dodatkového výroku Stát
ního pozemko'vého úřadu i tehdy, když žádné dohody nebylo·, ." na do" 
hodu došlO' hy teprv , kdyby výrok te'n byl zvržen a uklizen. Dojde-Ii 
však na dohodu, mohou se ony právní otázky, jakou po.vahu měla a jaká 
práva a povinnosti založila, rozbírati teprv, až obsah dohody, jen.ž jest 
sporný, bude přesně znám, buď že bude stranami souhlasně přiznán nebo 
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bezpečně dokázán, v kteréž příČ'ině pohřešuje se ve spiscch záznam 
Státního pozemkového úřadu, jejž tento úřad podle tvrzení žaloby prý 
si o ní učinil, a dlužno pak, přijde-li na ni, opatřiti především spisy Stát
ního pozemkového úřadu na věc se vztahující. Podle těchto směrnic 
jest tedy dále projednávati. 

Výrók o útratách spočívá na § 52 c. ř. S., kterého bylo proto nutno 
užíti, že, třebas stížnosti nevyhověno a napadené usnesení odvolacího 
soudu, rozsudek prvého soudce zrušující, bylo potvrzeno; přece stížnost 
má ten v)/sJ.edek, že opraveny směrnice pro další jednání a zabráněno· 
scestnosti, a třeba to není zásluhou vývodů stížn:osti, která správné 
směrnice neupl<!tňuje, je to přece zásluhou jejího podání, jež nejvyš
šímu soudu umožnilo věc na správné právní kole}e svésti. 

čís. 9177. 

Ochrana nájemců (zákon. ze dne 28. března 1928, čís .. 44 sb. z. a n.) •. 
část průjezdu, pronajatá za tím účelem, by si ta~ nájemník zř,ídil 

pro:leiní stánek, není »místností« po rozumu § 30 zákona. Lhostejnu,. 
že stánek sta]í přes den z části před vraty mimo průjezd a v noci se po
sunu je za vrata do průjezdu. 

(Rozh. ze dne 14. září 1929, R II 315/29.) 

ža,lovaný měl v průjezdu žalobcova domu stánek. Proti mimosoudní 
výpovědi z průjezdu namítl žaloc;aný mimo jiné, že nájemní poměr pod
léhá ochraně nájemců. Pro ce sní s o udp r v é s t O' I i ce z tohoto 
dÍlvodu výpovčd' zrušil. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek. 
a vrátil věc prvému soudu, by ji, vyčkaje pravomoci, znovu projednal 
a rozhodl. D ů v Úl d y: Mezi stranami jest nesporno, že žalovaný U'žívá 
jako nájemník průjezdu žalobcova domu k provozování oDchodní živ-o 
nosti tím způsobem, že tam má postavený stánek se zbožím, který Jest 
v prů}ezdu domu před i za otevřenými vraty a přes noc za zavřenými 
vraty domu,; průjezdem se chodí do domu a jest to jediný vchod do 
domu. Z toho vysvítá, že žalovanému jest pronaj<;tta ona část průjezdu, 
které jest zapotřebí k provozování jeho živnosti, tudíž jen prostor, prah 
ostatním částem průjezdu nijak znatelně neohrani-č'ený. Místa to nelze, 
považov'ali za místno,sti ve smyslu § 30 zák. o ochr. náj., poněvadž 
vzhledem k ustano·vení § 6 obč. zák. jest míti za to, že úmyslem zákono-~ 
dárcovým jest, poskytovati ochranu nikoli místu, prostoru, na něn~ž se, 
živnost provozuje, nýbrž toliko místnosti sloužící tomuto účelu. Zal 0-' 

vaným najatá část průjezdu není proto pod ochranou ná}emníků. 
N e j v y Š š í s o u d nevyhav.čl rekursu. 

Důvody: 

Podle § 30 zákona ze dne 28. března 1928, čis. 44 sb. Z. a n. vzta-· 
hují se ustanovení zákona o bytech, pokud není jinak předepsáno, i nal 
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jednotlivé částky bytu a jakékoliv jiné místnosti, Je.ž jsou předmětem 
nájclllní nebo pachtovní smlouvy. Ale ČáST průjezdu, která podle zjištění 
nižších soudů byla pronajata za tím účelem, by si tam zřídil prodeiní 
stánek, není »m'Ístností« po rozumu uvedeného místa zákona, ncťoť 
misto toto, třebas jest pod střechou domu, není nijak ohraničeno (srov
nej sb. n. S. čís. 6384 a 7089) a nestalo se »mís,tností« ve smyslu § 30 
zákona ani tím, že si tam zřídil nájemce s pronajímMelovým svolením 
stánek, jenž stojí přes den z části před vraty mimo průjezd a v noci 
se posnnuje za vrata do průjezdu (srovnej k tomu i rozhodnutí sb. n. S. 

čís. 7442). K vývodům rekursu se podotýká, že vytýkané rozpory se 
spisy se netýkají podstatné části a že stěžovatel ani se nepokusil dolíčiti, 
že json příčinnými pro napadené rozhodnutí, pročež netřeba se jimi 
věcně obírati, pokud s·e týče zkoumati, zda tvrzené rozpory tu vskutku 
jsou, a dále že rozhodnutím sb. n. S. čís. 528 nebyla řešena otázka, o niž 
tu jde, nýbrž otázka, za kterých předpokladli lze pokládati místnost 
za místnost obchodní. 

čís. 9178. 

Pozemková reforma. 
Schválení kupnf smlouvy o zabraném majetku Státním pozemkovým 

úřadem jest, nastalo-Ii jím propuštění ze záboru, zkráceným pi'ídělem, 
při němž má průchod předpis § 31 náhr. zák. 

"Směnou« a »zci20enim« ve smyslu § 28 fláhr. zák. jsou případy 
směny a prodeje, jež nespadají vůbec pod pojem přídělu, ani zkráceného. 
"Směna« se tu vztahuje na případ § 24 příděl. zák. 

(Rozh. ze dne 14. září 1929, Rv II 333/28.) 

Žalobkyně nabyla koupí od majitele zabraného majetku pozemek, po 
němž si žalovaná osobovala služebnost cesty, "niž toto právo přihlásila 
ve lhůtě § 31 náhr. zák. žalobě, by bylo zjištěno, ž;e žalované nepřísluší 
služebnost cesty po pozemku ža;lobkyně, a by žalovaná byla uznána 
povinnou, zdržeti se jednání, jež by bylo' výkonem této služebnosti, bylo 
obě man i ž š í m i s o ud y vyho'věno, o d vol a c í m s o ude in 
z těchto d ův o d ů: Jest zjištěno, ž·e při velkostatku F-ském vl. čís. 174 
zemských desk, jehož skutkové podstatě patřila i parcelač'. 56/1, která 
je nyní v pozemkové knize zapsána do vlastnictví strany žalující a v úvahu 
přichází jako pozemek služebný, byla v roce 1922 vykonána poznámka 
záboru, že smlouvou ze dne 15. ledna 1925 prodala majítelka velko
statku dvůr, součástku onoho, velkostatku i s řadou pozemků, mezi nimí 
I s parcelou čís. 56/1, straně žalující, že Státní pozemkový úřad schválil 
podle § 7 záb. zákona tuto smlouvu, propouštěje prodan·ou nemovitost 
- až' na několik parcel, o které tu nejďe - ze záboru a vyhražuje si 
jistá práva a že na základě této· smlouvy bylo na řečené nemo'vitosti 
včetně pmcely čís .. 56/1 vlo'ženo právo vlastnické pro- stranu žalující. 
Jde len, o posouzel1l otázky, zda tu platí ustanovení § 31 zákona náhra-
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dového; žalovaná strana to popírá, poukazujíc k tomu, že se parcely 
čís. 56/1 nedostalo žalující přídělem, nýbrž úkonem soukromoprávním, 
byť i se schválením podle § 7 záh. zákona. Řečená zjištění jest doplniti 
zjištěním, vyplývajícím z listin prvou stolicí použitých, že ve vložce 
čís. 174 zemských desk v čase, kdy tam byla zapsána i parcela čís. 56/1, 
bylo v červnu, 1924 poznamenáno zamýšlené převzetí státem, jakž plyne 
ze sdělení přídělového komisaře ze dne 7. ·červ,ence 1927 a z usnesení 
zemského soudu v Brně a dále, že mezi Státním pozemko'vým úřadm 
a vlastníkem velkostatku došlo k dohodě o rozsahu převzetí, jíž bylo 
vlastníku dovoleno odprodati z volné ruky dvůr B. osobě označené Stát
ním pozemkovým úřadem Zil cenu přídělovou, což je prokázáno on.ím 
sdělením přídělového komisaře. Lze připustiti, že, doslovně vzato, ne
·dopadá tu ustanovení prvého odstavce § 31 zák. náhr., ježto nebylo 
použito pravidelné formy přídělu. Leč přes to jde, byť i v jiné formě, 
ve skutečnosti o příděl. Rozdíl jest jen ve formě a ve způsobu, jímž se 
převod vlastnicki'ho práva provede, po kteréžto stránce upravuje věc 
§ 28 n·áhr. zák., který v případech tam uvedených upouští od vkladu 
vlastnického práva nejprve na stát; kdežto v připadě, že 'stát sám pře
vezme zabranou nemovitost podle § 26 cit. zák., převádí se, bylo-li po
zn<lmenáno (vyhlášeno) zamýšlené převzetí nebo, stala-li se dohoda 
s vlastníkem, vlastnictví na stát, vkládá se, neponechá-li si .n,emovitost 
stát sám, podle § 28 vlastnictví přímo' na osobu, která byla Státním 
pozemkovým úřadem označena jako nabyvatel. V obou případech však 
vykonává Státní pozemko,vý úřad své právo po rozumu § 5 záb. zákona 
a uskutečňuje veřejnoprávní zájmy státu na dístribuci půdy; i § 26 i § 28 
náhr. zák. jsou zařadě'ny do ,Msti II., jedn,iljící o' převzetí, a následující 
§ 31 týká se rovnoměrně všech forem této distribuce, všech forem pří
dělu ať jíž í formálně tak nazvaného ať jen skutečného. Svého práva 
pak použil stát v čase, kdy prodaná nemo'litost byla ještě v záboru, 
neboť nebyla z něho propuštěna již dohodou mezi Státním pozemkovým 
úřadem a vlastníkem, nýbrž teprve schválením ku:pnísmlouvy. Že jde 
skutečně o příděl, patrno i z toho, že dohodou mezi vlast'1íkem a Státním 
pozemkovým úřadem bylo vlastníku do'voleno prodati řečený dvílr osobě 
Státním pozemkovým úřadem označené (§ 28 náhr. zák.) za cenu pří
děfo'vou; označení osoby té stalo se při nejmenším tím, že Státní po
zemkový úřad schválil kupní smlouvu, s touto osobou a tudíž jen vzhle
dem k této jím přijaté O'sobě uděm souhlas a propustil nemovitost ze 
~záboru. že odprodej nebyl pouhým, byť i schváleným úkonem soukromo
právním, nýbrž, že šlo o úkon za účelem dosažení cílů pozemkové re
formy "o'zdělením píldy, pro'vedený za účasti Státního pozemko'vého 
úřadu jako vyknnavatele pozemkových zákonů, lze souditi i z toho, ž, 
Státní pozemkový úř,ad, schvaluje smlouvu, vyhradil si i nadále práva 
po rozumu §§ 19 (2), 21, 24 zákona přídělového. Jak řečeno, stala se 
mezi Státn'ím pozemkovým úřadem a vlastníkem dohoda o převzetí. Co 
do lhůty k uplatňování věcných práv platí tedy ustanovení druhého 
-odstavce §31 náhr. zák. vzhledem k tomu, že j'est tu případ § 28 náhr. 
zákona, že Státní pozemkový úřad rozhodl o zcizení dříve, než sám 
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převzal nemovitost do vlastnictví, určiv, komu smí býti odprodána, oma
čiv kupitele za cenu přídělovou, je tento kupitel »nabyvatelem« po 
rozumu druhého odstavce § 31 náhr.. zákona, který, mimochodem ře
čeno, nepoužívá výrazu »nabýti přídělem«, nýbrž jen téhož výrazu, jeho'ž 
používá v předchozím § 28 pro případnost tam uvedenou. Že žalovaná 
strana ve lhůtě druhého odstavce § 31 své právo uplatňovala,ani sama 
netvrdila a projití lhůty jest i patrné z data knihovního pro-vedení, tvrze
ním žalovartéstrany, že vždy vykonávala a stále ještě vykonává právo 
služebnosti stezky, není pojem »uplatňování« naplněn. 

Ne j vy Š š í so u d nevyhověl dovolání. 

D fi va d y: 

Podle § 31 náhr. zák. n. zn. nelze po uplynutí 30 dnů od »výkonu«*) 
poznámky zamýšleného převzetí »domáhati se« uznání věcných práv 
k »převzatým« nemovitostem Ct. j. k nemovitostem touto poznámkou 
s'tiženým, třebas ještě »převzaty« nebyly, t. j. ve skutečnou držbu Stát
ního pozemkového úřadu nevešly, což možno, že se nikdy nestane, jako 
zde nebo aspoň ne v oněch 30 dnech) ani proti státu an'i proti přídělei. 
PoděV1adž poznámka zamýšleného převzetí byla zapsána ve vložce Č. 174 
Zemských desk pod datem 13. července 1924, kdy parcela 56/1 ještě 
V této vložce byla zapsána, a poněvadž sporná služebnost stezky jest 
věcným právem a žalovaný ani netvrdí, že v řečené 30denní lhůtě ji 
uplatn.il, pozbyl ji, byť ji i před lim měl vydrženou, a lim jest celá věc 
vyřízena. Žalovaní aroi v dovolání zastávají názor, že předpis § 31 náhr. 
zákona se na souzený případ nevztahuje, poněvadž prý žalobci nenabyli 
p'arcely přídělem, jak předpis výslovně žádá, nýbrž smlouvou s bývalou 
vlastnicí, tedy prý úkonem soukromoprávním. Tento' názor je však právně 
mylný,' neboť po poznámce zamýšleného' převzetí, ba již po poznámce 
záboru nelze nabýti zabraného pozemku již smlouvou, soukromoprávním 
úkonem mezi vlastníkem a nabyvatelem, neboť tento úkon o sobě ne
stačí, pro'to,že jest proti státUl ničí (§ 7 záb. zák. n. zn.), a jest po,třebí; 
by k tomu přistoupil ještě úkon další, úkon Státního pozemkového úřadu, 
jimž k tomu s"oH, avšak všecky úkony Státního pozemkového úřadu, tý
kající se zabraného, majetku jsou úkony veřejnoprávními,. najmě tedy 
i úkon schválení kupní smlouvy podle § 7 záb. zák. a tu, jak nejvyšší 
soud již vícekráfedoUoíl, j-est toto schválení, nastane-Ii jím propuštění 
ze záboru, jen zkráceným přídělem, přídělem, při němž řízení zkráceno 
tak, že Státní pozemkový úřad místo, aoy pozemek přejímal a pak jej 
zase nabyvateli přiděloval, p~ovede to jednodušeji tak,že nechá ucha
zeče nabýti ho, přímo .od posavadního vlastníka, takže sám ho ani nena
bude. K tomu jest doložiti, že propuštění ze záboru, jež je podmínkou 
přídělu, nastatí může, jak rovněž již vícekrát dolíčeno', schválením ta-

*) Den »výkonu« (§ 102 lm. z.) zapisuje 'se podle § 2? instrukce z 12 . .ledna 
1872, čís. 5 ř. z. do denníku, -alé může býti. tento den f,9'zhod-ný, třeba že pO!tčent 
z dennfku, ač není veřejný, je_možné (§ 31 -odst. 4 iristr.)? . 

Civilní rozhodnuti XI. '9 
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kové kupni smlouvy jen tehdy, když si Státní pozemkový úřad nevyhradí!, 
jak podle § 7 (2) záb, zák n, zn, může učiniti, že pozemek zůstává přes 
převod na nabyvatele i nadále zabrán, neboť, učiní-li si tuto výhradu, 
není to vůbec přídělem, ani zkráceným, neboť přídělem právě zábor po
míjL Zkrátka, zabrané půdy nelze bez přechodu svazku zabranosti ani 
od vlastníka nabýti jinak než přídělem: buď svazek zabranosti trvá nebo 
je to příděl, neboť Státní pozemkový úřad není ani oprávněn se zabr,<lr 
ným majetkem naložiti jinak, než jej převzíti a přiděliti (§ S záb, zák), 
přiděliti ovšem tehdy, neponechá-Ii si jej stát sám, jakž může (§ 10 záb, 
zák § 1 příď, zák), Zábor provedl zákon k vůli lepší distribuci pozem
kového majetku a jeho renty, a musí tedy Státní pozemkový úřad, schva
luje-Ii odprod'ej se zrušením svazku zabranosti, vždy uvažovati, zda na~ 
byvatel Jest osobou podle přídělového zákona povolanou, neboť, neni-li 
jí, nemá žádnou přednost před posavadním vlastníkem, a proč by tedy 
zákon neponechal pozemek posavadnímu vla,stníku? Není-Ii uchazeč 

osobou k nabytí přídělem v zákoně povolanO'u, musí! by Státní pozem
kový úřad ve schvalo,vacím d.ekretu učiniti výhradu, že i v rukách na
byvatele (nového vlastníka) zůstanou prodané pozemky ve svazku za
branosti. Tak .aspoň zásadně, případnosti hodné zvláštníhO' zřetele snad 
vyjímaJe, Záko.n neuvalH zábor k vůli tomu, by Státní pozemkový úřad 
mohl prováděti, byť i jen ve způsobě schvalování prodejů neb odpro
deje, volně změnu velkého pozemkového vlastnictví s O'soby na osobu, 
nýbrž k vůli přídělu m O'soby poV'olané, jež pozmči1, a právě proto má 
Státní po.zemkový úřad i při schvalování prodejů a odprodejů právo uči
niti výhrady, jež mohou záležeti buď v zachování s"""ku zabranO'sti nebo 
v omezeních § 23 příď, zák Skutečně také byla podle spisů Státního po
zemko,vého úřadu stanovena nabyvatelům (žalobcům) O'mezení V tom' 
smyslu, že k dalšímll zcizení koupených po'zemků jest třeba schválení 
Státního pozemkového úřadu, při čemž řízení a podmínky budou se ří
dúti zásadami platnými pro rozhodování podle § 7 záb, zák., Státnímu 
pozemkovému úřadu budou be·z výhrady příslušeti práva odst. (2) § 19 
<li § 21 příď, zák, (která přece jsou předepsána pw příděl), a n,abyté 
pozemky budou podrobeny směně podle § 24 téhož zák., dále že řada 
pozemků tam vyjmenovaných zůstane v zábOTu a ostatní že se ze záboru 
propouštějL To je jasně a určitě příděL Marně tedy žalovaní budují na 
výrazu »nabyvatek § 31 druhý odstavec náhL zák, snažíce s~ odlišiti 
jeho pojem od pojmu přiděke (wž není přídělee také »nabyv.atelem«?) 
a d,Ue na § 28 náhr, zák., kde 50e pojmem nabyvatele zahrnují všichni, 
kdo nabyli pozemku na základě rozhodnutí Státního pozemkQového úřadu 
o přídělu, směně nebo zcizen,í převzatých nemovito'stí, takže se prý § 31, 
znějící na přídělee, nevztahllje na 'nabyvatele, jenž nabyl směnou nebo, 
zcizením (prodejem:, koupí), a jímž prý jsou i ŽJaJobci. Avšak »směna« a 
»zcizení«, jež se tu myslí, jsou případy směny a prodeje, nespadající 
vůbec pod pojem přídělu, ani zkráceného, neboť zákon tu výslovně jedná 
o směně a o' zcizení nemovitO'stí Státním pozemkovým úřadem už pře
vzatých, které tedy jem tentO' úřad, nikoli bývalý vlastník, jenž je již ne
má, na jiného převésti může, »Směna« se zďe vztahuje na případ § 24 
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příd', zák" kde zabranou, půdu, dal Státní poz'el~kový úř,ad za půdu ,ne
zabranou, které potřebuJe, ]e]lmu maJItelI, takze proh tomuto nem to 
Qovšem přídělem a může přidělena býti teprve půda nezabraná od něhO' 
nabytá kterou ovšoem zábor provedenim směn,y stihne, Případ »zcizení« 
do vla~tnictví osoby třetí neni připadem § 7 záb. zák" jak shora O' něm 
řeč kde zcizuje posavadní 5ooukromý vlastník a Státní pozemkový úřad 
jen' to schvaluje, nýbrž opět zcizení pozemku již Státním pozemkovým 
úřadem převzatého, jejž bývalý vlastník již nemá, . Zák~n sice o takQo
vémto zcizení, jež není směnou a bylO' by tedy pravldelne aSI prodejem, 
nikde nemluví pouvo,ir Státnímu pozemkovému úřadu k němu nikde spe
cielně neuděl~je, avšak rozumí se, že, kdyby toho provádění pozemkové 
reformy vyžadovalO', byl by i k t?,m,u oprávněn (§ 4 zák. .o poz', úř)" ale 
ovšem, poněvadž by tO' nebyl pndel, nebyla by ,c~~a ZClzov!aCI pndelo
vou, nýbrž prQodejní, kterou by Státní p,oze~kovy urad I?o~! vyhnal!, do 
výše, do jaké by se daio'. Byl by to na PL pnpad ohdobny pnpadu smeny 
podle § 24 příď, zák., kdyby totiž někde zabrané půdy nebylo, kdežto 
jind~ by jí bylo nadbytek, a směnou, o které právě § 24 jedná, nebylo 
by lze v kraji nouzovém půdy nabýti, směl by Státní pozemkový, úrad 
půdu zabranDu v kraji nadbytkovém pwdatr, bY,tak zlskal pr:'stredky, 
jimiž. by v kraji nouzovém půdu přídělovou opatnh mohl koupI. V pro
jednávaném případě nejde tedy o' zcizeni ve smyslu § 28 náhL zák. (a 
ovšem přirozeně ani o směnu), nýbrž o příděl, ovšem shora vyložený, 
zkrácený, a pwtO' právě, že jde o příděl, má § 31 náhr. zák. průchod, to 
proto, ž,e předpisuje, že třetí osoby nemohou uplatňo'vati po uplynutí 30 
dnů od výkonu poznámky zamýšleného převzetí věcná práva k nemovi
tosti, jíž se týče, (ani pwti státu, ani) proti přídělei, kdežtO', kdyby šlo 
o převod se státu na jiného' nabyvatele shofal zmíněnou směnou nebo 
zcizením (,prO'dejem) měl hy ske také průchod, ale to pro to, že před
pisuje, že třetí 0'sohy nemohou po 0'něch 30 dnech vě'CHá práva uplatňo
vati ani proti státu, (ani proti příděki), neboť takovon směnu neb zci
zení může stát, jak shora vyloženo, provésti jen. s pozemky, které jíž pře
vzal (§ 28), a tll ovšem věcná práva třetích osob pominula po 30 dnech 
od poznámky zamýšlenéhO' převzetí již proti státu, takže., když pak stát 
pozemky převáděl směnou neb prodelem na jiného, tento jich nabyl již 
bez těch práv, a kdyby se náhodou směna neb zcizení staly v těch 30 
dnech, nabyl by nabyvatel pozemků těch s právní posicí, kterou měl 
stát, že. tom, jakmile těch 30 dní douplyne, nabyvatel jakO' právní ná
stupce státu tak bude těch práv prost, jakoby jich byl prost stát, kdyby 
byl pozemky podržeL Tím jest právní otázka se všech s,vých záhadných 
stránek úplně ohjasn.ěna, 

čís. 9179. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. a n.). 
Nárok nového tlájemníka proti dřívějšímu nájemníku na vráceni 

úplaty za postoupení bytu promlčuje se v šesti měskích (§ 20 (3) zák.) 
6" 
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od zrušení nájemní smlouvy předešlého nájemníka, jen!i se dal úplatou 
pohnouti k postoupeni bytu. 

(Rozh. ze dne 14. září 1929, Rv II 104/29.) 

Žalobci domáhruli se na majitelích domu a na dřívější nájemnici Anně 
R-ové vrácení toho, co zaplatili žalovaným při postoupení bytu. Žaloba 
byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t O' I i c. 

N e j vy Š š í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

důvodech: 

Proti spolužalované Anně R-ové jest žalobní nárok podle § 20 (3) 
zákona o' ochr. náj. promlčen, jak správně oba nižší soudy uznaly, neboť 
její nájemní smlouva byla zrušena v prosinci 1926, ale žaloba byla, po
dána až 15. března 1928, tedy dávno po uplynutí šestiměsíční lhůty. 
Počítá-li zákon promlčecí lhůtu »od zrušení smlouvy nájemní«, míní tím 
- pokud jde o poměr mezi ustupujícím a nastupujícím nájemníkem -
zrušení nájemní smlouvy předešlého nájemníka, jenž se dal úplatou po
hnouii k přenechání bytu (srv. také rozh. čís. 4943 sb. n. s.). Zákon 
upravuje v § 20 (2) zákona o ochr. náj. tři různé případy. Po.kud jde 
(j poměr mezi pronajímatelem a nájemníkem, měl zákon patrně za účel 
uchrániti nájemníka nepříjemností, které hy mu vznikly vedením sporu 
s pron,ajímatelem o' vrácení úplaty, pokud jest nucen v jeho domě by
dleti. Proto, neběží lhůta promlčecí, dokud n,"jemní poměr trvá. Tento 
ohled však n,eplatí pro spor mezi novým a dřívějším nájemníkem O vrá
cení úplaty. K tomu nutno uvážiti toto.: Právní řád a klidné ,soužití ob-' 
čanů vyžadují" by právní nejistota, zda hude zakázaná úplata požado
vána zpět, hy],,, pokud možno brzy odstraněna. Proto zkrátil zákonpra~ 
,idelnou třicetiletou promlčeC! lhůtu až na šest měsíců, ale za to pnčítá 
její běh odchylkou od všeobecného, předpisu § 1478 obč. zák. nikoli od 
(joby, kdy úplata dána a kdy by mohla býti po'žadována zpět (actio 
nata), nýbrž až od doby zruše,ní nájemní smlouvy. Kdyby i mezi nájem
rtiky měl počiti běh promlčecí lhůty až od zrušení smlouvy nastupujícího 
nájemníka, ,al kdyby tato nájemní smlouva trvala. přes třicet roklI, stále 
by ještě nezačal běh promlčeCÍ lhůty proti dřívějšímu nájemníkovi, takže 
by se tím prodloužila i všeobecná třicetiletá promlčecí lhůta (§ 1479 obč. 
zák.), kterýžto důsledek nelze připustiti. 

čis. 9180. 

Po.zemková reforma. 
Byla-li obec v pfidělo.vém fizenl čInnou z příkazu o.kresn! politické 

správy, nepatři nároky z poměru mezi obcí a majitelem zabraného. ma
jetku na pořad práva. 

(ROzh.zedne 14. Září 1929,Rv II 109/29.) 
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Majitel zabraného velkostatku žaloval obec, ab~ byla jako přijat:,lka 
a rozdělovatelka žalujíci stranou n~ce~ě ode~zdanych ,~?zemku "a pr,IJa
telka pachtovného z těchto pozemku, Jl d;o,bnym J'a:hty~um rozdelenych: 

'na povinnou sděliti a odevzdatJ zalujlcl strane presny seznam Jmenny 
uzna d" ." I '" t "b I "I drobných pachtýřů, jimž pozemky o ,nate ~a UjlC.l kS ,ran.e '~Ybzal ovdanobu 
b ' přiděleny s označenim ve ktere tratJ a v Ja e vymere ' y y ro

o, Cl pachtýřů~ pozemky ty 'obcí přiděleny, se současným udánim, kolik 
nymk "d' z pachty' řů pozemků těch užíval a kolik za užívání a za která let az Y . ., IN' " , , 
I' t. bei zaplatil. O b a niž š í s o u d Y žalobu zamlt y. ·e J v ~ s S 1 
e a Od zrušil fD'zsudky obou nižšich soudů jako zmatečné, vyslOVil ne-
sou '1"lb přípustnost pořadu práva a odmlt za o u. 

D ů vod y: 

Podle § 63 příděl. zák. provádi vnucený pacht, nev;:hoví-!i majitel 
dobfD'volně příkazu Státního poze'.':ko~é~o úř~du, ,te,,;to urad sal:' (odst. 
4) anebo přenese tento úkol na pnslusny pol!tJc~y ur~~ (~)', coz s~ zde 
bez,espomě stalo, neboť, jak obě strany uda,:ajl a pnslu,snyml vy:n~s~. 
doloženo, pwváděla to okresní politická sprava. O~c~ ~sak prov~d~m 
nepřísluší. Pokud tedy obec byla činná, mohl,~ by byhclllnou o bud Len 
z příkazu okresní po1itick~ ~právy ~ebo z ]T1kazu ma)'t,:le pudy (z~
lobce), anebo ovšem kone'one I bez Jak??nkaz,~ Jeho Jed~~tel ;oez pn
kazu, Jest zjevno, že jen v ~bo"u posledn:Jslch pnpadech m~ze vec,~ p~: 
měru mezi ní a žalobcem nalezel! na. porad prava, mkoh vsak v pnpade 
prvém. Neboť, jednala-li z příkazu okresní poEtické správy, n:jednal~ 
jako soukromník, nýhrž jako org~n v~řejné sp;:á~y, ':: t. zV'. prene,se~: 
působnosti ve smysln § 28 ob. znzen; mor.,.pn .cemz na, tom, nez~lezl, 
že snaď nebyla k úkonům těm povmna, any jl neJsou v z~kone ul?~eny, 
neboť stači že jednala k přikazu okresní poh!1cké spravy a pnkazu 
tomu se tedy podrobila, ač nemusila,. a lze tu poukáz~ti ~ao?dob~ý 
případ vyhiráni daní, k němuž r:n;vněž n~b-ťla po~l':. nalezu ~YV: Vid, 
správního soudu povinna, které vsak mcment; p:Ú'v~de~a a ktere pres, to 
nemohlo býti pokládáno za úkon soukromopravl11, nybrz za funkCI v pre-' 
nesené. působno,sti, tedy za úkOln veřejné spr"vy. Již v žalobě žalobce· 
tvrdil, že mu bylo nařízeno ve smyslu § 63 příď. zák., by přenechal ža
lo'vané obci část pozemků do vnuceného pachtu. Již podle toho nemohlo 
jíti o jinou činnost,. než okre~ní politickou. s:rrávo:u,. která, k ni podle 
cit. § povol "nal byla, na ll! prenesenou, Co.Z Jest zreJmo, dale I z toho, 
že důkaz o tom nabidnut výnosem okresní politické správy ze dne 
9. dubna 1920. Ještě zřetelněji v přípravném spise praví žalobce, že 
dojeho'poměru ke vnuceným pachtýřům, ,) němž praví, že byl soukromo
právní, vstoupila podle nařizení (okresní poEtické správy) žalovaná obec 
a· pozemky mezi uchazeče (dmbné pachtýře) rozd~lila,. a dále,. že.~<ě~ 
ků,lika přípisy okresní politické správy 'inu bylo?anzen~,odev~da;l!Zv~-:: 
lov,mé obci půdu, která ji rozvrhla mezi drobue pachtyre. Tento pn
pravný spis soudce sice v jednacím protokol~ ze dn,: 6. če,;n~ 1928 
v uvedení, které spisy byly předneseny, pommul, avsak v temz pro-
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tokole připustil důkaz v něm nabídnutý, i musí tedy spis býti poklád<in 
za přednesený. Obec jest ledy zodpovědna okresní politické správě a, 
co chce žalobce od ní věáěti, musil by se bezpečněji dověděti právě 
O'~ ~kresní politické správy, která, kdyby to v jejích spisech posud vy
kazano nebylo, má možl1ostobci podání zprávy přikázati a ji k tomu 
donutiti, avš,ak není obec zodpovědná žalobci, jenž ani netvrdi, že jí dal 
přík,az .a že. ho přijala. Teprve v dovolání tvrdí žalobce, že jde o jednání 
nepnkazane, ale to Je novotou, k níž nelze hleděti, ježto v prvé stolici 
ža:obu !,a to nezaložil, a je to ostatně vyvráceno jeho vlastními údaji 
v z~lob~ a v procesu a doklwdy o tom předloženými, t. j. výnosy okresní 
poht;cke správy obci. To, že žalobce v přípravném spise uvedl, že jeho 
pomer k pachtýřům byl soukromoprávní a že obec do něho vstoupila, 
zm,átlo odvol.ací soud, takže i poměr mezi žaloboem a obcí (je-li j",ký, 
co~ Je,st ota~kou), uznal za soukromoprávnÍ. Odvolací soud pře
?ledl, ze JedOlm dechem žalobce dokládá, že vstoupila obec do tohoto 
Jeho soukromoprávního poměru k pachtýřům proto a tak, že F musil po
z~mky odevz~aŤl »podl,e nařízení«, roz. okresní politické správy, jak 
uz. shora dolozen~. Prvý soudce se oltázky nepřípustnosti pořadu práva 
a11l onedotkl, druhy nevyneslo, ní žádného výmku, nýbrž ji probírá jen 
v duvo?ech, kde pořad práva za přípustný uznal, a žalobce v do,volání 
Jeho vy~ody sem se vztahující napadá, míně ovšem neprávem, že -
?:d:,~la~1 soud ne}koumal, jak se věc má v souzeném případě, nýbrž že 
JI resl Jen v odtazltosti, a žádaje, by otázka byla rozřešena: není tu tedy 
p05H:,. plen. usnesení čís. 3775 sb. n. s. závady, by nejvyšší soud ji 
neresIl. 

Čís. 9181. 

Jazyková otázka. 
Dotaz předSedův po vyvoláni věci při odvolacím líčení po národnosti 

strany jest klásti nll roveň vyžádáru si ústního prohlášeni strany 00 jejl 
pi'is1u~~ostí k j~ykové menšině podle čl. 16 (2) jaz. nař. Teprve tímto 
oka~ikem lze JI,nenHI příslušnilrem jazylrové menšiny, odepříti práva 
a vyhody zaručené příslušníkům jazykových menšin nelze však odvo
láni již k' soudu přijaté dodatně odmltnouti proto, Že bylo nepřípustně 
podáno v jazyku menšÍI:IOvém. 

(Ro'zh. ze dne 19. září 1929, R [ 524/29.) 

?d v o} a c í . s o u d ,odmítl odvolání žwlovaných. D ů vod y: Od
wol"m po~ano v Jazyce nemeckém. Soud odvolací zkoumaje spisy podle 
UJs~'!11ovem § 480 c. ř. s. a shledav, že plná moc žalovaných jest pode
psana »Jos.e! Valenta, Anna Valenta« na formuláři německém neměl 
,zatím příčiny zabýv,ati se ot<izkou jazykoV'ou " to tím méně, an při ústním 
~~volacím líčení předseda má vždy nejenom povinno'st, nýbrž i příle
Zl,tnst .a čas, by do,tazem přímo u s.tran nebi jich zástupců zjistil po
,chybne snad v tomtosmělfu okolnnsti. Poněvadž strany poučeny jsou 
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vždy o následcích nepravých udání (čl. 16 (~) .vl. nař. čís. 11/,26), jest 
dosti záruky v poučení o tom pro zJ;d~am Jl,stoty. Jak z proto~olu 
o ústním odvolacím lí'č:ení vidno, prohlas,~, oba zalovam na ,dota~ pred
sedův, ještě před přednesem zpravodaJo;:ym. podle § ~86 c. r. s., z~ JS~u 
oba národnosti české, i bylo ihn~d. ~cmllI .usnesem, o tO~', Jake na-
I dky pro ně má vznesení odvolam Jen v Jazyku nemeckem: Tu Jest 

sedle § 2 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 122 sb. z. a n., cl. 1,5, 18, 
P19° 'čís. 17/26 vy·n. min. sprav. Věstníku čís. 2 z 1926, na bIledm, 

nar. . d' 'k d' , "slu, šník J' azyka českO'slownského jest povmen po am sou um, 
ze pn d' . k t 't ' úřadům a orgánům republiky činiti v Ý hra n e ,v Jazy ~ , s a n!m. 
V tomto případu nebylo nejmenší pochyby ,,:hle.dne ob0;t .zalo,van.xch 
pro jich očividně v mateřštině konaná prohl~senI. Odvola~l, Je~ uC'lnIl 
'i h právní zástupce v jiném j.azyku než státnllTI, bylo odmltnoulI podle 
~~ 4 (3), čl. 19 (2) a čl. 36 odst. (1) <;it. vl. nař., j.ežto se ne~odí, b'y 
bylo o něm konáno odvolací ústní líčenI. Tomuto vykladu 11<;111 n~. za~ 
vadu okolnost že odvolací soud nařídil rok k ústnímu odvolaclmu hcem, 
z čehož by se 'snad mohlO' dnvozovati, že se sám pře;-!esl přes. j~zykovou 
otázku a, nařídiv odvolací líčení, připravil .se 0. t;'0z'~;.ost uvest~.v pla~~ 
nost imperativní ustannvení jazykových predplsu pn roku, pnJ.d~. pr~ 
něm na zjevná jich porušení. Tato argumentaoe Jest pro odvolacl nzem 
nesprávná. Vždyť § 495 c. ř. s. stanoví, že odvolací soud, shledav vady 
§ 471 čís. 2 a 3 c. ř. s. (vady tak důležité) te:rrv~ při ús:?ím jednání, 
musí (>,budiž«) odvolání usnesením ndmítr;outI a. Jen v pnp<!du § 47.1 

ČÍS. 3 c. ř. s. může nastati se svolením odpurce naprava, ne tedy v pn
radě § 471 čís. 2, jeví-li se odvo~ání. nepříp'us.tným .. Přenesl-li. s.e tedy 
odvolatelův od p ů r c e přes pOifUSel1l J~zykoveho zako~a po?am!n .?d: 
vo.lacího spisu v jazyku německé,?, ,nesml tak :,čI.mll.organvere]ny, )'m~ 
jest a zůstane soud, kldyž se prave teprve P;I ustmm odvolaclm hčem 
pravý stav věci stal zjevným a soud O'dvol"cl narazIl na vadu takovou, 
která vylučuje jednání o tom, čeho právě základem j,est odvolací SpIS 
vůbec se nehodíCÍ k j<,dnání po zákonu. 

Ne j v y Š š í s o' u d zrušil napadené usnese~í .a vrátil 'fěc o?vola
dmu, soudu, by zno'vu jednal a rozhodl O' odvolam, nehlede k duvodu, 
pm který je odmítl. 

Důvody: 

Jde o případ obdobný případu, o ném~ jed~á rozhod~utí ~!s .. 8386 
sb. n. s. Dntaz předsedův po vyvolám veCl pn odvolaclm hcem dne 
12. dubna 1929 ohledně národnosti žalov"ných jest klásti na roveň vy
žádání si ústního prohlášení strany o její příslušnosti k jazykové men
šině podle čl. 16 jazyk. llIař. (2). Až do řečeného dotazu neměly nižší 
soudy pochybno,sti o jazykové příslušnosti žalovaných, oož )~st zřejmo 
jak z napadeného usneseni, tak i z toho" že odvolání bylo pnJatn odvo~ 
ladm soudem a byl na jeho základě nařízen' rok k odvolacímu líĎem. 
Byli proto žalovaní podl'e čL 16 odst. (2) nařízení pokládáni až do pro
hlášení na řečený dotaz za příslušníky menšiny; v jejímž jazyku bylo 
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učiněno odvo1ání, a lze teprve tímto okamžikem odepříti jim práva a vý
hody zaruč'ené zákonem a nařízením příslušníkům jazykových menšin. 
Nelze tudíž odv01ání jednou již přijaté k soudu dodatně odmítnouti podle 
čl. 4 odst. (,3) ja,zyk. nařízení. 

čís. 9182. 

Směrnice pro odhad velkých statků za účelem vyměření dávky z pří
růstku hodnoty. 

(Rozh'. ze dne 19. září 1929, R I 544/29.) 

s o udp r v é s t o I i c e určil k návrhu Zemského inspektorátu 
pro z~mské dávky za účelem vyměření dávky z přírůstku hodnoty podle 
vl. lHar. ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 sb. z. a n. dodatek III zcizovací 
hodnotu nemovitostí na 4,061.160 Kč 02 h. Rek u r sní s o u d vy
hověl rekursu prodatele potud, že snížil zcizovací hodnotu na 3,836.660 
Kč. Ne j vy Š š í s o u d k rekmsu obou účastníků zrušil usnésení obou 
nižších soudů a "ráti! věc prvému soudu k dalšímu jednání a k novému 
rozhodnutí. 

o ů vod y: 

Soudním odhadem má býti určena hodnota hospodářského a lesního 
statku o výměře přes 300 ha kJe dni 14. ledna 1925. Stěžovatel tvrďí, že 
statek prodal toho, dne za 1 ,250.000 ~č!, poněvadž lepšího kupce přes 
dlouhé hledání nebylo" a že mu velkostatkář Josef H: označil, prohlédnuv 
statek, Onu cenu za velmi výhodnoU'. Zna],ec Fra:ntišek H. udal ve vy
jádření ze dne 16. října 1928, že nynější majitel velkostatku Bedřich 
J., jenž o sobě tvrdí, že do statku investoval 900.000 Kč, po soudním 
odhadu byl ocho,tel1' prodatí jej za 3,000.000 Kč. Pioti těmto číslicíín 
j:est odhadní cena 4,061.161 Kč 02 h, určená prvním soudem, jakož 
i odhadní cena 3,836.660 ~č' 77 h, určená soudem rekursním, tak ne
poměrně vysoká, že, předpokládajíc správnost přednesu stěžovatelova a 
znalce H-a, již hy bylo ovšem teprve vyšetřiti, by její výše sama o sobě 
opodstatňo,vala návrhstěžo'vate)ův, hy posudek odhadců byl přezkou
mán novými znalci. Návrh jest však opodstatněn í vadami odhadního 
řézlení, které je činí zřejmě nezákonným (§ 16 nesp. říz.). Prodán byl 
velkostatek ·jako celek. Úkolem soudnJho odhadli jest tedy vyšetřiti jeho 
c~nu jako celku.· Jsa souhrnem hospodářských pozemků, lesů a budov, 
může velko'statek sice míti cenu rovnající se prostému souč'tu cen jed" 
no,tlivých .on'ěch částí, ale úhrnková cena může se odchylovati od tohoto 
součtu, což jest v tomto případě pravděpodobné, poněvadž větší část 
hospodářských po,zemků byla převzata Státním pozemkovým .úřad'em, 
takže hospodářských budov, postavených prci celou dřívější výměru, ne
můž,ejiž býti plně využito. Podle § [I odhadního. řádu pro: nemovitostí 
musf se v případech, kde k odhadu bylo přibráno někoHk znalců z růz-
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. II oborů O úhrnné hodnotě odhadované nemovitosti prohlásiti všichni 
n yc, "h . t lOb 

lci To se nestalo takže na základe odhad11l o opera u ne ze vu ec 
zna . ' . dh d ' b I d osouditi, zda sumy, na něž nižší soudy určrly o ' a m ;:enu,. y ~ ne 
~ 4. ledna 1925 při prodeji velkostatku jako c,elku, dosazltelne. ?cele~ 
odhadu jest zjistiti cenu obecnou (§ 30? obc . .zak) , ~~ero~ da~kovy 
.. 1 v § 7 označuje také jako cenu prodeJll!' Provadecl nanzem k zakonu 
~~ávce z majetku ze dne 27. července 1920, ,Cís. ~63 sb. ,z .. a n. v § 1~ 

kl' I' ·i správně jako cenu, »kterou lze za predmet obdrzeh v rozhodne 
~~br:} volném trhu podle stavu a jakosti předmě:tu bez ohledu na 

. o'· dné okólnosti neb osobní poměry«. Tuto cenu lze u velkostatku 
!TIlIn ra I· . P t t 

.. stiti jen srovnáváním s jinými velkostatky v ceC zem!. ro o nu no 
~j~ibrati k odhadu znalce k t?ffi'U }vláště kv~lifikované, ustanove~é p~~I: 
§ 1 druhý odstavec odhadlllho radu vrchmm soudem. ,:0 pla!1 zvlaste 
pro znalce lesní, neboť podle § 3 (6) a § 4 (3) odh. radu vyz,:duje se 
právě pro tyto znalce kvalifikace zcela pIesná., yzhledem,~ ~ene .odha-: 
dovanýéh nemovitostí a k předpisům § 9 odh. rad~ dostacl SIC,~ pr,lbrah 
pro jednotlivé obory znalce jen jednoho, staveblll,ho, ho~po?'ars~eho. a 
lesního, avšak jen, když od waJlců ostatních ob~'fU lz'e ocek~vaÍlpodle 
jejich odborných vědomostí způsobilo,st aspon k po~rchlllm)l spolu
posouzení odhadní hodnoty. Tu,to zpusobIiost lze. predpokladatI, len 
u znalců zapsaných v seznamu vrchmho soud~ .. Am po~le odhadmhc; 
řádu pro nemovitosti nezjišťuje se odhadem jma cena ;1e~ c~na obecna 
(prodejní), ale nařízuje se jím různý způsob jejího' vysetrem. U nemo
vítos,tí U' kterých be sfO'vnávati je s jinými nemOVitostmI stejne povahy, 
jichž~ena jest známá, nah,zuje odhad,ní řá? pří,m~ určení prodejní ceny, 
tam kde takovésrovnává!1l pravldelne ne!1l mozne, chce, by byla určena 
nepřímo, a to u velkých s:atků rolnic.kých;n:bo ~esních kapi~ali~ování;n 
čistého výtěžku, II stavem podrobenych cmzovm dan} vysetremm PIU
měm kapitalisovaného činžovního výtěžku a ceny pudy a stavby. Od 
toho,to oceňova:cího způsobu může býti upuštěno, udají-li znalci zá
vážné důvody. Pře·d výslechem nových odborných znalců nelze říci, zda 
se v tomto případě zjištěním ,6istého výtěžkJu a jeho kapitalisován~m 
dojde k pravé obecné (,prodejn9. ceně, ::da nebude třeb,a výs!.e,dek v UfCl~ 
tém směru poopravití, ale kazdýmzpusobem bylo treba Jlz vzhledem 
k příkazu odh"dního řádu a pm kontrolu konečného výsledku provésti 
odhad celého velkostatku kapítalisováním čistého výtěžku,. leč by se to 
ukázalo J\emožným. Že by šlo o statekponze střední velikosti, jak prvý 
soud vyslovil, neudávaje pro to důvodů, nelze vzhledem. k jeho v~měře·~ 
přesahu'jící výměru statků nepodléhajících záboru, a k jeho ro.zsahlosh 
nzHati. Pochybeným jest názor proj:evený prvním soudem již v dota~u 
na zemský ínspektorát ze dne 22. března 1927 a v poučeni stavebnímu 
znalci ze dne 18. srpru;(1 1927, že prodejní hodnota jednotlivých stavení 
jest totožná s jejich stavební hodnotou, a že odhad se má státi podle 
zastavené plochy. Cena stavební jest jen jednou ze složek, kterými se 
podle příbzu odhadního řád'U v,edle výnosu určuje obecná (prodejní) 
cena činžovních domů. U domů nepodléhajících činžovní dani určuje se 
přímo prodejní cena, tedy ona cena, kterou 'by bylo lze při prodeji 



1098 

utržiti, a to podle § 15 oelh. ř. nikoliv jako u pozemků podle plochy, 
nýbrž podle objektů. Jak se mají odhadovati stavení náležející k velkým 
statkům, ustanovuje podrobně § 18 odh. ř. Pokud jest jich třeba k řád
nému hospodaření, neodhadují se zvláště, nýbrž bere se zřetel jen na 
udržovací náklady, po případě na náklady potřebné na opravu. Stavení, 
jichž není třeba k řádnému hospodaření a: která neposkytují a ani pro
nájmem by neposkytovala výtěžek, mají se odhadnouti přímo cenou, 
které by se pronájmem za ně utržilo, tedy nikoliv podle plošné míry, 
nýbrž podle jednotlivých objektů. Jelikož se odhad děje k určitému dnu, 
musí býti předem zjištěn stav velkostatku v tento den. K vyvrácení ná
mitky, že odhadováno bylo podle stavu, ve kterém byl velkostatek shle
dán při odhadu v srpnu 1927, kdy novým V'lastníkem bylo do něho 
investováno' 900.000 Kč, nestačí proto prostý poukaz na to, že znalcům 
nebyly jednotlivé opravy a investice hlášen}1. Zjistiti skutečný stav ne
movitosti v den, již uplynulý přísluší soudu: pomocí všech prostředků 
nesporného řízení. Tam, kde nestačí ohledání nemovito'sti a udání znalců, 
nutno vyslechnouti i účastníky, po případě jiné přezvědné osoby. Jelikož 
odhadní řízení nebylo provedeno podle zásad právě vytknutých, musilo 
býti vyhověno do,volacímu rekursu odpůrcovu, usnesení nižších soudů 
býti zruš'eno, a prvnímu soudu uloženo, by přibral no,vé znalce, v řízení 
pokračoV'all a znova mzhodI. Tím se stal bezpředmětným dovolací rekurs 
zemského inspektorátu, poklid vytýká rekursnímu soudu početní chyby. 
Pokud jde o otázku, zda rekmsní snud právem vyloučil z odhadní ceny 
náklady osevu 67,922 Kč, jest navrhovateli dáti za pravdu již proto, že 
tímto rnzhodnutím předbíhá rekufS'ní soud rozhodnutí 'správního úřadu 
pověřeného vyměřením dávky. Když zemský inspeklo,'rát žádal, by bylo 
při odhadu přihlíženo' také k osevu, bylo mu vyhověti způsobem nepřed
bíhajícím správnímu úřadu tak, jak učinil pnnní soud. Poukaz k tomu, 
že se podle posLedního, odstavce § 5 dávkového řádu při vyměřování 
dávky nepřihlíží k ceně příslušenství, nedop"dá. Příslušenstvím rozumí 
se tu jen příslušen'Ství v užším slova smyslu, zmíněné' v § 296 obč. zák., 
tedy samostaltné předměty, jimiž vlastník vybaV'il nemovitost za účelem 
jejího obhospodařování, a které moho,u beze porušení podstaty nemo· 
vitostí býti kdykoliv o,dstraněny neb vyměněny. Ještě v dávkovém řádu 
ze dne 23. září 1920, čís,. 545 sb. z. d n. byl § 296 obč. zák. v § 5 vý
slovně citován, citace byla v novém dávkoV'ém řádu (dodatek III. k vlád
nlímu nařízení ze dne 27. dubn'a 1922, 'čís. 143 sb. z. a n.) vypuš!i0na jen 
proto, že dávkový řád byl ro'zšífen na Sloven'Sko, kde všeobecný občan
ský zákonník není zákonem. Osev není příslllšenstvím nemovitosti podle 
§ 296 obč. zák., semeno ztratilo vysetím povahu samostatné V'ěci a sta,lo 
se součástí pozemku, osetím zV'ýšila se hodnota pozemlm způsobem, jenž 
nemůže při určení jeho ceny zústati bez po'Všimnutí. 

čís. 9183. 

Vymáhajlci věřitel, jemnevznesl při d'ražebnrím roku 'Odpor proti pří
klepu pro vadu pOOle § 18,4 čís. 7 ex. ř., nemůže tut'O vadu uplatňovati 
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v rekursu. Rekurs takový jest 'Odmítnouti, rekursnÚllu soudu jest však při
hlížeti z úřadu k vadě podle § 184 čís. 7 ex. ř. 

Nesplozenému potomstvl;' n~~e uděliti příklep k dr~e~é ~em~vit.?_~ti. 
příklep jest odepříti i 'Osobam Jiz spl'Ozen;ym, vystupuJI-h pn neJVYssun 
podání s nesplozeným po,to,mstvem jako celek. 

(Rozh. ze dne 19. září 1929, R J 717/29.) 

P '· dražebním roku udělil s o udp r v é s t o I i c e příklep exekučně 
fl . A ' d 1-' . T vydražených nemovitostí nezL Janu a Bedřichu -ovym ~ a slm Jes e 

nenarozeným manželským dětem EmIla A-a. Rek u r ~ n I s ':, u d k ~e
kursu vymáhajícího věřitele zrušil 'rozvrhové usn~sem I s p,roedcho,zlm 
exekučním řízením při dražebním roku pro zmatec~ost a ulozll p'rvc;mu 
soudu, by v exeku'oním řízení ve smyslu

o 
§ 169 ex. f. pokr~čoval a ~aro

veň zařídil příslušné knihovní zápísy. ~ u_v o d T Napad~ne usnes,em lest 
zmatečné, ježto příklep byl uděle:n n~blzecl, Je~z ne~na Zpuso~}losÍI k u~a
vření smlouvy a k nabytí vydrazenych nemovltosÍI (§ 184 CIS. 7 :~. f.!, 
Nenarozené a dokonce dosud nepočaté dítě, 00 n.ěž jde v tomto pnpade, 
nelze považovati za osobu ve smyslu § 16 obč. zák., nepo,žívá ochrany 
§ 22 obč, zák. a nemŮže jako právní podmět ani, nabýti práv ani se 
s právní účinností zavázati aniž může býti pro ně zřízen zástupce. Vzhle
dem k tomu že takové děti vystupují li!ko nejvyšší podatelé a nabyV'atelé 
vedl,e žijícíc'h dětí, zastoupených jich otco,:ským opa!ro\'níke~c jest tyto 
děti považovati z;a jeden celek a pro nezpusobIlost te~htc: Jeste neP9ča
tých dětí k nabývání práva vzhledem k § I? kmh. zak. JSou v~louce~r 
i děti již žijící z nabytí vydražené nemovItosÍI. J?,e, tedy ~ zmalednost r~: 
zení, jímž byly nemovitosti přiklepnuty neexlstuJICI osobe vedle os_o~ p,z 
existujících, tento, nedostatek nelze napravIÍI a proto bylo exekucm n
zení, pokud jest dotčeno zmatečností, zrušeno. 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovO'lacímu rekU'rsu nezl. Jani! a Be
dřicha A-ových, jakož i ještě nenaro~ených manželských dětí Emila A-a, 
a změnil napadené usnesení po,tud, že odmítl rekurs vymáhajícího vě
iitele, nevyho'věl však dovolacímu rekursu, pokud 'rekursní sor:d z úřa?u 
zrušil, správně změnil usnesení prvního soudu v ten rozum, ze odep;el 
lIdělení příklepu vydražitelům a uložil prvému SOUdil, by v exekučnlm 
řízení pokTa'čoval " provedl příslušné knihovní zápisy. 

Důvody: 

Pokud do'Vokrcí rekurenti napadají usnesení rekursnáho soudu po 
stránce formální, vytýkajíce, že usnesením bylo rekursu vymáhající vě
řitelky proti uděleni příklepu z důvodu § 184 čís, 7 ex. ř. vyho,'věno, 
kdežto prý bylo rekurs jakO' nepřípustný odmítnouti, je,st výt.ka, ?'Práv~ 
ně!l1!á, Podle § 187 ex. ř. mohou osoby v tomto § uvedene, mezI nez patřI 
též vymáhající věřitel, odporovati udělení příklepu rekursem pro vady' 
vytčené V § 184 ex. ř. jen tehdy, když pro tyto vady vznesly odpor pn 
dražebním st<iní. Vymáhající věřitelka nevznesla pro vadu podle § 184 
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čís. 7 ex. ř., v rekursu uplatňovanou, při dražebním roku odpor proti pří~ 
klepu, její rekurs proti příklepu pro tuto vadu byl nepřípustný a správně 
bylo jej odmítnoutí (§§ 526 c. ř. s. a 78 ex. ř). T,wk se mělo státi, i když 
k vadě příklepu podle § 184 čÍs. 7 ex. ř. jest přihlížeti z úřadu (§ 186 
první odstavec ex. ř.) a i když rekursní soud uznal udělení příklepu po
dle uvedeného místa zákona za vadné. Tu bylo na rei<ursním soudu, by 
zrušil příklep z úřadu, niko-li však, by jej zrušil, vyhovuje nepřípustnému 
rekursu. Bylo proto 'č!ástečnou změnou u·snesení rekursního soudu vyho
věti dovnlacímu rekmsu potud, že se rekurs vymáhající věřitelky jako 
nepřípustný odmítá. 

Ve věci samé jest přisvě-ďčiti právnímu názoru rekursního soudu, že 
děti dosud ani nezplozené nejsou- osobami po rozumu §§ 16 a 22 obč. 
zák. a nemohou se státi ani podměty práv neb závazků ani n,ejsou způ
sobilé k právním jeclnáním. Odůvodnění tohoto názoru rekursuím sou
dem jest v podstatě správné a k vůli úplno-sti dodává se jen toto: § 274 
obč. zák. sice ustanovuje, že lze zříditi opatrovníka i potomstvu dosud 
nezplozenému, ale toto ustanovení jest výjimečn,ým a, platí jen ve zvlášt
ních případech. Zákon dovoluje, by bylo- pečováno i O· lakové potom
stvo hdeikomisámími substitucemi (§ 612 obč. zák. a dvor. dekret ze 
dne 29. května 1845, čís. 888 sb. z. s.), rodinnými fideikomisy (§ 618 
obč. zák.) a nadacemi (§ 646 obč. zák.). V těchto případech nutno i ta
kovému' do'sud nezplm,enému potomstvu zříditi opatrovníka, by nebylo 
zkrácenO' v přípaclě, že mu bylo' něco zůstaveno na připadsmrti. Usta
novení toto nelze však z·evšeobecňnvati v ten mzum, že obč'anský zákon 
uznává nezplozené potomstvo za osoby v každém směru, že je prohla
šuje za způsobilé k !]abytí práva k právním jednáním vůbec. Ten smysl 
nemá ani ustanovení § 274 obč. zák. ani ustanovení dvor. dekretu ze dne 
29. května 1845, čís. 888 so.z. s. (Viz Ehrenzweig, System rak práva 
soukromého 1925 § 63, Stubenrauch Komentář k obě. zák. str. 343). Ne
jsoU! tedy nezplmení potomci způsobilými uzavírati smlouvy a nemohli 
tudíž ani v dražebním řízení koupiti nemovito'st, o niž tu jde. Jest tu pří
pad § 184 čís. 7 ex. ř., k němu·ž měl podle § 187 ex. ř. první soud z moci 
úJ,ední přihl·ížeti a, ano tak neučin"il, zrušil, správně změnil právem re
kursní soud z úřadu usnesení prvního, soudu. a vydražitelům, mezi ni'miž 
byli i potomci nezplození, příklep odepřel,. Též je správným právní ná
zor rekursního soudu, že jest všecky vydražitele považovati za celek a 
~e nutno, byly-li mezí vydTažiteli osoby nezplozené, příklep odepříti 
všem, neboť by se podíly jednotlivců ned.á-ly podle § 10 knih. zák. určiti 
v poměru k celé nemovitosti. 

čís. 9184; 

Normálm soulož a otěhotnění není tělesn!ÝIDpoškozením ve smyslu 
§1328 obč;zák. .. . . 

Otěhotnění pa souloži není náhodou podle § 1311 obč.zák. 
Umělé přerušení těhotenství není sl'ebnutím, jež má na mysii§ 167 

obč •. zák. 

(Rozh-. ze dne 19. září 1929, Rv I 88/29.) 
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zalobu ženy o náhradu škody podle § 1328 obě:. zák. ,o b a .r; I Z S I 
S o u d y zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d, Ů vod u: PrvY,soud 
správně posoudil sporný případ podle ustanovenI.§ .13?8 obě. zak .. ~ 
odůvodnil, že není tu podmínek náhrady škody, najme, ze. nelze tvrdlÍ!, 
• z'alovan<, použil lsti by žalobkyni přiměl, by mu dovohla mlmoman-
ze J' hl 't' 'd d 
o Iskou soulož. Za zjištěných okolností nelze sou aSI 1 s vyvo Y o vo~ 
~:telkY, že žalovaný jednal lstivě. Sporný případ, nelze po~u~ovat: am 

odle ustanovení §§ 1311 a 1325 obč. zák. Jako nahodu zavmenou }alo
~aným. Odvolatelka sama,~~ádí, ~e šlo o.~:yk muž'e 35letéh? se zenou 
291etou a tu přece, obzvlaste kdyz se llva:, skute~nosÍ! ,p;vym ·soudem 
zjištěné, nutno souditi" že obě st;an.y st:'Jne za sve ,lednam JSou ,:??p.0 -

vědny a že žena, ktera svoboďneho muze ve·čer v Jeho bytu na~sÍ!vI, a 
která pak po večeru ztráveném s ním v zábavní. m,stnos!, '! ~OCI s mm 
do jeho bytu jde, nese sama násle?ky to'ho-!o sveho Jedna.m, ze ·nelze tu 
mluviti o náhodě zaviněné žalovanym. Am pod ustanovem §§ 1328, 167 
a 168 obč.zák. nelze žalobní- nárok podříditi,. 

N e j vy Š š í s o u cl- nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Podle toho, co bylO' ~jištěno, uznal odvolací soud správně a pouka
zuje se v tom směru na důvody napadeného· rozsudku, že žalobkyně ne
byla k souloži, k níž mezi ní a žalovaným došlo, v noci '~a 1. le~na} 927, 
ŽaJlovaným lstivě svedena. Proto v:ráven; uzn~l, odv"Ů'~acl .so~d,.ze zalob~ 
kyni nárok na náhradu jednak nakladu umeleho premSe)11 tehO'tenstvI 
žalobkyně, pocházejícího prý z oné soulože se žalovaným, jednak škody 
nnikléžalobkyni pozbytím místa, podle § 1328 obč. zák. nepřísluší. 
JežtO' no·rmální soulož a otěhotnění není tělesným poškozením ve smyslu 
§ 1325 obč. zák. a otěhDtnění po souloži není náhodou podle § 1311 obč. 
zák., není nárok žalobkyně' opodstatněn ani podle těchto §§, Pokud se 
žalobkyně snaží oprávněnost svého' nároku opříti i o ustanovení § 167 
.obč. zák., dovodil! již nejvyšší soud v rozhodnutí ,čis. 8404 sb. n. s.,.že 
při umělém přerušení těhotenství nejde o slehnutí a pmlo žalobou uptatc 

ňovaný nárok žalobkyni ani podle uvedieněho § nepřísluší. 

čís. 9185. 

Je-Ii nám-adní hyt, proti jehož odevzdán~ jest dlužník povinen posa
vadní byt u vymáhajíciho věřitele vykliditi, v nájmu třetí osoby a ne
může mu býti toho času odevzdán, nejde -o absolutnl nemožnost tohoto 
vzájemnébo plnění, není-Ii vyloučeno, že překážka, pro kterou nemúže 
býti . náhradní byt dlužníkll nyní 'Odevzdán'; hude odstraněna. 

Okolnost, že náhradní byt nemUže býti toho času skutečně dlužníku 
nabídnut, může míti jen v zápětí, že exekuci na vyklizení bytu nelze 
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prozatím proti dlužníku vykQnati a že může býti žádáno za odklad exe
kuce, neopodstatňuje však žalobu o nepřípustnost exekuce. 

(Rozh. ze dne 19. září 1929, Rv II 583/29.) 

Žalovaným byla na základě soudního svolení k výpov'ědí povolena 
exekuce vyklizením žalobce z bytu. Žalobou, o níž tu jde, domáhal se 
ž,a!ob~e na ž,alo,vaných zrušení exekuce, tvrdě, že náhradní byt, jež jí 
meh zalovam po'dle exekučního titulu' odevzdati, není volný, nýbrž jest 
pronajat na celou řadu let, není žalobci k disposici a nemůže se tedy 
zalob<;e, nemaJe náhradního bytu, stěhovati. Zanikl prý proto nárok ža
lovane strany skutečností, nastavší pO' vzniku exekučního, titulu. P r o~ 
ce s ll' í s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl a exekuci zrušil. 
O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. D ů vodl y: Ze spisu E 57/29 
vychází na jevo', že manželé Josef a Pavla B-o,vi zažádali o exekuci vnu
ceným vyklizením bytu strany povinné v domě čís. 37 v P. Ina základě 
usnesení ok:esního soudu ze dne 12. září 1928 a usnesení Iorajského 
Jako, rekursmho soudu ze dne 7. prosince 1928. Z těchto titulů zněl onen 
na »pov?:len'í výpovědi, kterou dává strana vypovídající vypovídanému 
z bytu .CIS. 37« a dále »že vypovídaná strana jest povinna byt tento 
vyklIdItI a odevzdati vypovídající straně dO' 16. října 1928 12 hO'din 
v po,ledne«. Podle druhého titulu potvrdil krajský sO'ucl toto usneseni 
»s to.~ ?pravoll a s do~lněním, že lhůta, kdy vypO'vídaný má být vypo
vydaj1cl strany vyklIdItI ,a odevzdatr, ovšem proti tomu, že vypovídající 
strana odevzdá mu náhradní byt v 'čiís. 16 v přízemí o jednom pokoji 
a kuchynr s ostatním příslušenstvím za nájemné 100 Kč měsíčné sta
noví se na 31. prosince 1928«. Podle doslovu toho,to usnesení kraj~kého, 
~oudu (protr lomu, že ..... odev~clává) nemůže býti pochyby o tom, 
ze byla stan.?vena povl'llnost k vzájemnému plnění, jež se má státi z ruky 
dO' ruky. DU'8.!edkem toho bylo též v povO'lujícím usnesení okresního. 
soudu z,e dne 8. ledna 1929 výslovně označeno ž·e povolení exekuce. 
jest závislé na vzájemném plněni odevzdáním ř~čeného by tUl. Exekuce 
do'sud' pro,vedena nebyla, ježto dlužník mezi tím podalž,wlobu O' nepří
P,us~o,st exekuce a pO_VOlen byl odklad exekuce až do pravoplatného vy
nzell! tohoto, 'sporu. Za!obce v žalobě uplatňuje, že byt jako náhradní 
mu dávaný není voln.ý, ježto jest pronajat na celou řadu roků mu, není 
dán k disposici a že tedy zanikl' nárok ,"wlovaných skutečno'8t! nastavšf 
po, vznik,u exekučníh.o tit~~lI a ,exekulce tedy jest nepřípustnou. Bylo již 
:eceno. ze v ,souzenem pnpade byla exekuce povolena jen proti tomu,. 
ze bude současné plněno navzájem. V takO'vém případě není sice ve 
smjTs}u § 8 ex. ř. povolení eooekuce z,;vislé na důkazu, že vzájemné plnění 
se JIZ st~IO', neb aspoň bylo zajištěnO', avšak výkon exekuce jest závislý 
na:o,m, ,:~ bude p:ok~zá~o, že bylo již navzájem plněno, nebo že vymá
hWJ.ICI ventel aspon pn vykonuexekuce navzáj.em splní, co jest povinen 
(Ina~od pro ~ýkonné orgány; ~ýno:s min. spr. bod 24). Kdyby výkonný 
0'f,~an I:resne podle loholto predplsu nepostupoval, má po,vinný právo 
stIznostr podle § 68 ex. ř,. a kromě toho jest chráněn i ustanovením § 42 
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čís. 4 ex. ř. Okolnost, že vymáhající strana navzájem neplní, co jest 
povinna plniti, není tedy okolností nárok vymáhajícího věřitele zrušující 
neb odkládající, nárok sám O sobě lrvá dále a k tako'vým okolnostem 
sluší přihlížeti jen při výkonu exekuce, jenž není přípustný bez důkazu, 
že vzájemné plnění bylo provedeno nebo zajištěno. Nárok sám takovými 
úVi1hami však nikterak není dotčen ,<l! žaloba podle § 35 ex. ř. není tedy 
již proto na místě, jelikož takovou žalobou mohou býti uplatňovány jen 
námitky proti nároku samému. Ostatně nejde v souzeném případě o abso

. lutní nemožnost, ježto, třebaže náhradní byt byl vlastníkem domu pro-
najat jinému, nelze ještě vyloučiti, že se přes to vymáhající straně po
daří docíliti zrušeni této nájemní smlouvy buď peně'žními obětmi nebo 
jiným způsobem a že při výkonu exekuce bude s to, by náhradní byt 
reálně nabídla e'xekutov'Í. 

Ne j vy Š š ís o u cl nevyhověI dovolání. 

Důvody: 

Jako skutečnost, pro ktNou exekučně vymáhaný nárok na vyklizení 
bytu prý zanikl a exekuce stala se nepřípustnO'u, uvedl, žalobce, že ná
hradní byt, proti jehož oelevzdání jest povinen posavadn,í byt u žalova
ných vykliditi, jest v nájmu osoby třetí a nemŮže mu býti tohO' času 
odevzdán. Jak ale uznal odvolací soud a dO'l"o'latel nen,apadá, není vy
loučeno', že řečená překážka, pro kterou nemůž,e býti náhradní byt ža
I'obci nyní odevzdán, bude odstraněn". Nejde tedy o absolutní nemožnost 
vzájemného plnění, na němž jest vymáhaný nárok závislý, a proto o zá
niku tohO'to nároku (§ 1447 obCí. zák.) nelze mluviti. Ježto vymáhaný 
nárok nezanikl, není žaloba o nepřípustnost exekuce opodstatněna 
a byla odvolacím soudem právem zamítnuta. OkolnO'st, že náhradní 
byt jako plněn'í, proti němuž jest žalobce dosavadní svůj byt povinen 
vykliditi, nemůže býti toho času skutečně žalobci nabídnut, bude a mŮže 
míti, jak správně uvedl odvolacíso'lld, jen v zápětr, že exekuci na vykl'i
zen,í bytu nebude lze pmzatfm proti žalobci vykonati (§§ 8, 25 ex. ř.) 
a že může býti žádáno, za odklad exekuce (§ 42 'Oís. 4 ex. ř.), žalobu 
O' nepřípustnost exekuce však neopodstatňuje. Dolíčená neoduvodněnost 
žalobního, nároku plynula ze Slamé žallOby a proto neprávem dovolatel 
vytýká, že odvO'lací soud žalobu zamítl, ačkoli žalovaní proti Ž!alobě 
námitku v řečeném směm nevzmesli. 

čís. 9186. 

Příslušnost rozbodovati o, vzájenmé pohledávce řidl se částkou, kte
rou má býti započítána. 

Okolnost, že titulem jest výrok: úřadU, nevadí, by právo z něho vzni
kaj/ci nebylo soukromoprávrum, jen když svým obsahem naplňuje pojem 
nějakého práva soukromého a má určení sloužiti potřebám podmětu 
soukromoprávnmo j'ako. takavého. 

PQzemková re~orma. 
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Pod předpis § 23 příd. zák. spadají jen omezení př/dělce v zajmu 
veřejném, nikoliv omezení, záležejíci v soukromém právu pro třetí osobu; 
v těchto případech jest použíti § 19 (2) příd. zákona. Cenu za služebnost 
užívání přidělené věci může po případě určiti jen Státní pozemkový úřad. 

(Rozh. ze dne 20. září 1929, R I 749;29.) 

Žalobce byl nájemcem dvora K., přiděleného, Státním pozemkovým 
úřadem Josefu H-ovi. Žalovaní mají týmž úřadem přidělený kromě jiného 
též tamnější ovčín, jenž jim měl býti odevzdán do konce září 1926. Podle 
protokolu Státního pozemkového úřadu ze dne 17 .. června 1926 bylo 
vyhraženo žalobci užívání jedné polovíruy tohoto. ov'čína za příměřenou 
roční náhradu až do 28. únO'fa 1935, avšak žalobce užíval i druhé po
lovice ovčína, kterou měl žalovaným do konce, září 1926 odevzdati, až 
do 28. únQora 1927, a mimO' to žalO'vaní dali Qopri\viti střechu ovčína ná
kladem 800 Kč. Proti žalobě o zaplacení 3.3,9Y Kč, jež se žalovaní za
vázali žalobci zaplatiti jako uáhradu za htM]ení ,a osev a jiné práce 
vykonané na pozemku přiděleném žalovaným,namítli žalovaní, UZnavše 
žalobní(lárok, zapO'čtením vzájemné pohledávky 1. škodu 1354 Kč, 
která prý vznikla žalovaným tím, že ž,alobce pQolovinu o.včína, kterou 
jim měl odevzdati do. konce září 1926, užíval až do' 28. února 1927, 
2, přiměřenou, náhradu za užívání polovice ovčína, kterou má právo 
užívati až dS/28. února 1935, za dobll od 1. října 1926 do 31. březn" 
1928, 1,0.44), ,Ó Kč, 3,. polovici nákladu na st"echu ovčírua 800 Kč, ted,y 
400 Kč. IR r o c e sn í s o. udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby, 
o d vol a c í s o u cl uušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému 
sOlldu, hy, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a ro,zho.dI. ' 

N ej vy š š í so II d nevyhověl rekursu. ' 

D ů vody: 

Prvý soudce zamítl ohledně všech vzájemných nároků i námitku věcné 
nepřísLušnosti i námHku nepřípustnosti pořadu práva, ale, poněvadž za
pQočtení přes to nepřipustil "důvodů jiných, stalO' se, že Žillobceopnavný 
prostředek proti tomu nepodal, nýbrž podali jei íen žalovaní, a to odvo
lání \Ce věci samé, a druhý soud otázku nepřípustno,sti pořadu práva 
zkoumal, a uzn<l!l pořad práVla nepřípustným, avšak jeru ohledně vzá
jemné pohledávky ad 2., oba soudy to vše ovšem jen V důvodech svých 
rozhodnutí, nikoH ve výroku. Oclvolací soud, uznav zilPóčtení přípustným, 
zrušil proto. rQozswdek prvého soudu a uložil mu, by o vzájemných po
hledávkách ad L a ,3. jednal a pak znova věc rozhoa!. Žalobce trvá ještě 
ve stížnosti proti zrušovaCÍmu usnesení odvolacíhO' soudu na námitce 
věcné nepříslušnosti. Avšak rozhodnutí prvého soudce o ní nabylo moci 
práVa, ježto, žalobce proti němu opravný prostf.edek nepodal a jest tudíž, 
jeho, stížnost v tomto bodě nepřípustná. Nicméně pro jeho, uspokojení, 
že se mu křivda ně-d'ěje, lze ho pouká"ati na § 411 c. ň. s., podle kte
rého rozhodnutí o' pohledávce namítané zapO'č'tením nabývá právní mód 
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ien co do částky, kterou se má započítati, tedy nejvýše do výše žalo,bn,í 
jJohledávky. ,kterou má vyrovn~ti. Po~le to~o,jest~ylnýl:', j,e~o.páz,~~' 
že se příslusnost k 'rOzhodnu!! o vzajemne poh'ledavce ndl J eJI vySl. 
Dále trvá žalobce na námitce nelikvidnosti a neurčitosti vzájernných 
pohledávek namítaných započtením, tedy nepřípustnosti započtení, ježto 
prý bude vyžadovatí dlouhého projednání a dokazování, tudíž protáhnutí 
s~oru. Ale marně tento zastaralý za vlády Josefinského soudního řádu 
u~návaný názor opírá o § 1439 obč. zák., jenž je~ná o nezapočít~tel= 
nosti pohledávky nesprávné se spr~vmu a nesplatne, se splat?ou" nyb!~ 
jest ho odkázati nyní na § 391 treh odstavec c. r. s., jenz ctopoush 
pro případ nelikvidnosti ~zájemné p5;hledávky dílčí !oz~udek na t:0hle~ 
dávku žalob nI, nestanoVI vsak nepnpustmost zapodem. O neurcltosh 
pohledávek udaných číselně peněžitou ,sumou nemůže býti řeči. Proč by 
však vzájemné pohledávky žalovaných neměly býti posud splatné proto, 
že jsou to n'ároky na náhradu škody, jak první soudce míní, nelze vy
rozuměti, aua se uplatňuje jen škoda, která už vzeš,la. Započítatelnost 
nelze tedy důvodně popírati. Co se však týče otázky, zd~ náleží úp'ra~a 
poměru mezi stranami rozepře, zvláště tudíž i rozhodnutI o těchto vza
j,emných pohledávkách, Státnímu pozemkovému úřadu,. odkazuje se n~ 
vývody nÍŽe o nepřípustnosti pořadu práva. Odvolacl soud souhlasl 
s prvým soudcem, že pořad práva jest přípustný, jen acl 1. a 3., mkoll 
však ad 2. Ad 1. má pravdu, ano jde o náhradu škody z dúvodu tam 
uvedeného, jde o věc soukromoprávní a jest tedy pQořad práva přípustný, 
Ad 3. míní odvolací soud, že ten,to nárok má základ v § 1042 obč. zák. 
a že tedy je to také věc SOl1kromoporávuí, mimo to však prý byla polo
vice ovčína, O' niž jde, přikázána Státním pozemkovým úřadem žalobci 
jako pachtýři dvora, běží tu prý tedy vlastně o pronájem této poloviny 
ovčína a jest prý žalo'vané pokládati co do. této polovice za pronájemce 
a žalobce za nájemce, tu prý však podle § 1096 obč'. zák. strhá povin
nost předm;ět nájmu v upotřebitelném stavu udržovati, pronájemci, tedy 
prý žalované, leč že by mezi str,anami bylo něco- jiného umluvenO', a má 
prý se tedy vzíti na přetřes a V dokazování, zda se tato· možná úmluva 
stab. S tímto názorem nebe souhlasiti,. I kdyby byl správný, nebylo 
by lze otázku zvláštní úmluvy mezi stranami v.nášeti do spom z úřadu, 
nýbrž bylo by to bývalo věCÍ obrany žalO'vaných. Avšak nejde o pro
nájem, neboť se mezi stranami nestala smlouva vůbec, a tedy ani nájem, 
nybrž jich práva a povinnosti zakládají se jediné na moc.enském slově 
Státního pozemkového úřadu, tedy na výroku úředním, n" titulu veřejno
právním. Tento úřední výrok nezaložil mezi stranami poměr nájemní, 
jenž se může jedi[]ě na smlouvě zakládati. a nemá ani odvolací soud pro 
to jiný důvod, než ten, že žalobce byl pachtýřem dvora, ale to se týkalo 
jen jeho poměm k vlastníku dvora (H-ovi), n,ikoli jeho poměru k žalo
vaným, jeho.ž před výrokem Státního pozemkového úřadu vůbec nebylo. 
Také výsledek tohoto právního názoru odvolacího soudu ,není přijatelný. 
Žalo1vaní mají prý náklady na opravy ovčína nésti jakO' pronájemci sami, 
žialobce t,edy ovčína užíval na jich náklad,a nikoliv na svůj. Poněvalii, 
j1ak řečeno, po.měr mezi spQornými stranami nezakláclá se na smlouvě 
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mezi nimi uzavřené, nýbrž na diktátu Státního pozemkového úřadu~ 
dlužno uvažovati, jaký poměr takový díktát může založiti, a tu sluší 
nejprv příhlédnouti k obsahu nadiktovaného práva, to však jest podle· 
diktátu právo užívání jde tu ·tedy o usus, právo u:žívací, jež ovšem na 
rozdíl od práva p'achtovníbo může se jako každé jiné věcné právo za
kládati i na úředním výroku (§§ 317, 424, 449, 480 obč. zák.), třeba 
že zákon na citovaných místech mys1i1 jen, na obyčejný případ, tedy 
poněkud úzce jen na výrok soudcovský, což ovšem nás másti nesmí, 
zvláště ne v pozemkové reformě, kde víme, že i příděl, jenž jest přece 
výrokem Státního poz.emkového, úřadu a tedy úřadu správního, jest ti
tulem vlastnictví a jiných věcných práv, najmě í služebností, neb právě 
i ty § 19 (2) příd. zák.nařízuje Státnímu pmemkovému úřadu zřizovati. 
Pak-Ii však jde o užív"ní, tedy se budow nákl,ady na střechu říditi před
pisem § 508 poslední věta obČ. zák., v jehnž duchu musí, když užívání 
ovčína mezi obě strany rozděleno na polovic (a nikoli jak §§ 504 a 50" 
obč. zák. pro abyčejný případ předpokládá, diktováno poHebou uží
vatele), nésti polovici nákladů na střechu, ale poněvadž má právo uží
vání jen dočasně do r. 1935, jen amortisační kvotu této polovice, vypa
dající na dobu od října 1 926 do konce února 1935. Doložiti jen sluší, 
ž,e to, že titulem jest výrok úřadu, tedy úkon veřejnoprávní, naprosto 
nevadí, by právo z něho vmikající nebylo soukromoprávním a nená
leželo tedy na pořad práva, jen když právě svým obsahem naplňuje 
pojem nějakého práva soukromého a má mčení sloužiti potřebám pod
mětu soukromoprávního jako takového. Bude se tedy i o' návrhu ad 3. 
rozhodovati pořadem práva v lomto spom. Ad 2. Tu má dovol:ací soud 
za to, že tnto právo zřízeno žalobci podle § 23 příd. zák., neboť spadá 
prý pod omezeni příděke tam míněná,. a má tedy i o náhradě rozhod
nouti Státní pozemkový úřad, takže věc nepam na pO'řad práva. Žalo
vaní ~e svém rekursu jsou pro1ti tomu a mají z části pravdu, totiž ne 
v tom, že věc náleží na pořad práva, nýbrž jen v tom, že tu nejde o' § 23 
příd. zák., neboť lento má na mysli jen omezení přídělee učiněná v zájtim 
pozemkové reformy jako'žto reformy sociální, tedy v zájmu přídělce sama> 
omezení, nad jichž zachováním Státní pozemkový úřad musí bdíti, zkrátka 
omezení přídělee v zájmu veřejném, nikoH však omezení jeho v zájmu 
třetích osob, v zájmu soukromém, a nevztahuje se tudíž na případy, kde 
omezení záleží v soukromém právu zřízeném pro třetí osobu, na př. ve' 
služebnosti, zde ve služebnosti užívání pro žalobce, nýbrž na ten případ 
míněn· jest § 19 druhý odstavec příd. zák., jenž dává Státnímu pozemko
vému úřadu právo i povinnost zřizovati služebnosti a jiná práva k řád
nému ho,spodaření v tom kterém obvodu potřebná. Jakkoli to tedy nent 
kompetence podle § 23 příd. z<ik., jest to přece vždy kompetenc,~ Stát
níhO' pozemkového úřadu, k níž právě náleží. i právomoc § 19 (2) téhož: 
zák., třebaže služebno,st Státním pozemkovým úřadem jednou zřízená 
podléhá potom soukromoprávní disposicí stran, jíž omezení § 23 ne
podléhají. Mimo to je tu ještě druhý důvod příslušnosti Státního p'OZem
kového úřadu. Když totiž žalovaným přidělen ovčín a zřizeno na něm 
pro žalobce břemeno služebnosti užívání, tedy jest zřejmo, že toto bře-
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meno zvyšovalo by přídělovou cenu" kdyby. ne?ylo z~rove~. ?lvalo 
čeno že žalobce má za toto obřemenem platItI z'alovanym pnmerenou 

~~hraciu, a že toto zvýšení pří dělové . ceny nastalo"by a;;yoň částečr:~, 
kdyby náhrada nedosáhla přiměřenoslt,. po~ud se tyce ~.nI~l!a by se pn: 
dělová cena, kdyby náhrada vyměřena prestouplla pnmereno;!. Kdy~ 
, k to takovou souvislost má s přídělovou cenou a tuto cenu mu ze urČItI 

vsa ," . , . , . . I ' b t . . . eu Státní pozemkovy urad, lest zrelmo" ze I cenu za s uze nos 
len a Ivo, "" ' h ' I b bt'''1 " 'ní kterou ovcln žalovanym pndeleny ve prospec za o ce o IZI, 
llZlva , ' , . o v, V't" k 

o v určiti Státní pozemkový úřad, nebol len on muze mCI I, l" ou cenu 
muze , "d'l . vo' užívání má za přiměřenou tak, by ~ároven P!l' ie ~,v.a cena z,a ov~m Zll-

stala taková, jakou si představoval, ]3kou chtel ~rČltl. ROZll,';'1 s,e, ze pr~
hlášení Státního pozemkového úřadu jednou, ze SI tu pnslusnost pn
pisuje, a po druhé, že ji soudu přenechává,. nemá vý,zn~~u, nebof pří~ 
slušnost ta nepodléhá disposici ani úřadů ani stran, nybrz lest abso,lutm. 

čís. 9187. 

Podle práva platného na Slovensku nep?třebuj,c poruč~ík svolení 
poručenského soudu k veden, sporu. Jde po teto strance.o ot~ku hmot· 
ného práva a jest užiti práva platného na Slovensku, I kdyz se spor, 
tam zmístněný, projednává v historic!~ch ~emí;b.. ' "., , 

Pokud byl četník oprávněn pOUZIÍt střelne zbrane. U ztl· h cetnlk 
oprávněně střelné zbraně, neni stát práv náhradou šl<ody. 

(Rozh. ze dne 20. září 1929, Rv I 681/28.) 

četnická hlídka pozastavila při noční obchůzce Vincence N-a, jenž 
se chtěl dostati do nevěstince v T,. na Slov,ensku. Ježto se Vincenc N. 
za dotawvání četníků, již ho měli za nebezpečného' zloč'ince, dal na útěk, 
použil" četnická hlídka proti němu střelné zbraně, Vincenc N. byl za
sažen a n:a poranění zemřel. PO:ZLrstalá vdova a děti ct-omáhaly se na 
na československém eráru náhrady škody, Pro c ,e s ll> í s o' ll> d P r v é 
s t o I i c e uznal, 0' d vol a c í s o u d neuznal žalobní nárok důvodem 
po právu. D ů v O> d y: Sku,tkový podklad rozepře jest jednak nesporný, 
jedn,ak zjištěn výpověďmi svědků Antonína S-a a Jose!a A-~. Podle 
prvého soudu jest nesporné, že smrt Vmcence N-a nastala nasledkem 
jeho postřelení, takže je8'l příčinná sO'llvislost mezi použitím zbraně a 
smrtí Vincence N-a. Netřeba pmto tuto příčinnou souvislost dále zkou
mati a pouka·zavati na nález a posudek soudních znaleů lékJařů z trest
ních spisů, podle nichž smrt N-o'-'a nastala otravou krve, která povstala 
ze střelné rány. Správně také prvý soud uvádí, v kterém případu rtlčí 
na území Slovenska stát za škodu jeho orgány zpúsobenou, totiž, když 
škoda byl,a způsobena zavin,ěním orgánu při výko'nu slu.žby neb úřadu 
a když stalo se to za normálních poměrů. Není SpOrtl o tom, že se sou
zený případ stal za poměrů normálních. V otázce zavinění státního 
orgánu však soud odvolací nesouhlasí s názorem prvého soudu. Správně 
v rozsudku prvého soudu citováno bylo ustanovení § 13 úkona " čet-

70" 
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nictvu ze dne 14. dubna 1920, čís. 299 sb. z. a n. o tom, kdy smí č'etník 
konající službu užíti z'braně. Zjištěno bylo prvým soudem, že četnická 
hlídka považoval;a N-a za n.ebezpečného lupiče Gustava L-a a že četníci 
odůvodňují proč ho zaň považov'ali. Dále nutno uvážiti že se čelnická 
hlídka setkala s oním člověkem o 1 hodině v noci při sl~žební obchůzce 
před nevěstincem, k<ťm se mamé snažil dostati, že, když se ho tázala 
na jn:éno, udal jí jméno zřejmě blešné, že pak, když si naň posvítili 
a S. rekl: »Vy jste L.«, onen muž četníka prudce odstról a dal se na 
útěk. Podezření, že tu jde o L-a, které podoba onoho muže v hlídce 
vzbudj.ja, sesíliti muse'lo jeho chování, neboť proč hy byl jinak utíkal na 
slova »Vy jste L.« Nato nastalo honění muž utíkal četníci za ním 
a vol~1i opětovně, by stála po}uozHi, že střelí, avšak m~ž přes vyhrůžku 
vyzvam. hhdkyneuposlechl. cetnícI měli důvod domnívati se, že maji 
co, ČIlllÍ! s nebezpečným zločin,cem, který předními utí!<Ja'l a jehož útěk 
meII povInnost zamezIti a jehož nebylo možno jiným způsobem zadržeti, 
bZ!lproto ~právn,ěl1i ~ tomto případě podle § 13 (3) cit. zák. čís. 299/20 
UZIÍ! zb;·a.ne .. Mu,z ~trelen byl do nohy, takže bylo použ.ito zbraně způ
sobem setrnym. Nesťastný výsledek zakrocení četnické hlídky proti Vin
ce~cI N-ovl a c~lý. te!lto tragický případ, při němž člověk nevinný přišel 
0, Zlvot a ktery j;sle vzbuzuje a zasluhuje plné soustra:sti, nezakládá 
vsak ;povlnnost statu k náhradě škody četnictvem jako orgánem státním 
ve vY,konu ShlŽby v tomto přípa:du způsobené, poněva:dž schází tu pod
sta!~'a podmmka t<ť~ové povi~nost~, zavinění .státního orgánu. Z děje 
vyllc~n~ho na za~lad~ .11esp~rne~o prednesll stmn a zjištění prvého soudu 
::ychazl n,ajevo, ze cetmcka hhdka byla opráV'u-ěna použíti zbraně že 
F n~lze duvo~ně vytýkati zavinění na smrtelném výsledku toholo zakro
cem. O;.11yl hhelky v osobě stihaného je.st dostatečné omluvena vysvětlen 
a chovam N-ovOo nemohlo ve hUdce vzbllditi jiné myšlenky ,než že utvrzo
valo jl v dom:;,énce, že i'~e 00 ,:;tíhaného lupiče L-a. Tyto skutečnosti ne
moh?u opravno·vah a oduvodnovati názo·r prvého .soudu, že úSlldek čet
mcke hhdky byl neodůvodněný, ba přímo ukvapený. Z těchto důvodů 
nenabyl ~o~d odvolací přes'v-ědčení, že smrt Vincence N-a byla způso
?ena za~Inelllm státního orgáuu při výkonu služby a proto neshlecl<ll 
z~lobu duvodnou. O,dvo'lán,í ž'alované strany bylo proto vyhověti a mezi
Íhmm ,mzs~dek ,prv~h? soudu, změni!i v ten způsob, že se uznává prá
.v~m,. ze narok zal~Jlcl"strany P!,Otl zalovanému eráru na placení výživ
neh? pro usmrcelll jeJIho manzela, pokud se tý-č'e o'lee Vinc-ence N-a 
jem ,byl dne 3,1. !íjna 1922 v T. četnictvem při výkonu služby smrtelně 
postrelen, nem duvodem po právu. . 

Ne j vy Š š í s o II d nevyhovoěl dovolání. 

D ů vod y: 

, Co se ttče, otázky" z?a k ~a:lobé za žalující děti mě,\a mateřská po
ruSllIce po'trebl. zmocnellI pomcenskeho souelu, jest 10 otázka hmolného 
prava, na ktere § 1 c. ř. s. výslovně poukazuje, a jak již nižší stolice 
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provedly, podle slovenského práva hmotného. jehož tu., ježto jde o pn
pacl ze Slovenska, kde žalobci bydlí - a patrně příslušní jsou, ač na 
to nedojde - užíti jest (§ 34 obč. zák. obdobou), poručník zmocnění 
po!'Učenského soudu k vedení SpOrL! nemá potřebí. Nemůže býti o· tom 
pochybnosti, že četnikům, z nichž jeden ma:nžela, pokud se týče otce 
žalobců postřelil, z čehož pošla jeho smrt, nemůže vim! býti přičítána, 
že tyto orgány jednaly plně podle své služební povinnosti, v čemž se 
odkazuje na správné důvody odvolacího soudu, k nimž se dodává vzhle
dem k vývodům dovolání jen toHk, že, stanoví-Ii § 13 zákona o četnictvu 
ze dne 14. dubna 1920, čís. 299 sb. z. a n., nyní v doslovu zákona ze 
dne 31. ledna 1928, čís. 28 sh. z. a n., jenž tu podle § 8 obč. zák. platí 
přes to, že se příp"d sběhl již v roce 1922, tedy ještě za vlády staršího 
doslovu, (o tom níže), že četník slLlžbu konající. smí, "šetře opatrnosti 
podle okolností příp<ldu potřebné«, užíti zbraně, by zamezil útěk nebez
peČiného zloči,nce, jehož nemůže jiným zpúsobem zadržeti (čís. 4), 'nutno 
Chápati ne tak, jak činí dovolání, ie to je objektivní znak a že tedy musí 
skutečně jítí o nehezpečného zločince, nýbrž zřejmě jen tak, ž·e okolnosti 
musí býti takové, by četník měl vážné důvody pokládati 'dotyčnou osobu 
za nebezpečného zločince, jak tn potom i nrže zmíněná služební instrukce 
(Pinkas-Erhart z roku 1923), mluví'c o zamez·ení útěku ·nebezpečného 
zl06nce v § 65 ad 3. (str. 142), vykládá, řkouc, že za nebezpečného 
zločince· má býti pokládána osoba , která od příslušného Madu b.yla 
četníkov'i z,a takovou výslovně ozna:čena nebo kterou; jest z jiných nepo
chybných okolností důvodně za o'hzvlášť nebezpečnou pm stát, pro 
osobu nebo pro cizí majetek pokládati, v čemž nenastala změna ani 
novým doslovem § 65 čís. 4 služ. instr. vydaným na základě novely 
zákona z roku 19'28 výnosem ministerstva vnitra čís. 37.156/13 - 1928 
Věstu. ,čeln;. čís. 8 z mku 1928. Jinak by předpis byl pmkticky t"kměř 
I1usorm, protože daleko převládajícím pravidlem bude že 'č'etník zlo
čince osobně nezná, nýbrž může na totožnost jeho souditi jen z popisu 
a z totograhe. ,Ovšem že pr~vid~lně jen tenlo úsudek nestačí, nýbrž že 
~. tomu muslpnstouplÍ! Jeste jme ok01nosÍ!, jež podezření, že jde o zlo
CInee, sesllujl, ale těch tu právě ve skutkové povaze niž;šími stolicemi na 
z~kl~d:ě v~'P?vědí svědeckých zjištěné byla celá spojitá řa:da, takže pode
zrelll cetlllků bylo dokonce nutkavé, i odkazuje se na skutkovou pov,ahu 
tu, tak je.stru,čn,ě zvláště v rozsudku odvo·lacího soudu a podrobně 
v on,ech vypovedech svědeckých vylíčena. Klade-Ii dovolání velký důraz 
na to, že nebožtík postižen byl četníky před nevěstincem a že tedy moti
vem jeho nepravých udání, odporu a útěku byla bázeň ze zjišlění jeho 
osoby, které by mu přineslo úhonu, neseslahuje. to nijak důvodnost po
dezření, které četníci z jeho chování proti němu musili čerpati zvláště 
kd~ž ?bávaným následkům zjištbní své osoby mohl nehožtík r~zumnýl~ 
pocmanlm snadno předejítI: mohl prostě udati své pravé jméno a, kdyby 
byla jeho totožnost jako domácího' občana zjišťovi>na úř.edně, na př. na 
~t~ážnici, bylo, by při tom o místě, !<Jde byl zatčen, nebylo musilo býti a:ni 
:ecI,. neboť mIsi? bylo lhostejno. a záleželo j·ell' na totožnostiosÚ'by, a 
cetmcI na proste Jeho' požádání byli by z,ajisté o místě pomlčeli, po-
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kládal-li to pro sebe za choulostivé. Ovšem § 13 cit. zák. ve starším do
slovu nařizoval, by četník, užívaje zbraně, šetřil »předepsané opatrnosti" 
a v novém doslovu nařizuje, by četník, užívaje zbraně, šetřil »opatrnosti 
po?le oko,j~ostí případu potřebné«. Tu především jest předeslati, že 
»pr~d~ps~l:ym, opatrnoste:"« rovnají se ,vždy a všude t. zv. »opatmosti 
veC1 pnmer~n~«, Jak to uz z § 335 tr. zak. plyne a podrobně provedeno 
v rozhodnuh črs·. 1358 sb. n. s., takže v obsahu předpisu novým doslovem 
n~nast,ala ,~měna. Jest~iže starší doslov zákona nepřipomínal opatmost 
VeC1 pnmereno:u a novy doslov nepřipomíná zase opatrnost předepsanou, 
mUS1 onde k temto a tu k oněm nicméně býti hleděno. § 65 služební in
~trukce, pro ~et~,i~tvo (vydání Pinkas-Erhart z r. 1923 str. 141) praví, 
zeč'et~rk sml. UZlh ~b:caně teprv, když selhaly mírnější prostředky, jimiž 
JSou pn pokusu o utek napomenutí a pronásledování. honěním a i pak 
, b ' ze z rané užíti jest co nejšetrněji. Podle shora uvedeného nového do-
slovu § 65 služ. instr. má se napomenutí státi hkrsem rozkazovacím a 
h?~éní po případě s použitím služebního psa (což tu odpadá, ani čet-· 
U1C1 psa neměli), dále j-est šetřiti opatrnosti, jejíž míra se řídí potřebou 
~teré,.?kolnosti pTípad~ vyžadují, a posléze jest zbraně užíti co nej~ 
setrneJ1, Jen takovym zpusobem a jen do té míry, hy bylo dosaženo účelu 
k němu!, sn:~řuje a aby nebyl ohwžen život osob jiriých, a života osoby; 
prol! n1Z m1tl zbraně směřuje, jest co- nejvíce šetřiti. }ak se tam dále 
vtomně připomíná, má četník, zakročuje-li, U'žíti formule »V,e jménu zá
konu«. Tyto v novém doslovu předepsané opatrnosti, pokud' nejsou pře
depsánl t~~é již ve starším doslovu, mohou OVšem v souzeném případě, 
datu]1cnH]1z, z ro:ku ,1,92~, te?y z doby staršího doslovu, platiti jen jako 
op~trnosh veC1 pnmerene. Techto vš·ech opatrností a šetrností však čet
mCI v souzeném případě vrchovatě dbali, jak dokazuje zjištěná skutková 
povlaha, ,kt<;;ou a;ci nižoší st?1ice, ač svědkům věří, neuvedly v každém 
bodu horeJs1ch pr:dp1su sluzebm 1l1strukce, k nimž nepřihlížely, zrovna 
tak Jako ne k novemu zákonu' z roku 1928 snOTa citov,anému, i odkazuje 
s'e proto n~ ,skutkovou povahu tu s tím doplněním, že četníci vyzvali N-a 
Jmen,em ~a~?na, by, je násle,do;,al, a, pr?uásledujíce utíkajícího, křičeli 
za mm temer neustale, že strelI, a to zpusobem rozkazovacím »střelím 
stůj 1«, a když na konec nuceni byli vyhrůžku provésti, střelil ho jede~ 
Jendo nohy, by útěk, Í'3!k předpis nařiwje, zmařil. 

čís. 9188. 

Stát neručí za škodu ze zabavení bankovek na Slovensku konoem 
dubna 1919. Pokud nelze spatřovati zavinění státních orgánů v tom že 
nastalo prodlení při vrácení bankovek. K zabavení bankovek postaČilo 
bylo-Ii d!o~tatečné podezření, že tu jest stav, opravňující plOdle záklOrn: 
k zabaven1. 

(R@h. ze dne 20. září 1929, Rv I 847fÍ28.) 

Žalobci byly dne 29. dubna 1919 zabaveny vojer,sko'U hlídkou na Slo
vensku neokolkované bankovky a byly mu vydány teprve dne 17. října 
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1925. Žalobou, o niž tu jde, domáhal ~e žalobce ,na, českos,love~ské;n 
státu náhrady škody, jež prý mu byla zpusobena statmn:' ?r,g~.ny hm, ze 
mu neoprávněně a nezákonně zabavily.bamkovky tehdy J:ste Jistou celt~ 
mající a vrátily mu je, až když ceny pozbyly. Pro c e s nI s o udp rve 
s t o I i c e žalobu zamítl. D ú vod y: Podle slovenskéh'O práva ručí stát 
za škodu, kterou způsobily jeho orgány u výkonu.,úřr:dním, a to, protIzá~ 
konným jeho výkonem. žaloboe tvrdí vlastně dvoJl' prehmat: 1. vOJenske 
hlídky, které bezdůvodně a protizákonně zabavení pře?sevzaly, a 2 .. Í1-

uančních orgánů, které mu protizá,konně bmlko~k~ zadrzovaly. Ad, 1. Jes: 
soud toho názoru, že vojenská hhdka zabavem predsevzala bezdu;,odn: 
a bez zákonného podkladu, neboť bankovky byly zabaveny ;,a zaklade 
vojenského mzkazu a nařízení o zákazu dovozu nekolko,vanych banko
vek bylo vydáno až 19. června 1919, takže nebylo podkladu P,ro z~ba
vení. Ale to,(o zabavení nastalo v době, kdy Slovensko, bylo ohrozeno Jed
nak vpádem mad'arským a jednak i poměry v Polsku '~ás}edkem ,neji~ 
sto,ty definitivních hranic nebyly ještě ustáleny, nehled1c k neustalen~ 
československé měně. Byly tedy v té době na území, kde s·e zabavem 
stalo, poměry zcela mimořádné a v tako,vých poměrech podle zvykového 
práva a zák. čl. LXIII: 1912 nenastává ručení státu, poněvadž v době, kdy 
stát byl v krajním nebezpečí, nelze ad joeho orgánů žádati příliš úzkost
livé uvažo'vání jednotlivých norem zákonných, když, jako v tomto pří
padě (zastižení zdeišího příslušníka ve společnosti s cizími, polskými, 
přísluš~íky na cest{k hranicím) by váháním státu mohla vzejíti škoda. 
Ad' 2. Co se tkne činnosti státních úřadů finančních, není soud toho ná
zoru, že se dopustily protizáko11>nosti nebo vůbec porušily zákon. Tn'alo 
delší dobu, než úřady ty vyhověly žádosti žalobce o vrácení bankovek: 
ale tu jest uvážiti, že šlo o věc dosti spletitou, že tu byly rozpo,ry meZ1 
výpověďmi velitele hlídky a žalobce, že bylo pochybno, zda žalobci pří
sluší nárok na vrácení bankovek, takže musily finanční úřady jednati 
velmi opa tmě, by stát nepoškodily. Ostatně věc oddálil i žaloboe tím, 
že změnil své žádání, žádaje jednou vrácení bankovek, jindy náhradu 
v Kč. O d v o' I a c í s 00 u d napadený rozsudek potvrdil. D ů v o- d y: 
Odvolatel dovozuje, že zákonný čl. LXlll:19l2, jeho,ž se prvý soud do
volává, neobsahu}e ustanovení o vyloučení ručení státu, za škodu zpllso
benou jeho orgány za poměrů mimOořádných, že zákon, mluví vúbec jen 
o mimořádných opatřel1íchna případ války a že na Slovensku neplatí 
zvykové právo o takovémto vyloučení ručení státu. Dále prý v čase za
bavení bankovek, v dubnu 1919, ani nebylo ,na území čsl. ·republiky 
války a ani nebylo mimořádných poměrů, n·aopak prý byly poměry již 
dostatečně ustálené. Finančni úřady prý měly možnost škodu z nespráv
ného zabavení napraviti nebo jí zabrániti buď včasným vrácením ban
kovek nebo dodatečným jich okolko,váním, povinnost, dáti bankovky 
okolkovati, měly prý úřady ty jednak z důvodu práva ;soukromého, podle 
něhož ten, kdo má cizí věc v úschově, v držbě nebO' v detenci, jest po
vinen jako řádný hospodář postar,ati se o to, by majiteli nebyla způso
bena škoda, a kromě toho podle zákonných předpisů o okolko,vání ban
kovek byl jejich deteutor povinen předložiti joe k okolkování nebo k do-
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datečnému okolkování; finanční úřady však tuto povi.nnost prý zanedbaly 
a tím žalobci způsobily škodu. Odvolání ne·lze uznatí za odůvodněné. 
Žalobce domáhá se na státu náhrady škody způsobené mu nezákonným 
prý výkonem veřejné moci. § 92 ústavní listiny sfanovi, že zákon mč-uje, 
pokud stát za takovou škodu ručí; zákon, který by všeobecně státu ručení 
to ukládal, dosud nebyl vydán. Pro Slovensko, které nemá práva kodifi
kovaného, nastupuje místo zákona, na který § 92 ústavní listiny odka
zuje, soudni praxe. Z této však vyplývá a lze odvoditi jen to pravidlo 
právní, ~e k založení řečené mčební povinno-sti státu potřebí jest nejen 
nezákonného výkonu moci úřední, nýbrž i z.aviněnÍ J'edrnavšího orgánu,
kromě toho však, by případ sla'l se za dob normál·nich, neboť všecky 
případy, ve kterých soudní praxí byla uznána mčební povinnost státu, 
spadají do dob normálních a ·pravidelných; pro doby abnormální se 
soudní praxe nevyvinula, dosav"dní judikatura nevykazuje ani j-ediného 
případu, v němž by ručehní povinnost státu z,a mimořádných poměrů 
byla uznána, a není příčiny dáti takové praxi vzniknouti (viz čís. 3279 
sb. n. s,). Pokud žalobce dovo·zuje žalobní nárok z toho, že mu neokol
kované bankovky byly 29. dubna 1919 nezákonným způsobem odebrány, 
nelze žalobnínárok uznati oprávněným již z té příčiny, ~e se t"k stalo za 
tehdejších mimořádných poměrů na Slovensku. Nelze sdíleti odvolate-
10-vo mínění, že poměry byly tehdy již dosti ustálené; jest všeobecně 
známo a nepotřebuje proto důkazu, že n" jaře 19"1 9 poměry na Slovenskl1 
byly ješ'Í'ě mimo.řádné a neustálené, že úřady normálně nefungovaly, ně
které nebyly obsazeny, ježto dřívější uherští úředníci buď uprchli nebo 
neúřadovali, úřednicič;eskoslovenští dosud všude a v náležitém počtu 
nemohli býti dosazeni, že organisace úřadů byla teprve v počátcích, že 
v zemi nebyl normální klid, jednak z příčin vnitřních jednak z důvodů 
událostí zahraničních, jež obé byly ještě důsledkem světové války a toho, 
že mírové smlouvy nebyly ještě dohotoveny, kteréžto mimořádné poměry 
na ja·ře 191 9 vedly ke vpádu maďarsko-bolševickému- na Slovensko. 
Pro"Ťo není dále po-třebí zabývati se s otázkou, zda jsou splněny i další 
podmínky rué-ební povinnosti státu, najmě, zďa Mo o zavinění orgánu po
vO'laného k výkonu veřejné moci. ŽaJobce se ani nepO'kusil takové zavi
nění tvrditi, nýbrž opírá se v podstatě jen o to, že se zabavení bankovek 
stalo· neprávem, nezákonně, ježto mu zabav-ené bankovky byly vráceny. 
Nehledíc k tomu, že pouhá nezákonnost ještě nestačí, není tím, že ban
kovky byly žalobci vráceny a zábavení zruše'no, ještě nikterak doloženo, 
že se zabavení stalo neprávem, nezákonně, neboť opráv,néné', zákonné bylo 
by nejen tehdy, když byl důvod k zabavení, nýbrž i bylo-li dostatečné po
dezření, že tu jest stav, který podle zákona opravňuje k zabavení. Zda 
důvod zákonný tu j-est čili nic, může býti ro-zhodnuto teprve po zákon
ném vyšetření věci a nelze žádati, by příslušné orgány veřejné moci bez 
šetření uhodly pravý stav věci a předvídaly napřed to, co teprve šetřenim 
může býti zjištěno, neb aby napřed prováděly šetření a předmět zaba
vení nechaly zatím z dosahu své moci uniknouti (rozh. čís·. 6422 sb. n. 
s.). Že v souzeném případě, kde žalobce byl přistižen blízko hranice re-

. publiky ve společnosti s cizími státními příslušníky a, jak ze spisů fi-
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nančního úřadu jde, měl úmysl přenésti bankovky do Polska, byl dosta
tečný důvod k podezření ze zakázanéhO' č!~u, nelze popírati hledíc .~ čl; 
2 vládního nařízení ze dne 6. března 1919, CIS. 113 sb. z. a n., podle nehoz 
bylo zakázáno bez svolení Jl1inister~tva fina~cí ~y~ážeti. cenné papíry, 
valuty, zlato a stříbro. Nežodvol~teÍ1 nelz.e pnsv~d:Il!!nI potud, pO'kud 
dovozuje žalO'bní nárok z prodlenI fInančmch organu pn vracenI zabave
ných bankO'vek a z opo.~enu~í povinno~ti d~~i bankovky okolko~atI. Ža
lobce nepokusil se dohcll!, ze uplynutI, d:lsl .do.by od ,:a~aven~ b~nk?
vek do jich vrácení spočívalo na zavmem stat~lch organ~" v pchz pu~ 
sobnost věc spadala. V tom směru odvolacl soud sdlÍ! nazo,r. prve 
stali oe že trvalo delší dobu než finanční úřady rozhodly o zadosít 
žalobc~ o vrácení proto, že potřebné úřední šetřeni v~žaďov~lo delší 
doby, ,ano šlo o případ dosti spletitý a bylo třeba, vysve~loval! rozpory 
ve výpovědech vyslýchaných osob jak o tom, zda slo o v~voz, banko~ek 
č-i o dovoz a zda bankovky byly zabaveny a byly vlastn.lctvlm Jen za: 
lobcovým, či i jiných osob. Ostatně prodlení, i kdybl tu byl?, není o sob~ 
důkazem zavinění a ·nemůže zal o-žiti nárok na nahradu skody. Nebol 
průtahy mají, jak známo, pravidelně příčinu ležící mimo zavinění, ba l1!i
mo lidskou mož'nost (rozh. čis. 6422 sb. n. s.) jak tomu bylo v souz-enem 
případě, kde opětovné výslechy osob byly zaviněny rozpory ve výpově
dech. Nelze přisvědčiti ani mínění odvolatele, že finanční úřady byly po
vinny zabavené bankovky dáti okolkovati. V tom směru jest podotknouti, 
že soud prvé s tolíce spor po této stránce vúbec neposuzoval, ač žalobce 
opíral žalobní. nárok i o- tuto skutečnost. Mínění odvolatele, že povin
nost dáti bankovky okolkovati měl, kdo je měl v rukou, v moci, jest 
správné jen s omezením, že povinnost ta stihala podle §§ 2 a 3 nařízení 
min.istra financí ze dne 25. února 1919, čís. 86 sb. z. a n., osoby, které 
b&nkovky měly v rukou, ať to· byly bankovky vlastní nebo cizí, v době 
k provedeni okolkování akce, od 3. března 1919 do 9. března 1919: v té 
době však finančnÍ. úřady banko,"ky, O' něžl jde, v rukou ještě neměly. 
Není záko.nného předpisu, že dodatečně k okolkování byly povinny 
osoby, kterým se neko'lkované bankovky dostaly do rukou po 9. březnu 
1919. Dodatečné oko,lko,vání bylo sice povolováno', avšak jen jako vý
hoda pro majitele bankovek. Nepoužil-li žalobce sám až do zabavení, 
29. dubna 1919, této vjohody a banko-vky k doda;lečnému okolkování sám 
nepřihlásil, není oprávněn vytýkati finančním úřadům, že tak neučir.ily, 
ježto nelze na n.ich žádati větší píli v žalobcově věci, nd tento sám 
osvědčil. 

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

D ů vod y .. 

Odkazuje se na důvody odvolacího soudu, jichž správnost dovolání 
popírá, avšak nevyvrací. Mylný jest sice názor dovolatele, že' stát jest 
zo-dpověden z·a škodu z nezákonného jednání státn.ího o-rgánu i tehdy, 
když orgán ten nestihá žádná vina, neboť pak by stát ručil i za každý 
právní omyl, za každé nesprávné právní posouizení úřadu. Avšak, 
i kdyby se vycházelo z toho hlediska, nebylo by pro žalobce nic získáno, 
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protože není vůbec dokázáno nezákonné jednáni, jak vyložil již odvolací 
soud. Neníť tu ještě nezákonného jednání, když předpoklady, které vzaty 
za jeho podnět, objeví se pak mylnými, jinak by na př. zavedení trestní-ho 
vyšetřování bylo ve všech případech nezákonným jednán.ím, kde se pak 
·objeví, že se půtahy trestnéhO' činu vůbec anebo proti osobě, proti níž 
zavedeno, neosvědčily, nýbrž jednání je i tu zákonné, protože zákon na
řizuje, by se šetření zavedlo i na pouhé půtahy, pokud bezdůvodnost jích 
nen.í na jevě. A tak toml> bylo í v příp"dě, o nějž jde: i tu stačilo, že pů
tahy tu byly a jevily se důvodnými. Nejde-Ii avšak o jednání nezákonné, 
nemůže býti řeč ani o vině. Že řizení trvalo delší dobu, není ještě pro
dlením, ana složitá povaha případu delší trvání úředního šetření s sebou 
nutně nesla, a, co se týče neokolkování, zavinil si je žalobce sám, že 
v době k tomu p.ředepsané bankovky, o něž jde, k ok01kování nepředlo
žil, ač je měl v rukou; když je úřad jako eo>rpus delicti skonfiskoval až 
po oné době, nelze mu vytýkati, že pro ně oevymohl dO'brodiní dodateč
ného okolko'VáJní, jež zákon dopouštěl, zvláště když žalobce aoi netvrdí, 
že o to požádal, by to úřad učinil. 

čís, 9189. 

OdvO'lací soud jest oprávněn použiti nejen zjištění rozsudku prvého 
soudU, nýbrž i těch výsledkU dokazování, jichž prvý soudce v rozsudku 
nezužitkoval, pakli jen tomu nebránily odvolaci dúvody. 

Nejde o novotu, musel-Ii by odvolací soud dotyčnou okolnost vzíti 
na přetřes podle své manuduk:ční povinnosti. 

Pokud ručí železniční správa za škodu z toho, že byl kdo zasažen 
kamenem při odstřelu skály na železnici, třebas odstřelováni prováděla 
vojenská správa. 

(Rozh. ze cine 20. září 1929, Rv I 879/28.) 

Při odstřelování skály na železniční trati byla žalobkyně zasažena 
kamenem a poraněna. Žalobuí nárok pwti želemičnímu eráru na náhradu 
škody pro c e sní s o 'll d P r v é s t o I i c e neuznal, ocl vol a cí 
s o u d uznal důvodem po právu. D ů vod y: Soud odvolací shledal, 
že soud prvé stolice posoudil v·ě·c po stránce právní nesprávně,l<dyž 
uznal, že žalovaný neručí za poškození žalobkyně. Podle platného práva 
podnikatel v zásadě nemčí za výsledek, vyjmouc ovšem případy zvlášť 
stanovené (§ 1296 obč. zák.). V případě žalobkyně nejde o ručení za 
věcnou škodu ve smys.lu § 10 písm. b) min. nař. ze dne 14. září 1854, 
-Ns. 238 ř. zák., neboť byla pmaněna osoba. Bylo pmto povinností ža-
10bkY'ně, by prokázala veškeré náležitosti ro·zhodné pro nárok na náhradu 
.ško-dy, čin neb opomenutí o sobě bezprávné, sv'Úu škodu, příčinnoll sou
vislost mezi nimi a zavinění žalovaného. Soud p-rvé stolice zjistil a žalo
vaný nepopírá, že při odstřelování skály odletěl kus kamene, jímž byla 
žalobkyně bud' přímo zraněna na hlavě nebo jenž přerazil tašku na střeše 
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E. tou jí způsobena rána. Tím jest zjištěna škoda, čin, jímž se stala a 
příčinná souvislost. Ve. spor~ jde jen o ,to, z?a he.přičíst~ čin žalova
nému za vinu. žalovany tvrdl v odvO'laclm sdeIeUl, ze odstrel skaly ne
prováděla železniční os?ráv~,. nýbrž vo'jeosk~ spr~v: k vůli výcviku muž~ 
stva a že proto nemuze byh odsouzen k nahmde skody, ano dosud neUl 
ve s~yslu § 92 ústavní listiny zákona, jeož by zavazoval stát k náhradě 
škody způsobené vojskem. Tím napadá zjištění so.udu p~':,é s!olice, .. ž~ 
odstřel skály p'rovádělo sice vojsko', že však se to delo na ucet zelezllIcUl 
správy a na její zodpovědnost.. V tom sn;ě:u souhlasí odv~l~cí so.ud. se 
soudem prvé stolice, že tomu bylo skutecne tak. Jest prokazaoo, ze ze
lezniční správa dala prováděti odstřel skalin, používajíc ~ tom~ s,e svo
lením ministerstva Národní Obrany techmckych vOJenskych časlI, a to 
za tim účelem, by byla odstraněna skála, jež ohrožov~la, bezpeč~?st dQ~ 
pravy, by bylo zřízeno těleso· dráhy a příkop a by Sl lIm opatnla tak~ 
,štěrk; to dálo se za úplatu, neboť železniční správa měla playlI d,e~11l 
paušál rnužstvu, hraditi vojenské~p;áv~ výdaje ospojené s .odstr,elovanlm 
a platiti amortisační kvotu ze zapuJcenych stroJu. VOjensk~ sprava .na to 
přistoupi.la, poněvadž tím zároveň prováděla 'pr~klIcky v~cvlk, ·n;uzstv~. 
Dráha si také obstarávala bezpečnostní opatreul podle UjednaOl se za
.stupcem vojenské správy. Odstřel ~kály d~1 s~ tedy v~ prosp~ch, d:r~hy, 
na její účet a i nebezpečí. Je proto zalovany stat, jezto' Jde o stat~'1 drahy; 
o jeho podnik, pasivně oprávně~ k žal?bě a P?řad právapm.~,,;z~lovany 
nárok dán. Soud prvé stolice zj1shl a zalovany neod'pomje zj1steOl}O'n;u: 
ž·e bezpečnostní opatření měl na starosti úředník odboru pro ndrzovaOl 
trati, tedy úředník železniční správy V. a že k nim patřilo- i, by obyvatelé 
blízkých domů byli bezprostředně před odstřelem upozorňováni, kdy 
k němu dojde, a by byli varováni, by se 'V době započ'etí odstřelu až do 
j-eho skončení drželi pod krytem a nevycházeli ven; avšak v den,. k~y 
došlo k poranění žalobkyně, nebylo nic hlášeno a 'teprve po ne hode nt-
kdo oznamoval, že se bude stříleti. Tím se pro-jevil V. pro- obstarání této 
zajišťovací služby nezdatným (§ 1315 obč. zák.), zejména, uváží-Ii se, 
že j-est všeobecně známo, jak jes! nebezpečným trhání skal třaskavinami, 
že při něm daleko odletuje kamení a že v nejbližší blízkosti odstřelované 
skály byla lidská obydlí. Sond odvolací v tom směm zjišťuje náčrtkem 
uloženým ve spisech brigádního soudu, jimiž prováděn důkaz před sou
dem prvé stolice, ~e na 80 !<roků hyl stráž'ní domek a asi v téže vzdále
nosti dům č·. p. 20' a že domek, kde byla zraněna žalobkyně, je vzdálen 
asi 120 m od místa odstřelu a že je mezi domky. Soud prvé stolice bez
vadně zjistil, že již přede dnem nehody létalo' kamení z odstřelované 
skály na týž dvorek. Pro-to· měl V. dbáti tím větší opatrnosti, by se bylo 
uvarovánO' nehodě a včas bnd' sám varovati obyvatele blízkých domů 
nebo zaříditi, by se tak stalo (§ 1299 obč. zák. §§ 105-116 nařízení 
čís. 68/77 ř. zák., sb. n. s. čís. 6374}. Kdyby se bylo tak stalo- I 25. června 
1926, nemusilo dojíti k poranění žalobkyně. Není nedovolenou novo·tou, 
poukazuje-li žalobkyně v odvolání k tomu,,že želez~i:č~í syráv,: přen.e
chala opatření svých věcí osobám neschopnym, nebol jlZ v zalobe tvrdtla 
všeobecně, že skála byla odstřelO'vána bez jakýchkoli ochranných opa-
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tře~í vzhleden: k blízkosti obytných stavení, jež předpokládá zacházení 
s traskaVm~l?l; a' že žalov~ný stát je~t povinen nahraditi škodu tím způ
sobenou, pn ustmm Jednam 18. kv';tna 1927 pak výslovně tvrdila, že 
v ,~en neh?dy nebyl l11kdo upozornen před odstřelováním, že se bUde 
stnleh, a z'e se nestalo pOLlčení o. významu signálů. POvinností soudu 
bylo, by posoudil z výsledků sporu, zda je opodstatněn žalobní nárok zda 
JSou tu podmínky náhrady škody a měl i zkoumati zda osoby jež spolu
P~sobily při odstřelování skály, mají vinu a zda' blovaný ~a ně ručí. 
D,u~l~dkel1: toho nebylo se třeba zabývati otázkou, zda Se vojíni prová
deJ~cl odstrel v den nehody prokázali k tomu schopnými a zda snad i po
rUČ1k Josef K. n'ehod~ nezavi'l1.iJ tím, že, odešed v den neho.dy po 10. hod .. 
a po.nech~:: tak V?JHly bez dozoru, nechal je samy prováděti odstřel 
skaly, u.vazl-h s·e, ze k nehodě došlo po 13. hodině; zprošťující rozsudek 
b;lgadl11ho soudu nebyl by pro řešení této' o,tázky směrodatným (§ 268 
crs. a contr). Ještě neba zko.umali, zda snad žalobkyně, její ~odiče 
!§ .1309 obc. zak) spolLl nezavinili její nehodu (§ 1304 obč. zák.) tím, 
ze. Jl nechalI volne choditi po~ dvorku, ač se v ten den skála střílela, jak 
zJlshl soud p,:",e. stoh ce, od rana. Soud od-volací nemá za zjištěnu spolu~ 
v;nu. NebylI-h obyvatelé do.mků v ten den vůbec varováni, nemohli vě
d:Ť1, ~dy a Jak dlou!lO se bude stříleti a zda jest vůbec pro ně nebezpečÍ,. 
VZ?Xt, se mohla skala O'dstřelo.vati tak slabými náboji, že nebylO' 'D;ebez
p~c~ ze bude ;'0' odleta'~atJ, a nemo,hli ani věděti, že odstřel bude pro
vadenl vdob,e, kdy dasl,ok ~ehade~ nemohloť se na matce žalobkyně 
chhh, by Jl drzela v dusne Jlzbe (25. cervna) celý den, by ji nepustila na 
~dravy vzduch. Saud. ~dvolaC1 proto da'spěl k závě.ru, že žalovaný stát 
Jest povmen nahradItI zalobkynl celou škodu. 

N e J vy Š š í s o u d nevyhověJ dovolání. 

o ů vod y: 

" Podle § 4.~8, p,rvý odstaV'ec c. ř. s. byl odvolací saudaprávněn po
U~lh, ~eJen zJlsten; r,ozsudku prvého ~o'll'dce, nýbrž i »výsledků projed
~avan,l. a. do~azo.val11 ve spls~ch prvl11 sloHce zjištěných«, pokud uplat
n~~anY';1I' duvody. o.dvo:aclm~ nebyly dotčeny, t. j. mohl použíti i těch 
Vyd~dk~ d?kazo.val1, Jez pr:y soudce v rozsudku nezužitkoval, pakli jen 
o~,VOla~l duv,ody t?mLl nebranIly" a mohl tedy odvolací soud v souzeném 
p:lp~de .p,O~Z1t'l načrlku ze spisu brigádního soudu a na základě něho 
L1CmlŤ1 zJlstení, ~~y. ~dvolací dúvody tomu nebyly na překážku. Ostatné 
neby!o. tOh?!o, zlIStem al11 nutně třeb", neboť hyJo lze obejíti se bez me
tn.ckeho zJ!ste'l11 vzdá!enosti dO;l1'ku, kde byla žalobkyně zraněna, od 
n~.'sta odstrelu, ano. JIZ z toho, ze skutečně kameny z adstřelu zalétaly 
az. v obv.o~ tohoto domku, bylo zřejmo, že jest domek v nebezpečné 
bhz~oSh mlsta odstřelu, čímž celý tento důkaz a případné vadné pmve
?em: 1 k9yby t~ bylo, staly se bezpřed;nětnými. Mylný jest názor dovo
latelky, ze. l~el11 v to';! nedbalostI, kdyz obyvatelstvo, v dosahu odstřelu 
~ebylo prave ~. de~, ur~zu z~městnan;ci dráhy varováno, ježto pr}' stačí,. 
ze bylo var.ovano JIZ pred !Im, nebot prý bylo povinností rodičů držeti 
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dítě doma, ani věděli, že ndstřeloyací práce se pořád ještě koná a není 
zastavena. Kdyby tento názor byl správný, mělo by to v zápětí, že by se 
obvvatelstvo v obvo.du odstřelu a v jeho dosahu musilo po celou dobu 
odstřelavacích prací držeti doma v úkrytu a, vůbec nevychá~:ti,3!ni, n~ 
dvůr, ani na zahradu, ani na cestu, nebot, kdyz mu nebylo ohlaseno kaz~e 
'ndividuelní odstřelŮ'vání zvláště s udáním doby, mUSIlo by s Jeho moz
~astí a tudíž s možností úrazu pa čítati pa celý pracovní den, v kaž~ou 
'eho dobu. Nelze však od něho žádati, by se takto na celou tu do.bu uvez
~ilO, naopak nutnO' žádati od správy odstřelovacích prací, by vždy v kaž
dém jednatlivém případě nastávajícího odstřelu obyvatelstvu Jej ohlaslla 
a je varovala, al1 se odstřel neděl, což ani tvrzenO' nebylo, úplně praVI
delně vždy v určité denní chvíli,. Když se to dělo, jak nižšími stolicemi 
zjištěno, jindy, mělo se tO' státi i v případě, ~dy se právě pro}O, že ~e ta 
nestalo stal úraz. Co se týče nezd"tnastl znzence V-a, Jenz to mel na 
starasti, jest dána tím samým. Neba'ť, je-li pm každého zřejmo,.žle O'd e 

střel výbušnými látkami je krajně nebezpečný a že jest třeba krajní opa
tmasti tedy, když zřízenec tak lehkomyslné jde před se, že se o, varo
vání l{dí v dosahu, úrazu neposta.rá, chybí mu mravní náležitost, které 
zdatnost vYŽ3!duje, t. j. potřebná svědomitost. Uplatňovala-li žalabkyně 
nezdatnost N-ovu teprv v advalání, není to novatou ve smyslu zákona a 
je v tom ahl,e~~, da~o.lání, na omylu, pokl~d~jíc to za ~ovo.(u, neboť tíl~, 
i'e žalabkyne JIZ V zalabe tvrdIla, ze se Jl uraz stal nasledkem toho, ze 
žalavaná strana neučÍn,ila potřebná ochranná opatření v blízkosti obyt
ných stavení, nebyl<eovšem otázka ručení za škadu rozvedena dasta
tečně, ale bylo přece jasno, že žalobkyně nárok na náhradu škody za
kládá na neopatrné pfO'vádění odstřelovacích prací a bylo protO' padle 
§ 182 c. ř. s. již véd soudu prvé stO'lice, by se pastaral o to, by žalující 
strana svá nedostatečná udání doplnila, zvláště když bylo zřejmo, že, 
an jest ža'lován erár, tedy právnická o.soba, jež může jednati jen fysi
ckými osobami jako svými zástLlpci nebo zřízenci, musí býti udáno, které 
osoby nebo která osaba v tom směru za ni jednala, a kdyby se objevilo, 
že ta byl pouhý zřízenec (na rozdíl od representanta), že musí býti vzata 
na přetřes otázka jeho zdatnosti podle § 1315 oM. zák. Avšak, když prvá 
stolice tuto svou manLldLlkční povinnost nesplnila, stihla povinnost po
starati se o do'plnění řízeni z úřadu podle § 496 čís. 3 c. ř. s. saud odvo
lací, a kdyby ani ten to byl neučinil, byla by se přesunula tato povin
.nost na soud davolací (§ 513 c. ř. s.). Avšak této povinrnosti odvolacího 
soudu předešla žalující strana tím, že ta~ama v odvO'lání uvedla. Nemohlo 
to tedy býti nO'vo.to'L1 po rozumu zákana (§ 482 druhý odstavec c. ř. s.), 
,an by byl ad-vO'lací saud sám musil padle § 496 čís. 3 a po.slední odstavec 
c. ř. s. atázku tu na přetřes vzítí nebo, j eF přetřes zrušením rozsudku 
prvého sOUldce tomuto uložiti. Novotou' ve smyslu § 482 c. i. s. jsou jen 
sku.(ečnosti a důkazy vybočlljící z rámce vyšetřovací povin'no.sti nižších 
'Stolic slano-vené předpisy §§ 182 a 496 čís. 3 c. ř. s. Co se pasléze týče 
oprávněn·í železniční správy k žalobě, s níž se dovalání zabývá až na 
posledním místě, jest odv'ětiti, že, hledíc k obsahu úředních prahlášení 
:'11.emůže býti O' tom pochybnasti, že po.dnikatelkou prací byla železniční 
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správa, kdežto vojenská správa zapůjčila na její žádost k jich provedení 
Jen stroje s obsluhou, komandovala mužstvo k pracím se stroji. Děly se 
!edy p!"áce ty na účet železniční správy - šloť přece primérně o úpravu 
zelezmčního tělesa, nikoliv o nějaký účel vojenský - a nebylo ani 
tV,rzeno, že vojenská správa převzala zodpovědnost proti třetím osobám, 
a~k?h dolo·žiti sluší, že by tím železniční správa zodpovědnosti zbavena 
byt I nemohla, ježto proti vojenské správě nárok na náhradu škody ne
bylo by lze uplatňovati, jak sama dovolatelka uvádí, a nelze dopustití, 
by o právech poškozeného mohlo býti disponováno úmluvou mezi uve
denými dvěma správami. 

čís. 9190. 

Pozemková refonua. 
. Jde o podmínku podle § 7 (2) nový doslov záb. zák., zavázal-Ji Státní 
pozemkový úřad, uděliv svolení k prodeji velkostatku, nabyvatele že 
V1~kerou půdu, jež přesahuje zákonnou výměru stanovenou § II ~áb. 
zák. a jíž uzná Státní pozemkový úřad k provedení p01lemk:ové reformy 
za ,,:hodnou a potřebnou, na jeho požádání postoupí k účelilm pozem
kove relonuy za směrné ceny stanoV1ené zálronem. 

Prohlásil-Ii nabyvatel, že postoupí Státnímu pozemkovému úřadu 
č~st půdy k účelům po2)emkové reformy, vznikl tím závazek jen pro něho, 
Illkoliv však pro Státní pozemkový úřad, jenž nebyl povinen o to po
žádati a půdu převzlti. Dokud se tak nestalo, nevznikJa nabyvateli po
hledávka proti Státnímu pozemkovému úřadu a nemohl ji nabyvatelův 
věřitel zabaviti. Převzetí nestalo se ani dohodou mezi Státním pozem
k?~m úřadem. a nabyvatelem o tom, kterých pozemků se přenecháni 
týce. 

(Rozh. ze dne 20. září 1929, Rv I 1597/28.) 

Státní pozemkový úř"d usnesením ze dHO 10. října 1921 udělil svolení 
k prodeji velkostatku H. pod podmínkou, že kupujicí Desider K. se smlou
vou kupní předloží závazné prohlášení opatřené ověřeným podpisem, 
v !,ěmž se zavazuje, že veškerou půdu, pokud přesahuje zákonnou vý_· 
mem stanovenou § 1I zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n. 
" kterou uzná Státní pozemkový úřad za potřebnou a vhodnou k pro
vedení pozemkové refÚ'fmy, po·stoupí tomuto úřadu ihned na jeho po-~ 
žádání k účelům pozemko'vé reformy za směrné ceny zákonem stanove.né, 
ž,e před konečným schválením kupni smlouvy zapl"tí Desider K. po, 
rozumu § 61 zák. z 30. ledna 1920, čís. 81 sb. z. a n. 10% poplatek 
úhrnné kupníl ceny 180.000 Kč, který podle zákona platiti má prodá-o 
vající. Státní pozemkový úřad výměrem ze dne 21. července 1922 změnil 
posléz uvedenou podmínku placení. 10% poplatlm 180.000 Kč v ten 
smysl, že prodávající bude povinen složiti jen 16.000 Kč za propuštění 
134 kat. jiler ze záboru. Žalobci byl3! povolena k vydobytí peněžité po
hledávky za Desiderem K-em exekuce zabavencÍm jeho nároku proti Stát
nimu pozemko,vému úřadu na úplatu za zabranou půdu. Žalobou, o niž: 
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t jde domáhal se žalobce na eráru zjíštění, že jest po právu exe
k~ční 'zástavní právo jen:u příslušející, ~řízené U,SI1,es,ením SO~dll ze 
d e 9. prosince 1923 pro jeho vykonaleln,e pohledavam za Deslderem 
I!-em 21.356 Kč 26 h exekučním zab3!venim pohledáváni příslušejíc!ho 
dlužniku proti Státnímu pozemkovému. úřadu v Praze za zabran~u pudu 
velkostatku H. ve výměře 134 kat. Jlt. plusu;,mus. 300.000, Kc. O b,a 

. ž š í s o. u d y žalobu zamítly, o d v o' I a c I s o u d z techto d u-~ 
ni d ů: Prvý soud zc.eIa správně žalobu zamítl podstatné z toho důvodu, 
~eo v čase zabavení nějaká pohledávka Desi.d,era K-a pr~ti Státnímu pO_o 

emkovému úřadu neexistovala, pokud se tyce ve skutecnosÍ! nevznIkla. 
~cela správně prvý soud poukazuje na zvláštní postav~ní Státníh~ ~o~ 
zemkového úřadu a na jeho zákonnou právomoc ve vecech provadem 
pozemkové reformy, podle níž Státni pozemkový úřad volně, a svobod:ně 
rozhodovati mŮže v mezích zákona záborového, a proto nepr~vzal a pre~ 
vzíti nebyl povinen vyhraženou půdu od Desidera .K-a. ~eslderu K-OVl 
nevzešlo a nemohlo vzejíti žádné pohledávání protI Státmmu pozemko
vému úř<ldu, an Stální pozemkový úřad mohI každé chvíle své původní 
ujednáni s K-em změniti. Na tom n}c ne~ohlo zm~n!ti, že zabavil pH
padný nárok (pohledávku) K-a z. puvodmho ul'ed!,'~llI'. Na tomto spra~
ném s,tanovisku prvého soudu niC nemohou zmelllÍ! odvolatelovy vy
vody a proto odvolací soud neshledal vytýkané nesprávné právní posou
zení věci. Nesprávný jest právní názor odvolatelův, že Státní pozemkový 
úřad podle § 4 obč. zák. byl po'v!nen ,.áv~zek dodrž~ti a že vZ'lli~lo· 
tak pohledávání Desídera K-a, a, ze soudmm pÚ'v~l:mm ex:ku~e ,~n
stoupil k tomu další závazek Státmho pozemkoveho uradu ulozeny pnmo· 
soudem. Odvolatel přehlíží, že Státní poz'emkový úřad s Desiderem 
K-em nejednal jako osoba soukromá, nýbrž jako úřad provádějiCÍ' po
zemkovou relormu, že tím, že přijal Státní pozemkový úřad závazné pro
hlášení K-a o postoupení 134 kat. jiter půdy a že došlo mezi nimi k do
hodě které pozemky K. jako nabyvatel velkostatku H. Státnímu po
zemkovému úřadu má přenechati, nevzeš1a ještě povinnost Státního po
zemkového. úř3!du pozemky převzíti, neboť účelem celé akce bylo jen 
provedení pozemkové reformy, nevzešla tím proto Desideru K-oví poh!e
dávka na přejímací cenu, neboť takováto pohledavka byl" by vzesla 
jen, kdyby pozemky skutečně byly Státním pozemkovým úřadem pře
vzaty, k čemUŽ nedošlo. Na věci nic ne~měnilo a·. změniti ne~ohlo. :sou~ní 
po.v01eni exekuce. Nevzešla-Ii pohledavka Deslderu K-OVl proh Stat
nímu pozemkovému úř"du, nemohlo býti založeno ani zástavní právo 
na pohledávce neexistující. Zákrok třetí o,soby v zájmu soukromém do· 
jednání Státního pozemkového úřadu při provádění reformy pozemkové, 
kterým by Státní pozemkový úřad byl vázán, by podřídíl se onomu sou
kromému zájmu 'a neřídil se zákonem mll vyhra!ženou volností jednání, 
není vůbec myslitelný a také neni odůvodněn zákonným ustanovením. 
Proto bezvýmamným v tomto· případu bylo ohražení žalobce proti kaž
dému pozdějšímu ujednání Státního pozemko,vého úřadu, s Desíderem 
K-em. Jde tu ovšem o kolisi zájmu veřejného (pmvádění pozemkové 
reformy) se soukromým právem žalobcovým. Stiitní pozemkový úřad,. 
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i když mu bylo doručeno soudn,í usnesení o zabavení pohledávky Desí
dera K-a, nemohl býti usnesením tím vázán potud, by se vzdal svobody 
příslušející mu při provádění pozemkové reformy, by z důvodu toho by! 
nucen pozemky, o které šlo, od Desidera K-a převzíti jen, aby měl K. 
nárok na jejich kupní cenu proti němu. Vždyť Desideru K-ovi dosud 
žádné pohledávání za ony pozemky proti Státnímu po'zemkovému úřadu 
nepřís1ušelo. Zab:wena byla pohledávka neexistující a ani zástavní právo 
žalobcem uplatňované netrvá, poněvadž zabavená pohledávka neexistuje. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

D ů vod y: 

Když Státn·í pozemkový úřad udělil svolení k prodejí velkostatku 
,a zavázal nabyvatele, že veškerou půdu, jež přesahuje zákonnou výměru, 
stanovenou v § 11 záb. zák. a již uzná Státní pozemkový úřad k pro
vedení pozemkové reformy za vhodnou a potřebnou, na jeho požádání 
k účelům pozemkové refo,rmy postoupí za směrné ceny zákonem stano
novené, nebylo to než podmínkou ve smyslu § 7 (2) nové znění záb. 
zákona, kterou právě mělo býti zamezeno dalekosáhlejším účinkům svo
lení k odprodeji, které by, nebýti oné podmínky, znamenalo propuštění 
ze záboru, a bylo, tím tedy řečeno jen, že přes prodej statek zůstává 
zabraným i nadále tak, jako posud, že nabyvatel provedení pozemkové 
reformy musí trpěti tak, jako, by je byl musel trpěti převodce. Na tomto 
práv'nim stavu se však podstatně nic nezměnilo ani tím, že Státní po'zem
kový úřad přijal pak od n:abyvatele závamé prohlášen,í, že mu (Státnímu 
pozemkovému úřadu) přenechá 134 kat. jiter půdy pro úč'ely pozemkové 
reformy za cenU 1200 Kč za jitro, neboť ani tím ještě nevznikla Státnímu 
pozemkovému úřadu proti nabyvateli pohledávka a tedy žádný vhodný 
předmět exekučního zabavení pro žalobce. Stární pozemkový úřad ne
mohl se státi dlužníkem nabyvatele dříve než půdu poČevzal, ale k pře
vzetí nemohl býti nucen, nabyvatel nemohl ho 'žalovati na převzetí půdy 
a tudíž ani na zaplacení ceny, neboť nešlo 'O smlouvu, na jejíž dodržení 
by bylo lze žalovati, nýbrž Státní pozemkový úřad jednal tu jen ve své 
funkci jako úřad provádějící pozemkovou reformu, nikoli jako, osoba 
uzavírající nějaký reaHtní obchod, nějaké soukrom'Oprávní jednání,. 
Z onoho prohlášení nabyvatele vmikl závazek jen pro něj sama, nikoli 
ale pro Státní pozemkový úřad, nabyvatel nebyl povintm, jakmile by 
Státní p'Ozemkový úřado to požádal, řečenou půdu za uvedenou cenu 
mu postoupiti a odevzdati, ale Státní, pozemkový úřad nebyl po'vinen 
o to požádati a 'P'ůdu převzíti,. Ana žádná pohledávka nabyvateli proti 
Státnímu po,zemkovému úřadu nev'2mikla a neexistovala nemohl žalobce 
ta,ké žádnou zabavi.ti, zabavení domnělé, žalobcem je'~ tvrzené pohle
davky nemohlo tuto domnělou pohledávku učiniti skutečnou, jak tamu 
žalobce mylně chce, odpíraje mínění, že zabaven,í bylo úkonem zcela 
nerozh'Odným. Také to je Ihoste}no, že naby,vate! potom pů:du, o niž jde, 
rozprodal kolonistům a že tento rozprodej bude, po případě třeba již 
byl, Státním pozemkovým úřadem schválen, takže k převzetí Státním 

lilI 

pozemkovým, úřa,d~1~1 nedo~10 a ,ani
D 

dojíti nel11u~e) v l1:eboť, j~kov nebyl 
Státní pozemKovy urad k prevzet, pudy nucen, ny~rz jen op,rav'~en, byl 
i oprávněn ke schválení jejího rozprodeje kol0111stun;,. neb'Ol ,I hm pro
váděl pozemkovou reformu a nemohlY,mu v tom by tl I;a .zavadu sou~ 
krOlné zájmy žalobcovy, které tento mel na tom, by Stat111 pozemko,vy 
. 'ad půdu převzal. a by tak pro žalobcova dlužníka vzmkla pohledavka, 
~;eroll by mohl zabaviti. Jest to jen důsledek I;,ylnosti práv'níh? stal:o
viska žalobcova, když rozprodej ter: poznacuje. p,ko »nezakonny«. 
Tvrdil-Ii žalobce v první stolici, že Uřadovna. ~t,at11lho P?zemko'veho 
"adu v Z. sdělila písemně, že Státní pozemkovy urad schvaltl odprodej 
ur d . T 13 .. t kt ' výměry 121 jiter, a dovozuje z toho, že zůstává t,e.x ]e~ e ]Ler, efe 
prý si Státní pozemkový úřad »po'nechal« a bud ]1; p,revzal nebo. tr;prv 
převezme, jest mu odvětiti, že »ponechatI« SI je Statnl po;,emkovy ur~d 
nemohl kdyby je byl už před tím nepřevzal a tedy do te doby nemel, 
a že d~volatel v první stolici netvrdil, že Státn,í ~ozemkový 9řad tyto 
takto sí»ponechané« pozemky bud' převzal nebo prevezme, a z,: ]e tedy 
novotou, pokud tvrdí, že je převzal, ž,e však, pak-lI ]e J;dno-u preve,zme, 
pak, ale právě teprv pak, vznikne nabyvateli protI nemli. pohledavka, 
kterou bude moci zabaviti. Než, i kdyby tomu bylo tak, jak dovolatel 
míní, že tím, že Státní pozemkový úřad p1ace;,í 1070 z .kupní ceny, ktere 
bylo podmínkou schválení smlou,vy, kterou puvod11l ma]ltel pro~al stat~k 
nabyvateli, zrněni'! výměrem z 21. červe,nce 1922 v te,!', sl!'ysl, ze proda
vající bude pmine\] složiti jen, 16.080 Kč za propust?11l 134 kat. )~ter 
ze záboru, bylo těchto 134 jiter již tím samým ze zaboru propusteno 
a stalo se tedy volným soukromým vlastnictvím: tak přece to, že potom 
Státní pozemkový úřad zavázal lI1ťbyvatele.'. že mu přenechá (těch?) 
134 jiter na požádání za cenu 1200 Kč za ]ltm, nebylo soukromoprav
Dím úkQlnem, když výslovně stanoveno, že přenechání stane se k úč'eJům 
pozemkové reformy, i záleželo to tedy pořád jen o od S!átního p,ozem~ 
kového úřadu, zda refo'rma bude vyzadovat, by pudu prevzal. Prevzett 
však nenastalo ani tím, že došlo mezi Státním pozemkovým úřadem a 
nabyvatelem k dohodě, kterých pozemků se toto přenechání týče, že 
tedy předmět možného budoucího převzetí byl individualisován. 

čís. 9191. 

Při vadnosti novostavby počíná se propadná lhůta k žalobě ze správy 
nejdříve dnem úiiedního povolení stavebního úřadu k ob)'Váníl. 

(Rozh. ze dne 20. září 1929, Rv 1 1690/28.) 

žalovaný stavitel vybudoval pro žalobkyni vilu. Ježto se ve vile obje
vila houba, dala ji žalobkyně odstraniti a domáhala se na žalovaném 
náhrady nákladu. žalobě bylo vyhověno ,o u tl Y vše C h tří s t o
I i c, N e j v y Š š í m S'O U tl e m z těchto 

důvodů: 

Jako nesprávné právni posouzení věci (,§ 503 čís. 4 c. ř. s.) napadá 
dovolání »zjištění« nižších soudů, že se skutečné odevzdání domu (víly) 
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žalovaným žalobkyni stalo teprve 30. října '1923. V pravdě nejde tu 
o skutkové zjištění, nýbrž o právní posouzení v tom smčru, zda úkony 
provedené mezi stranami dne 30. října 1923, nebo již dříve jsou sku
tečným předáním dokončené stavby žalovaným stavitelem žalobkyni ve 
smyslu §§ 1167 a 933 obč. zák., a přísluší proto dovolacímu soudu právo 
přezkoumati úsudky nižších soudů v tomto směru. Sl,.vem »Ablieferung« 
(odevzdání) v § 933 obč. zák. jest rozuměti, jak již nejvyšší soud vy
světlil ve svém wzhodnutí čís. 333 sb. n. s., okamžik, kdy nemovitá věc 
(zde provedené dílo, dům) byla žalobkyni odevzdána do držby a sta
vebníku bylo umožnéno s vilou nakládati. Podle § 124 stav. ř. pro čechy 
ze dne 8. ledna 1889, ,čís. 5 zem. zák., nelze nové budovy vzíti dříve 
v použív<Í!ní, než dal stavební úřad povolení k obývání a k používání, 
přesvědčiv se o řádném pro-vedení stavby a o tom, že jest vyschlá a 
zdravotně neškodná. Podle § 386 tr. zák. jest trestným, kdo se v městě, 
aniž by vrchnost po předchozím prohlédnutí stavby udělila k tomu svo
lení, do novostavby nastěhuje nebo jinému dovolí, by se tam naMěho
val. Předpis tento byl dán z důvodů bezpečnostních, jakž vyplývá z před
chozích §§ 383, 384 a 385 tr. zák., by nebyly k užívání odevzdány novo
stavby hrozící spadnutím aneb vůbec neodborně a ne dosti bezpečněvy·
budované. Z toho- vyplývá, že před povolením městského stavebního 
úřadu k používání novostavby a nastěhování se do ní nesmí majitel do
mu poevoliti nájemníku, by s'edo něho nastěho'val, a že, pokud se tak 
přece stalo, jest tactoprotiprávní disposice stavebníko,va, -jakož i skú
tečné nastěhování se nájemníkovo jednáním příčícím se zákonnému zá
kazu, tedy podle § 879 obč. zák. nicotným a tudíž v právním směru- bez 
veškerého účinku, a nelze z něho nic evyvowvati ani ve prospěch sta
vitele ani proti majiteli domu, zejména nelze o ně opříti námitku, že dům 
byl odevzdán stavitelem stavebníku (majiteli domu) v den pmtiprávního 
nastěhování se náj'emníka. Z toho dále vyplývá, že stavebník, v souze
ném případě žalobkyně, nesměla před. úředním povolením k používání 
<l'ovostavby s domem nakládati, že vila jí nebyla a ani nemohla býti před 
tímto povolením, které se stalo až 30. října 1923, stavitelem skutečně 
odevzdána. Jest proto' propadnou tříletou lhůtu k výtkám vad novostavby 
(§§ 1167 a 933 obč. zák.) pO'č'Í-tati nejdříve dnem úředního povolení 
městského úřadu k užívání novostavby, leč že by se snad skutečné ode
vzdání bylo stalo později, což v tomto případě nikým nebylo tvrzeno. 
Poněvadž žaloba ze správy byla podána dne 2. října 1926, neprošla ještě 
řečená tříletá lhůla a jest žalobu pokládati za podanou včas. Odvolací 
soud zjistil dále, že podlahoevá houba byla v novostavbě již ev den ode
vzdání novos;tavby žalobkyni, jelikož byly zárodky honby do novostavby 
vneseny buď v dřevěných součástkách podlahy nebo v násypu. Odevzdal 
tedy žalovaný žalobkyni dílo vadné, trpící vadou podstatnou, kterou však 
bylo' lze napravit přiměřenou opravou,. Poněevadž žalovaný odepřel vadu 
odstraniti, byla žalobkyně oprávněna učiniti tak na j-eho náklad (§§ 1167 
a 932 obč. zák.). O spo'luzavinění žalobkyně nelze mluviti, neboť při 
žalobě ze správy (§§ 932 a 933 obč. zák.) na evině nezáleží, žalovaný 
jest práv z toho, že dodal dílo vadné a bylo jeho po'vinností vadu odstra~. 
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"iti. Neučinil-Ii tak ihned a vzro~tla-li zajeho,pr?dlení v~da, díla (h?u-

) 'de to na j'eho vrub. Odvolacl soud zjlshl, ze zalobkyne vetrala mlst-
ba ,j , 'I bk' 't . . 

t· d·o·s.tatečně Pokud žalovaný tvrdí, ze za o yne neve rannn zaVI-
nos I . . ". h b h' . '1 pokud se týče spoluzavinila vzrust a vyvm . ou y, nevyc aZI Z," 

lll·~t'.,n·1 od,volacího soudu a nelze k tomu hleděti. An žalovaný nevyhovel zjls e .. b" .. , .. 
'zvě žalobkyně k odstranění houby, zavinil sám jej1 ujem a rozslfeU! 

vy I . , I bk . a marně vinu toho sva lIJe na za O' ym. 

čís. 9192. 

sta" byl-Ii dlužník o postupu vyrozuměn (§ 1396 obě. zák.) do
ložkou c~a faktuře. Bylo na dlužníkovi, by si přečetl celou fakturu, tedy 
i d.oložku o postupu, 

(Rozh. ze dne 20. září 1929, Rv I 1867/28.) 

Firma H. do,dala žalované firmě zboží. Na účtec~ byla doložka, že 
byly pohledávky z účtů postoupe~y žalující banc~. zalobu banky prot~ 
žalované firměo zaplacení pohledavek pr o c e sn} so udp rve s t o 
I i c e zamítl, o' d vol a c í s o u,d uznal. p.odle zaloby. 

N ej v y š š í s o II d 'nevyho'vel doevolam. 

DtIVOdy: 

Žaiovaná strana napadá rozsudek odvolaciho soudu jen .z .dovo1acího 

d ' . d č' 4 § 503 c r' s leč neprávem. Trvá 1 ev. dovolam na stano-uvo II 18. . . 0' v "d" 
visku, že o postupu nebyla jasně a spo-lehlivě vyro.zume~~: poneva z 

h · 'tl'sk na u'c'tu nelišící se nikterak od ostatmho lls,eneho textu pou y pre, . b ' . d . t . 
účtových doložek, není vyrozuměním o postupu, ny rz Je nos rannz~' 
projevem, jenž příjemce účtu neváže, pokud s~ projev ~en nekryje ~ pn
padným předchozím ujednáním. Stanovisko to jest ;vratke. Pos~up sta:',a se 
pro postoupeného dlužníka závazným, byl-Ii ~něm postupUFclm ven!e
lem nebo postupníkem jakýmkoliev spolehlIvym zpusoben; vyroz~:nen. 
Stalo-Ii se evyrozumění doložkou na faktuře o postoupene pohledavce, 
'est to způsob vyrozumění ev obchodním styk~ ?bvykly a proto- : spo~ 
lehlivý. Nevšimla-li si žalo,vaná dolo,žky, nemen! to ~'~. na. skutecnos~, 
že byla o postupu vyrozuměna, neboť jest P?vlll.~osll r,adneho obcho: ~ 
níka, by sí přečetl celý obsah faktmy, tedy I Jejl dol?zky. yyrozp,mem 
žaiované o postupu nutno však v tomto případě I:0~ladall ;Im spIse za 
jasné a spolehlivé, poněvadž, jak zjištěno, ke ka~~e fakt~r~ .touto do
ložkou opatřené přiložena byla složenka šeko'vého uradu zneJl::I na k<;nto 
žalující firmy což zřejmě nasvědčovalo postupu, a muselo zalov~ne~u 
zavdati aspoh podnět k tomu, by pátral po př~~ině toh~'~o m~. u!ozene _ ~ 
způsobu placení na konto osoby na obchodu pnmo nez~castnene. Byla II 
však žalovaná o postupu spo'lehlivě vyrozuměna, nemela podl~ § 1~96 
obč. zák. již na postoupené pohledávky konati splátky svému puevodmmu 

71' 
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věřiteli, firmě H., stala se dlužnicí žalující firmy jako postupnice a I1lŮž~:, 
ee sprostiti závazku z těchto pohledávek jen placením žalující firmě jako 
postupnici. Na tomto závazku nemění nic, že firma H. přes postup na
dále žalovanou o zaplacení fakturovaných částek upomínala, od ní 
splátky vybírala a jí je vyúčtovala, kdežto žalující firma asi půl druhého 
roku na žalovanou o zaplacení nenaléhala. Jednání firmy H. bylo proti
právní a, zaplatila-Ii žalovaná na postoupené pohledávky firmě H., Uči
mla tak na své nebezpeči a nesprostíla se tím závazku proti žalující fir_ 
mě. Rozhodně nemůže uplatňovati, že, i kdyby byla bývala o postupu 
vyrozuměna, musela z počínání si fir-my H. a žalující firmy usuzovati, že 
žalující firma postoupené pohledávky firmě H. postoupila zpět, neboť 
ani netvrdí, že o zpětném postupu byla vyrozuměna, ani, že se zpětný 
postup vůbec stal. Žalovaná firma ostatně uznala, že částky ze zažalova
ných, po'stoupených faktur žalobkyni nezaplatila. Jeliko'ž' bylo zjištěno, 
že se postup sporných částek žalující firmě stal pro žalovanou firmu účin
ným, právem odvolací soud vyhověl žalobě. 

čís. 9193. 

. Zákon ze dne 25. dubna 1924, čís. 80 sb. z. a n., platí i pro domy a 
byty, na něž se nevztahují předpisy zákona o ochraně nájemců. 

SoukrOil11Oprávn~ následky bytové lichvy, není-Ii byt účasten ocl:)rany 
nájemniků, nutno posuzovati podle zvláštního předpisu § 17 zákona ze 
dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a n., a zákona, jej doplňujíciho ze dne 
25. dubna 1924, čís. 80 sb. z. a n., nikoliv podle § 879 obč. zák. 

(Ro.zh. ze dne 20. září 1929, Rv I 195/29.) 

Žaloba nájemce pro-ti pronajímateli o 5.000 Kč, jež prý žalobce dal 
žalovanému jako odstupné, byla zamítnuta s o u d Y vše ch tří s to~ 
I i c, N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Jak nesporno, najal žalobce od žalovaného od března 1926 byt za 
roční nájemné 5.000 Kč a vyplatil mu mimo to n'a jeh0 žádost ještě 
5.000 Kč, které žalobce nazývá »ods,tupným«. Nesporno jest také že se 
předpisy zákonů o ochraně nájemníků, zejména zákona tehd" pl~t,ného 
ze ,dn: 26 .. břez~a 1925, čís. 48 sb. z. a n. nevztahují' na dům, 
v ~emz byt .jest. Zalobce se domáhá vrácení zmíněné úplaty 5.000 Kč, 
ovsem lllkoh podle § 20 (3) zákona o ochr. náj., který - jak řečeno -
tu neplatí, nýbrž proto, že smlouva 00 vyplacení této sumy odporuje do
?rý1l1 .mravům a že žalovaný, využiv žalobcovy bytové tísně, nejen zvý
sil nájemné - jež platil dřívější nájemník - ze 3.500 Kč na 5.000 Kč 
ro~ně, ~ýbrž da! si ještě vyplatiti řečené odstupné. Opřel tedy žalobce 
SVUj mrok o predplsy § 879 prvý odstavec a druhý odstavec čís. 4 
obč. zák. I nižší soudy i strany přehlédly při řešení tohoto sporu zákon 
ze dne 25. dubna 1924, čís. 80 sb. z'. a 11., jímž byl změněn a doplněn 
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'kon o trestání válečné lichvy ze dne 17. října 1919, čís. 568 sb. z. a 
~a, a přehlédly zejména předpis §, 17 poslé~ zmí~ěného, zákona., Není 
správným tvrzení prvního soudu, Jez.sl patme osvopl tak: od~o~acl S?vud: 
, rry' »není zákonného předpisu, jenz by zapov.,dal U]ednalll zvlastm 
ze . h' 'k I' ú laty za přenechání bytu v domě, na ktery se ,n~vzta U]~ za on o oc uane 
~'emníků«. Předpis § 8 písm. b) v doslovu zakona ČIS. 80/]924 sb. z. 

~a~. praví, že se trestá pronajímatel, jenž .~i dává posky,tovati mir:'0 ná
'emné prospěch majetkový za to, že pronaJIma ?'yt, ledaze, by utrpel pro
~ajetím majetkové újmy, rO,~na)íd se m~]etkovemu pmspe~hu, jel~u po~ 
skytnutému. Jest tu tedy pnmy z~konny z~kaz pod tre~tnI SankCI.,a. ne
třeba se tudíž uchylovatI k dobrym ,m,ravum. ~~nto: predpI's; !najICI za 
. čel čeliti válečné lichvě s byty vyuzltlm Inlmoradnych pomeru vyvola
~. ch válkou, platí sice jen pro byty (zpráva ústavně-právního výb?,,~ 
ti;k 4433/24), ale platí všeobecně, .~eh,ledíc k tomu, z~a ~e na ,d?tycny 
dům nebo byt vztahují či nevztahUJI zakony o' ochmne naJem~,ku. Ne
vztahují-li se a nelze-Ii tedy použiti § 20 (3) zákona o' ochr. na]., nutno 
ve příčině soukromoprávních nároků použiti § 17 zákona Čí~. 5,68/1919 
sb. z. a 110., který praví, že, bude-II pachatel odsouze~, mUSI bylI ~?dle 
volby poškozeného bud' jednání prohlášenO' ~a nep~at~e n~~o j~,n SlHzena' 
cena na příslušnou míru, a že jest odsouzeny v kazdem pnpade povmen 
dáti poškozenému úplné z.adostučině~i. T~ké ,z,míněná již zpráva tisk 
4433/24 výslovně poukaZUje k § 17 hch. zak. CIS. 568/,1919 sb. z. a n. 
ve příčině soukromoprávnich nároků. Zákon tedy upraVIl soukromo
právní následky válečné lichvy zvláštním způsobem,.o~~~yl:nýnI od ;,še~ 
obecného předpisu § 87(} obč. zák., a proto plalI v te pneme jen, zvlastnI 
zákon (Iex specialis), nikoli zákon všeobecný (Iex generahs). Zakon pa
trně chtěl dosíci co nejúčinnějšího potirán'í válečné lichvy, chtěJ, by pa
chatel byl trestně stíhán a proto vázal soukromoprávní nároky na trestní 
odsouzení pachatelovo,. Nemůže-Ii tedy poškozený požadovati vrácení 
zakázané úplaty podle § 20 (3) zákom o ochr. náj., jest ~estní ?dsou
zeni pachatele podmínkou a předpokladem pro naro~ posk?zeneho, na 
prohlášení smlouvy za neplatnou. Dokud k odsouzenI nedoslo, nem tu 
takového nároku a nemůže býti uplatňo·V'án. V souzeném případě, ve kte
rém byla smlouva uzavřena již za platnosti zákona čís. 80/1924, nebylo 
aní tvrzeno, že žalovaný byl odsouzen pro byto~ou h~hvu po?le § 8 (.1) 
písm. b) již dtovaného zákona a proto nelze ,zaloboe v~hoV'etl. Jen pro 
úplnost jest ještě dodati, že, pokud žalobce oprel SVU] narok, ]:n J3k~by 
mimochodem, i o bezdůvodné obohacení, není tu am tohoto zalobmho 
důvodu neboť dokud nebyla smlouva prohlášena za neplatnou, jest 
právnín; důvoďem placení a nebylo placeno bezdůvodně. Ostatně, před
pokládal-Ii žalobce delší trvilní nájemnlho poměru, neměl sán. dávati vý
pověď dne I. ledna 1928. 

čís. 9194. 

Ochrana nájemců. 
Pod předipis § 20 (2) zák. spadá i připad, dá-Ii si pronaFmatel za-
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platiti novým nájemníkem dluh dřívějšího nájemníka za to, že pronajímá 
místnost, ač nový nájemník za dluh neručil. 

(Rozh. ze dne 20. září 1929, Rv I 337/29.) 

Žalobci byl manželem žalované promjat byt proti tomu, že zaplatil 
28.500 Kč na vyrovnání dlužné činže předešlého nájemníka K-a. Žalobě 
o vrácení 28.500 Ka bylo vyhověno s o II cl Y vše c h tří s t o I i c, 
N e j vy Š š í m s o u d; e m z těchto 

důvodů: 

Hlavní váhll klade dovolatelka na důvod nesprávného právního po
souzení věci podle § 503 čís. 4 c. ř. s., jejž pmvádí v podstatě v ten 
rozum, že není zakázanou úplatou podle § 20 (2) zák. o ochr. náj., dá-Ii 
si pronajímalel zwplatiti od nového nájemníka pohledávku, kterou měl 
za dřívějším nájemníkem a která mu byla Fž právoplatně přisouzena. 
V takovém případě jde prý jen o právní jednání podle § 1422 obč. zák. 
a o použití práva v zákmmých mezích podle § 1305 obč. zák. Ale dovo
lání není op0'dstatněno. Skutkový děj jest nespomJ. Sama žalovaná 
přednesla v první stoH'Ci,že její již zesnulý manžel jako, pronajímwtel 
dal v lednu 1924 prohlási,ti svým právním zástupcem žalobci, že jest 
ochoten pronajati mu místnost, zaplatí-Ii mu - mimo jiné a mimo 'ná
jemné - směnečný dluh předcházejícího nájemníka (který byl tehdy 
nezvěstný), že žalobce na podmínky ty přistoupil, jednal s pronajímate
lem o slevu a zaplatil pro něho na směnečný dluh dřívějšího nájemníka 
(31.593 Kč) dohodnutou, částku 28.500 Kč. Teprve pak byla sepsána 
nájemní smlouva se žalobcem ze dne 31. ledna 1924, kterouž vstoupil 
do nájemní smlouvy dřívějšího nájemníka. Nesporno jest také, že ža
lobce neměl ani záko'n:nlé, ani smluvní povinnosti zaplatiti d1u.h přeďe
šlého nájemníka. Toto právní jednání bylo podlle § 20 (2) tehdy platného 
zirkona ze dne 26. dubna 1923, čís. 85 sb. z. a n. Ci podle všech dalších 
zákonů o ochraně nájemníků) zapo,vězen:o, takže jest žalobce podle 
§ 20 (2) téhož zákona oprávněn požadovati úplatn zpět i se zákonnými 
úroky, poklid nejsou ještě promlčeny,. Zákon totiž zapovídá veškerá 
právní jednání, jimiž si pronajímatel dává mimo nájemné poskytovati 
něco za to, že pronajímá místnost (§ 30 cit. zák.). To se v tomto pří
p~dě stalo, a nezáleží na tom, že pmnajímatel měl za dřívějším nájem
IlIkem vykonatelnou pohledávku, nýbrž jen na tom záleží, že uchazeč 
o místnost, chtěl-Ii ji najati, mllsil zaplatiti pronajímateli mimo nájemné 
také cizí dluh, za nějž neručil. Zákon nikde neužívá slova »odstupné« 
nebo' »výkup:né« a podi. a proto nezáleží na výrazu, nýhrž na podstate 
věci, zda musiLo býti dáno 'll'ěco za to, .že byla místnost pronajata. Jest 
Iho,stejno, že právní jednání neuzavřela nynější žalovaná, nýbrž její 
manžel a, že žalobce na manželovi až do jeho úmrtí vrácení úplaty 
neŽád"J. Vyplacením zakázané úplaty vznikl žalobci právní nárok na 
vrácení a pronajímateli právní závazek úplatu vrátiti a to až do pro-
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mlčení (§ 20 (3) zák. o ochr. náj.). Tei;io závaz:~ př;š:,1 pod:e ~ 5~~ 
a 801 obč. zák,. na žalov<ťnou jako dědicku bezvy]1mecne se pnhlasivsi, 
které pozůstalost byla odevzdána. 

čís. 9195. 

Nejde o námitku nepřípustnosti pořadu práva, nýbrž o ?~it~ ne-
říslušnosti řádných soudů, uplatňuje-Ii proti žalobě vylouc:neho clena 

~polečenstva proti společenstvu 0' zjíštění neplatnosti vylou~ení ze s1(0-
lečenstva žalované společenstvo, že o vyloučeni člena spolecenstva mela 
konečně rozhodnouti valná hromada společenstva. . " " 

Společenstva podle zákona ze dn: 9., d'uhna 1~7~, ,ctS. 70, r. zak. 
Je-Ii ve stanovách společenstva, ze clen pozbyva clenstv1 v,e spole

čenstvu, když svým jednál1imohrožuje zájmy spole~enstva, a.ze ,o ,vy-
loučeni takového člen.a rozhoduje valná hromada, les~ vylouce~y ~Ien 
oprávněn domáhati se žalobou zjištěni neplatnosti sveho vylouceul ze 

společenstva. 

(Rozh. ze dne 20. září 1929, R II 240/29.) 

Žalobci byli vyloučeni jako členové žalovaného dmžstva usnesení~ 
valné hromady ze družstva. Žalobci pokládajÍ'C~ tot~ usnese?í ~a neza~ 
konné, žalovali o zjištění, že nepozbyli člens!vr druzstva ~ ze z~lovan~ 
strana jest po,vinna trpěti, by žaluj,ící. strana ,dále vykonav~la clen,ska 
práva. Žalované dmžstvo vzneslo namltku nepnpustnosli poradu pIava, 
nebo'ť podle §§ 39 a 55 stanov družstva má ° vyloučení ,členů družstva 
»bez dalšího odvolání rozhodnouti valná hromada dmzstva". S o- u d 
p r v é s t:o I i c e námitce vyhověl a žalobu odmítl. Rek u r s ní s o u d 
zamítl námitku nepřípustnosti pořadll práva a uložil pr~émll soudu, by, 
vyčkaje pra.vomoci, pokračoval v ozaháj~ném .sporu. D u v O?, y: Rekurs 
do usnesení prvého soudu jest oduvodnen. Namitka »rozhodci smlouvy,': 
nekryje ses pojmem »nepřípustnosti pořadu,p'ráv~« .. N,;b~ť .:~zhod~i 
smlouva vztahuje se podle § 577 c. ř. s. na prav.m veCi, na,lez:J~ci k pu
sobnosti řádných soudů. Námitka »rozhodčí smlonvr" m~si byli s,t,ra.n0u 

uplatňována' nelze k ní přihlížeti z úřadu. Jest predmetem vzdam se 
stran. Nelze' proto, mluviti »0· nepřípustnosti pořaďu práva«. Námitka 
rozhodčí smlouvy byla sice včas uplatňována (,§ 441 c. ř. s.), neboť ža
lovaná strana ji vmesla, než se pustila do jed:nání o hl,:vní věci. Avšak 
tato námitka není odůvodněna. Podle §§ 39 a 55 stanov zalovaneho spo
lečenstva rozhoduje o' vyloučení společníků valná hromada, žalovanéh.o 
družstva bez dalšího odvolání. I kdyby smysl tohoto usnesem byl spomy, 
rozhoduje o- pravém smyslu usnesení zase valná hromada žalovaného 
dmžstva. Avšak §§ 39 a 55 stanov nezakládají rozhodčí smlouvu, neboť 
podle § 577 c. ř. s. jest podstatnou částí této, smlouv~ »vzdání se pořapu 
práva«,. Ze zm,něných §§ nevysvítá, že s,: procesn! strany vzdaly po
řadu práva. Mimo to jest podle povahl veCi vyloucen~, by ve sporech 
mezi spo;lečenstvem a jeho členy val na hromada spolecenstva rozhodla 
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jako rozhodčí soudce, neboť valná hromada jest hlavním orgánem ža
lovaného družstva. Rozhodč'Ím soudcem nemůže býti ani strana sama, 
ani její zákonný orgán. Posléze jsou předpisy §§ 39 a 55 stanov žalo
vaného dmžstva téměř ve stanovách všech společenstev (srovnej Riess, 
Erwerbs- und Wirtscha!tsgenossenscha!ten str. 183). Nejde tu o činnost 
rozhodčí, nýbrž o přidělení ryze vnitřní funkce orgánů společenstva. 
Valná hromada má pro společenstvo jako vnitřní věc rozhodnouti 
spory o vyloučení společníků. Avšak tímto předpisem není vyslo
veno, že tato otázka má býti zmíněným orgánem rozhodnuta s vylou
čením pořadu práva. Namítaná rozhodčí smlouva neodpovídá ani sta
novám společenstva ani zákonu (§ 577 c. ř. s .. ). 

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

Důvody: 

Správně vyložil rekursn·í soud, že podstatou námitky žalované strany 
není námitka nepřípustnosti pořadu práva, nýbrž námitka nepřísluGnosti 
řádných soudů. Nelze při svědčiti názoru žalovaného družstva, že proti 
usnesení valné hromady o vyloučení žalobců ze společenstva z důvodu 
§ 6 písm. a) stanov není dalšího opravného pcostředku a že proto v sou
zeném případě žalobci nastoupený pořad práva jest vyloučen, neboť ze 
stanov družstva nelze správnost tohoto názoru dovoditi. Podle § 6 
písm. a) stanov pozbývá společník členství ve společ"nstvu, když jed
náním svým ohrožuje zájmy společenstva. O vyloučení takového ·čfena 
rozhoduje podle § 39 čís. 12 stanov valná hromada. Ustanovení, že usne
sení valn.é hromady o vyloučení člena nelze, napadati, žádný z těchto 
předpisů stanov neobsahuje a příčilo by se dotyčné ustanovení stanov 
právnímu citu·, kdyby postiženému společníku nemělo býti přiznáno 
právo, by rozhodnutí valné hromady o jeho vyloučení ze společenstva 
nemohl si dáti přezkoumati třetí osobou, po případě soudy, i kdyby 
rozhodnutí to nebylo správným. Z ustanovení § 55 stanov, který, třebaže 
jest nadepsán »Smírčí soud«, ve skutečnosti neobsahuje smlouvu o' roz
hodčím ve smyslu § 577 c. ř. S., jak soud rekursní v napadeném usnesení 
uvedl a správně odůvodnil, správnost názoru žalovaného družstva nelze 
dovoditi. Tvrzení, že O' otázce, zda společník ohrožuje zájmy spole
čenstva, nejlépe může rozhodovati valná hromada a že proto jest na 
místě vyloučení dalšího odvolání v § 55 sta.nov pmti usnesením valné 
hTomady, není správné, neboť § 55 stano'v vylučuje další odvolání jen 
pro SpOTy O smysl jednO'tlivých článků společenské smlouvy a pozdějších 
usnesení, nikoli však o správnosti důvodů k vylÚ'učení člena valnou hro
madou podle § 6 stanov. Žalované dmžstvaneodůvodnilo v dovolacím 
rekursu, proč k rozhodování sporu mezi ním a jeho členy má býti pří
slušným jen sborový soud prvé stoEce,neboť k odúvodně.ní tomu ne
stačí poukaz na obsah zákonů upravujících poměr obchodních společ
ností.Míní-li těmito svými vývody námitku nezhojitel-né nepříslušnosti, 
nemá pravd\!, neboť není záko·nného předpisu, jímž by pro takovéto 
spory byla příslušnost okresního soudu vyloučena, míní·-li tím nepří-
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slušnost zhojiÍelnou, jest tato námitka opozděna (§§ 441 c. ř. s. a 43 
'. n.). Poněvadž § 55 stanov, jak uvedeno,. ne?bsahu]e ,9ohodu stran 
~ rozhodčím soudu, není se třeba zabýval!, vyvodr. ste~ovatelovy;:l1, 
.. .. se snaží dovoditi že valná hromada druzstva muze byh rozhodc1m 
jlJ111Z , v k" d" 
mezi družstvem a jeho členy, a stačí v to,Ol, sm~ru vP?lli azatl n~ o, u-
vodnění napadeného usnesení, které shledava ne)'Jyssl, sou~. spr~vnym, 
stavu věci a zákonu odpovídajícím. Poněvadž v souze:r.em pnp~de k na.
sloupení pořadu práva žalobcům dohoda o ro~hodclm s~ud; ,nevadl: 
není k rozhodnutí o otázce, zda jsou tu pO,dmmky vylouce,lll zalobcu 
z družstva ve slllyslu § 6 písm. a) stanov, porad prava, vylo~cen a p~oto 
právem rekurs ní soud zamítl námitku nepřípustno,str P?radu .r.rava, 
správně nepříslušnosti řád~ých soudů, ,a soudu prve stolIce ulozrl, by 
v zahájeném sporu podle zakona pokracoval. 

čís. 9196. 

Do udělení příklepu k exekučně vydražené nemovitosti nelze podati 

odpor. 

(Rozb. ze dne 21. září 1929, Rl 738(29.) 

Usnesením exekuční·hO' soudu ze dne 8. března 1929 byl udělen vy
dražiteli příklep k exekučně vydraženým nemovitostem. Dne 11. bř:,zn~ 
1929 podal hypotekární věřitel Max, W. pis:mn~ odpor pr?h ude~elll 
příklepu z důvodu, že nebyl vyrozumen o drazeblllm roku., ]ezto obsllka 
nebyla doručena jemu, nýbrž jeho manželce, jež mu o ní n.ic nesdělIla, 
že manželka nebyla oprávněna přijím<tti úřední zásilky, nýbrž jen zá
silky soukromých osob. Hypotekární věřitel Max W. svým právním zá
stupcem Dr. L-em clne 4. března 1929, tedy 4 dll'y před dražbou, podal 
písemnou přihlášku o hotové zaplacení pohledávky 5.000 Kč'. Dr. L. ne
vyrozuměl M:rxe W-a o dražebním roku, ježto přeclpokládal, že bude 
soudem zvláště o dražbě zpraven. Dr. L. byl při dražbě přítomen za 
vymáhající stranu Okresní nemo,censkou pojišťovnu v P. Písemnému 
odporu Maxe W-a proti udělení příklepu vyhověl ex e k u ční s o u d 
usnesením ze dne 16. května 1929, proto, že Max W. nebyl řádně zpra
ven o roku dražebním (§§ 171, 184 čís. 3 ex. ř.). Rek u r s ll! í s o u d 
změnil napadené usnesení v ten smysl, že odmítl odpor hypotekárního 
věřitele Maxe W-a proti uděleni příklepu vydražiteli. D Ů voď y: Usne
sení ze dne 16. lčvětna 1929, jímž byl odepřen příklep, n,a základě opoz
děného písemného odporu Maxe W-a, odporuje zákonu, neboť podle 
§ 182 ex. ř. odpor proti uděleni příklepu lze vznésti jen' při dražebním 
roku osobami přítomnými při dražbě před skončením lápisu o dražbě; 
později k němu nesmí býti přihlédáno (§ 182 druhý odstavec ex. ř.), 
a to ani, lčdyž byl podán osobou, jež měla býti zpravena O' dražebním 
roku, ale o něm nebyla zpravena. Ani ti, kdO'ž se nedostavili k dražeb~ 
nÍ-mu roku p'r"oto, že nebyli o něm řádně zpravem, nemohou odporovatt 
usnesení .o udělení příklepu, a to ani rekursem proti usnesení o udělení 
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příklepu.(§ 1~7 ex. ř., jenž stížnost dovoluje jen osobám, jež byly pří
tomn~pn ~raze.bním roku a měly býti tázány, zda podávají odpor). Max 
W. pn drazebl1lm roku nebyl přítomen a proto nemůže napadati usne
~ení ~ udělení příklepu. Důvodem podle motivů osnovy ex. ř., že vylou
eel1l JSou z práva, podati odpor proti příklepu a stěžovati si do něho 
I tI' kdož se nedostavili ku dražbě proto, že nebyli o ní zpravení, jest 
zajem ~a rychlé~l :koÍ1če~í dražebního. řízení a spojené s, ním nejistoty 
o osobe, opravnene nakladatJ s vydrazenou nemo'vitostí (čís. 3291 sb. 
ll. s.). Mylným jest názor, že mohou býti exekuč'ní usnesení pro zma
tečnost ~a "prosté oznámení dodatečně zrušena nebo. změněna. Důvody 
odporu, jez nebyly předneseny při dražebním roku nelze dodatečně 
uplatňovati opozděným písemným odporem. Ostatně přihláška ze dne 
4. března 1929 k dražebnímu roku na den 8. března 1929 kromě podpisu 
Dr. L-a, právního zástupce Maxe W-a, obsahuje i podpis Maxe W-a 
takže tato ~ísemná přihláška jest prohlášením i jeho samého, hledí~ 
k ustanovenI §§ 34 a 26 c. ř. s. a § 78 ex. ř. Proto rozhodnuto, jak shofa 
uvedeno. 

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

Důvody: 

Rekursní soud právem poukazuje k tomu, že soud prvé stolice usne
sen~m ze dne 8. března 1929 udělil příklep vydražiteli a pozdějším usne
se111m ze dne 16. května 1929 zase mu příklep odepřel. Soud prvé 8to
hce :~'ěn!l t~~dy pozdějším svým usnesením své dřívější usnesení, čímž 
porusll duleZltou zásadu sporného a exekučního řízení, podle níž roz
hO~'llf-íCÍ soud nemá práva svá usnesenf zrušiti nebo změniti, nýbrž že 
zmeny nebo zrušení lze se domáhati jen v pořadu stoHc rekursem 
(§ 514 c. ř. s. a § 78 ex. řel. Výjimka z tohoto, pravidla nebyla pro 
případ,. o' který tu jde, v zákoně stano'vena, zejména nebyla stanovena 
nanzcmmze dne 1. června 1914, čís. 118 ř. zák. (I. zv. novelou o úle
vách pro soudy). V 24. bodě VIII. ólánku novely připojena jest k prvému 
odstaVCI § 187 ex. ř. věta: »Nedostatek v § 184 čís. 3 uvedený může 
ve lhůtě 14 dnů po dražebním stání osobami, které podle § 171 prvý 
o~stavec mají býti zpraveny o dražbě, i tenkráte rekursem býtí uplat
n,en, když osohy ty při dražebním stáJ1-Í' nebyly přítomny.« Náprava 
trmto zákonným ustanovením připuštěná může se tudíž státi- jen k rekursu, 
pořadem stolic. Stěžovatel necituje tuto větU' novely správně, vynechá
v~Je s!ovo »,rekll;s:m«, měl patrně při cilaoi po ruce svazek XIV. sbírky 
zak01;u. vydavane Ceskoslovenským Kompasem, kdež nedopatřením bylo 
~ypusteno slovo »rekursem«. K vůli úplnosti se podotýká, že řečený 
c~ský překlad § 187 ex. ř. trpí i dalším nedostatkem, převzatým z úřed
nlho překladu říšského zákona. Na šesti místech užívá se v tomto čes
kém překladu ~Iova »odpor«. V 1., 3. a 5. případě jest to překlad slova 
»Anfechtung mrltels Rekurs«, v ostatních případech míní se tím »Wider
spmch« podle § 182 a násl. ex. ř. Tím český překlad trpí značnou ne
jasností. Řečené ustanovení novely neruší vý·stavbu exekučního řádu. 
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Odpor podle § 182 a ~ás~ e~. ř. ~r:ní obr~nným prostřed~~m ~roti .usne
sení již uči-něnému, nybrz dava ucastmkul11 drazebního nzem maznost, 
by než se stane usnesení O' příklepu, přednesli a uplatnili, CD dle jejich 
ná~oru má býti důvodem k odepření příklepu. Jak Dr. Kornrtzer (Oe
ríchtszeituna 1915 str. 251 a násl.) praví, směřuje odpor proti tomu, 
by nebyl uďélen příl:!ep, nikolí prDti příklepu jíž ~~,ělenému, a jest proto 
odpo'r po udělení pnklepu nemyshtelnym, jezlo ucelem odporu jest jen 
zameziti, by nemusila býti zv-rácena provedená ji'ž dražba. Za to rekurs 
má za účel, aby dražba udělením příklepu jíž provedená byla zvrácena. 
Právem proto rekursní soud odmítl stěžovatelův odpor podaný po udě
lení příklepu. Stěžovate! sice v dovo,lacím rekursu vpraví, že,.pokud .by 
šlo o otázku, jakým zpusobem se ma vada § 184 CIS. 3 ex. r. uplatno
vati, není prý v § 187 určeno a že prý jiuplat!0val včas, vJád!~é písemn~ 
formě, vyhovující náležitostem sh:n?StI. Avsak v ~Od~111 stezov~tel,ove 
jest výslovně uvedeno, že se podava o d par protr pnklepu, a C!lll se 
prostě návrh, by bylo odporu vyhověno. Stěžavatel ,zamýš:el t~dy.podat; 
a také podal jen odpoT, nikoH rekurs, clo usneselll o udelelll pnklepu. 
Proto nemě1 rekursní soud příčiny, hy podání vyřídil jako reku'rs do 
usnesení o udělení příklepu. Tím méně jest k tomu s obejitím druhé 
stolice povolál} nej'.'yšší soud, jehož činnast jest omezena na přezkum 
napadeného usnesení. Jest si'ce pravda, že rekursní soud, rozhoduje o re
kursu do usnesení, jímž byl příklep udělen, má z moci úřední přihlížeti 
k nedostatkům v § 184 čís. 2, 3, 4, 6 a 7 ex. ř. uvedeným (srov. razhod
nutí čís. 6546 sb. n. s.). Ale tu nešlo, jak jíž řečeno, o rekurs do usne
sení, jímž soud prvé stolice s obejitím pořadu stalic změnil své původní 
rozhodnutí. Za tohoto' stavu věci nebyl rekursní soud povolán, by z moci 
úřední přezkoumával usnesení, do něhož nebyl rekurs vůbec podán. 

čís. 9197. 

Zabavitelnými jsou i peněžité pohledávky závislé na výmince, vá
zané lhůtou a takové, jichž uplatňováni j-est závislým l1a vzájemném 
plnění. Lze zabaviti nárok. na kupní cenu, byla-ll již ujednám kupní 
smlouvou, třebas nebylo dosud prodatelem plněno. 

(,Rozh. ze dne 21. září 1929, Rv I 1995/28.) 

Žalované firmě hyla usnesením ze dne 21. ledna 1927 povolena exe
kuce zabavením pohledávek dlužníka (firmy F.) za firmou D. z dodávky 
zboží. V žalobě o zrušení exekuce na jednu ze zabavených pohledávek 
tvrdi'la žalující fí-rma O., že jí přísluší k zabavené ,pohledávce právo, ne
dapouštějící výkan exekuce, ježto jí dlužník postoupi'l již dopisem ze 
dne 24. ledna 1927 svou pohledávku z dodání zboží ze dne 7. dubna 
1927. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j
vy Š š í m s o ude m z těchto 
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důvodů: 

Dovolání činí dovolacím důvodem § 503 čís. 4 c. ř. s. dvě námitky: 
a) že usnesením prvého soudu ze dne 21. ledna 1927, jímž byla zaba
vena pro vykonatelnou pohledávku žalované firmy pohledávka povinné 
strany za poddlužníkem (firmou D.) 20.000 Kč za do d a n é zboží, 
nebyla zasažena pohledávka povinné strany za poddlužníkem z do
dávky zboží ze dne 7. dubna 1927, b) že, nehledíc k tomu, šlo by o po
hledávku teprve budoucí, která nepodléhá exekuci. Aby mohly býti tvto 
námitky správně posouzeny, jest si předev~ím uvědomiti, na jaký prá~ní 
důvod založila žalobkyně žalobu. V žalobě a v protoko'lu ze dne 26. října 
1927 tvrdila žalobkyně k odůvodnění žalohního nároku, že jí přísluší 
k předmětu dotčenému exekucí (k zabavené pohledávce) právo, nedo
pouštějící výkO'n exekuce (§.37 ex. ř.), ježto' jí strana povinná po,stou
pila svou pohledávku z dodávky ze dne 7. dubna 1927 již dopisem ze 
dne 24. ledna 1927. V protokolu ze dne 27. dubna 1928 doplnila žalob
kyně svůj přednes dodatkem, ,>že exekuční návrh, jako,ž i exekučni usne
sení zní tak, že se zabavuje a přikazuje pohledávka firmy za poddluž
níkem za dodané zboŽí«. Již z toho, co přednesla žalobkyně v řizení 
prvé stolice (v žalobě a v protokolu) k odůvodnění žalobního nároku, 
vyplývá, že žalobkyně věděla, že se usnesení povolující exekuci týká 
přes to, že zní na zabavení a na přikázán,í pohledávky povinné strany 
za poddlužníkem za dodané zbožl, pohledávky povinné strany za pod
dlužníkem z dodávky ze 7. dubna 1927. Vždyť sama uvedla v žalobě, 
že jí na zabavené pohledávce přísluší právo nedO'pouštějící výkon exe
kuce, ježto jí pohledávka ta byla postoupen'a do vlas!nictví a postou
pena jí byla, jak zase sama tvrdí, pohledávka kupní ceny z dodávky ze 
7. dubna 1927, a z důvodu, že jí byla tato pohledávka postoupena, do
máhá se žalobkyně výroku O' tom, že jest exekuce zájmem této pO'hle
dávky nepřípustná. Že pO'ddlužník (firma D.) věděl, která pohledávka 
povinné strany byla proti ní zabavena, že šlo o pohledávku z dodávky 
ze dne 7. dubna 1927, vyplývá jasně z jeho podání, na okresní soud v T. ž: by vymáhající věřitelka (žalovaná) nebo povinná strana nebyly si 
vedomy toho, která pO'hledávka povinné za poddlužníkem byla řečeným 
usnesením zabavena, nebylO' v řízení prvého soudu vůbec tvrzeno. Vy
slO'vH-li tudíž odvolací soud názor, že nemohlo žádnému z účastníků 
exekučního řízení zů·stati neznámo, o jakou' pohledávku jde, nelze tentu 
názor .napadati jako nesprávný, jest s ním naopak souhlasiti. Věděli-li 
účastníci exekučního řízení, která pohledávka byla ve skutečnosti za
bavena, neobstojí ani výtka žalobkyně, vznesená sho,ra pod a), před
pokládajíc ovšem, což jest zdůrazniti, že nemá žalobkyně ani pravdu 
ohledně námitky uvedené pod b). v tom směru jest řešiti otázku, zda 
jest zabavitelnou pohledávka kupní ceny, ujednané již kupní smlouvou, 
dokud nebylo zboží týkající se této kupní ceny prodatelem dodáno a 
nenastala ani splatnost kupní ceny. Jest zjištěno, že mezi firmou F. jako 
prodávající a firmou D. došlo v prosinci 1926 ke kupní sml·ouvě o zboží, 
které bylo dodáno fakturou ze dne 7. dubna 1927 za cenu tam uvedenou, 
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ři čemž byla cena splatnou clo třiceti dn11 po obdržen·i zboží. Koupě, 
k níž došlo i mezi povinnou stranou a poddlužl1íke:ll~ ~est sm~~uvou 
vzájemnou, zakládající nároky a závazky _ObOL~ stran, Jez Jest ylmtI, ne
ní-Ii nic jiného ujednáno, ráz na ráz. Z kupm smlo~vy vyplyval, podle 
s 1062 obč. zák. pro prodatele (povmnou stranu) n'arok na kupnl cenu, 
~terý byl ovšem závislým na tom, že i prodatel splnil povin?osti v §,106~ 
obč. zák. mu uložené. Byl tudíž nárok prodatele na kupn.l ce~u za~~sl~ 
na jeho vzájemném plnění. Podle § 294 ~x'. ř., JSou ~abavlteln: pe~ezl!e 

ohledávky všeho druhu, i pohledávky zavlsle na vymtn,ce, v~zane I~u~ 
fou a takové, jejichž uplatňování jest závislým na vzaJemnem plneHI 
(komentář Neumannův k § 294 ex. ř. str. 9!6). Podle toho lze zaba~ll! 

. kupní cenu, ujednanou kupní smlouvou, trebas dosud ,nebylo ?I~e~o 
se strany prodatele, neboť jde o nárok zabavltelny, )e,hoz up:latne111 ,z~·
visí na vzájemném plnění,. Nejde tu: jak se dO,volam, mylne d,0t;JOIva, 
o nárok, jaký má fl'a mysli Neumannuv k~mentar ve vF?ku, JeJz zal?b
kyně z něho, cituje, neboť tu je míněn narok, .vZ11'lka]1CI t~prve dluZ111-
kovým plněním (na pr. při smlouvě námezdnr). Žalo vana mohla ~edy 
v lednu 1927 podle usnesení ze dne 21. led!,~ 1927 z.abaVIl! po.h~edavk~ 
povÍ1mé strany, na kupní ceně za po~dluznrkem: uJeclna~,?u JIZ kupU! 
smlouvou uzavrenou v prosmcl 1926, trebas dodavka zbozl nastala po~ 
zději, až dne 7_ dubna 1927. Nemá proto námitka žalobkyně uvedena 
pod b) v zákoně opory. 

čís. 9198. 

Jest právnim zájmem na br~kém ur~ní, (~ ~28 c. ř, 8, )?e?latnos~i 
smíru, hrozí-li žalovaný exekuCI ze sm1ťU, JeJz zalO'bce povazuJe za fll-

cotný a právně nezávazný. ,. . • , 
Za »donucení zvláštnimi okolnostmI k uverelnenl({ ve smyslu § 489 

tr. zák. nelze pO'kládati, že se kdO' chtěl uveřejněním pO'uze vyhnouti 
vlastnimu ,stíhání ,pro urážku na cti. 

Neslušným jest nejen jednáni, jehO'ž předmět nebO' obsah se pnel 
dohrým mravům, nýbrž i takové, j'ehož důV'od a 'účel se nesnáší s dO'

brými mravy. 

(Rozh. ze dne 21. září 1929, Rv II 275/28.) 

Ža;lobce učinil o žalovaném výroky, pro něž žalovaný na něho podal 
žalobu pro urážku na cti. Při hlavním přelíčení učinil žalobce čestné 
pmhlášenÍ, že urážlivé výroky byly bezpod~t,:tné. čestné prohlášení bylo 
velmi obsáhlé, jeho vývody týkaly se najme zlvota soukromeho a rodin
ného a žalobce se v něm zavázal též u'lésti jeho obsah ve všeobecnou 
známost v obcích O. T. a Sch. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se ža
lobce, by bylo uzná~o právem, !e čestn,é žal?bcovo prohl~šení jest ni
cotné, (neplatné), pokud jest v nem obsazen zavazek zalobcuv uvesÍ1 ob
sah prohlášení ve všeobecnou známost v obcích O., T. a Sch. Žalobu 
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opodstatňoval mimo jiné tím, že by mu neprospělo, kdyby se odvolával 
jen na ~o, že uveřejnil zprávy, jež mil byly dány žalovaným na vysvětle
no,u, jeyo by b~l p~dle zákona jako rozšiřovatel takových zpráv bezpro
stredne zodpovednym a musel by očekávati treslní odsouzení ano ve 
vývodech, jež by bylo uveřejniti, jde z větší části o skutečnos'ti života 
soukromého a rodinného. PrO' c e s n' í s o udp r v é s t o' I i c e žalobu 
zamítl mimo jiné i proto, že neshledal podmínek určovací žaloby. Od
vol a c í s o u d vyhověl odvolání po,tud, že prohlásil smír neplatným 
ohledně povinnosti žalobcovy uvésti ve všeobecnou známost některé 
statě smíru. Ohledně přípustnosti určovací žaloby uvedl v d ů v o cl ech: 
zalobce napadá právem stanovisko prvého, soudu že žalobní žádání 
o Ul:čení jest pochybené, ježto zjištění platnosti neb~ neplatnosti ustano
vem hstmy, zde čestného prohlášení, podepsaného stranami u soudu 
nemůže býti předmětem určovací žaloby podle § 228 c. ř. s. žalobce za~ 
vázal ,~e ~ trestní věci smírem při hlavním př·eHčenÍ, že uveřejní čestné 
prohlaselll obsahu uvedeného v odstavci I až lIJ způsobem uvedeným 
v,odstavci III. Byv vyzván dopisem zástupce žal'ovaného, by splnil tento 
zavazek ~od ~:Ůhonem práva, stoji žalobce v žalobě, o niž tu jde, na sta
novlsku, ze zavazek jest neplatným podle § 879 obč. zák., příče se do
~rým ,mrav~m. Uplatňuje tudíž nicotnost smíru pokud se týče závazku 
]lm prevzateho, tudíž nicotnost práv, jež žalovaný z tohoto- smíru pro 
sebe vyvo'zuje. Zájem na bezodkladném zjištění této povinnosti jest 
v tom, že žalobci jinak hrozí exekuce podle § 354 ex. ř. se všemi škodli
výn;i, následky exekuce. Stanovisko žalované, že žaloba jest již proto 
nep?pustná, že,iest ~':.lobce dostatečně chráněn výslechem podle § 358 
ex. r" nelze sddetL Ucelem tohoto výslechu, není, dáti dlužníkunříleži
tost, by vznesl námitky proti vykonatelnému' nároku, ježto tyto n'ámitky 
r:nohou podle § 35, druhý 'Odstavec, ex. ř. býti uplatněny jen žalobou, a to 
zalobou P?dle § 35 nebo § 39' ds. 5 ex. ř. (Neumann: Exekuční řád při 
§ 358). Pred povolením exekuce lze však nicotnost exekučního titulu za 
předpokl-adů určovací žalohy uplatňovati jen touto žalobou (sr. Nowak 
n. ř. čís, 1386). 

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

Odvody: 

Dovolatel nepr<óvem uplatňuje dovolací důvod nesprávného právního 
pos,ou,zenf věci. Při určení nicotnosti smím, jímž žalobce převzal určité 
pinem, nejde jen o mčení pouhé sku,tečnosti, nýbrž o určení právní ne
za~,a:nosh smíru, ,tedy o nee~istenci práva žalovaného a jemu odpoví
daJlCl pov1l1nosl! 'zalobcovy. zaloba je tedy zápornou žalobou určovací. 
Sám zákon zná takové žaloby, na př. v §§ 35, 36, 39 ds. 5, 232 ex. ř. 
a v čL XXIX a XXX uvoz. zák. k exekučnímu řádu. Právní zájem na 
b:~kém u,rčení, odůvodnil správně již odvolací soud. Nejde jen o hospo
darsky zaje,m zal obce, an ,mu žal,ov,:ný hrozí exekucí ze smíru, který ža
lohce povazuje za I1lcotny a pravne nezávažný a prohlášení nicotnosti 
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domáhá se z důvodu, že neuznává právo žalovaI1ého. Rovněž právem po
kládá odvolací soud ustanovení smíru uvedená ve výroku jeho rozsudku 
za neplatná podle § 879 obč. zák. Odvolací soud dovozuje neplatnost 
těchto ustanovení z neslušnosti, poněvadž by uveřejnění určitých od
stavců prohlášení žalobcova mohlo míti v zápělí jeho soudni stíhání, 
protože se jím mají veřejně oznámiti po případě urážlivé skutečnosti ze 
života soukromého- nebo rodinného, týkající se třetích osob. V převzetí 
závazku, uveřejniti takové skutečnosti, spoč:ívala by však nejen nesluš
nost, nýbrž doko.n'ce převzeti závazku právem zakázaného, pokud ovšem 
by v'uveřejnění spočíval čin trestný a uveřejnění to tedy se nestalo za 
podmínek §§ 489 a 490 tr. zák., kdy jest trestnost urážky vyloučena, to
tiž, když urážející byl zvláštními okolnostmi k uveřejnění do,nucen. Ale 
za takové donucení nelze pokládati, že se žalobce chtěl uveřejněním vy
hnouti, jen vlastnímu stihání pm urážku na cti. Takovým způsobem ne
lze ospravedlniti, by urážlivým prohlášením byla napadena čest třetích 
osob, tedy by kalumnie zústávala beztrestnou proto, že se k ní zavázal 
někdo z důvodu, by sám pro vlastní jím pronesené urážky ušel trestu. 
Pokud tedy v prohlášení žalobcově, jež mělo býti uveřejněno, by se na-

. padala čest cizí, třeba se dělo uveřejnění pravdivých skutečností, ale bez 

. donuce.ní zvláštními okolnostmi, bylo by prohlášení to nezávazným proto, 
že měl jím býti vykonán čin trestný, tedy čin zakázaný úkonem. K za
kázanosti by ovšem nestačila pouhá možnost žaloby pro urážku na cti, 
kdyby nebyla opodstatněna. Ale není ani potřeba rozbírati, zda jest 
správný názor odvolacího soudu, že výroky v rozsudku odvolacího soudu 
uvedené jsou urá:ŽJi.vé a trestné a zda tento jejich ráz dovolatel po právní 
stránce právem napadá, a dále, zda se tato výtka týká celého obsahn tře
tího odstavce onoho prohlášení,. I bez takovéhO' předpokladu jde o smír 
příčící se slušnosti. Na žalobci bylo žádáno, aby za účelem smytí urážek 
jím pronesených (že žalovaný je otcem nemanželského dítka Antonie 
K-ové, že se k vůli němu zastřelil jeden továrník, proto'že ho žalovaný 
nepodporoval, že žalovaný nemá sluchu pro místní potřeby, že jeho chO'
vání k bratru je nelaskavé a nepěkné), veřejně prohlásil v několika ob
cích na vysvětíenou, že vzal na vědomí a že mu byla přesvědčivě proká
zána řaďaskutečností ze soukromého, života žalovaného, které opodstat
ňují odvolání urážek. Ale z přednesu obou stran plyne, že žalobci pře
svědčivý důkaz o těchto skutečnostech žalovaným podán nebyl. Prostě 
mu bylo předloženo znění obšímého prohlášení, by si je pročetl a po
depsal, má-li ujíti potrestání pro urážku na cti. žalobce měl tedy proti 
pravdě veřejně prohlásiti, že mu byla řada skutečnosti' přesvědčivě pro
kázána, a'č to pravda nebylo a ač Se o pravdivosti obsahu prohlášení ani 
v krátké lhůtě dané mu k pročtení ani přesvědčiti nemohL Za těchto okol
ností je převzetí závazku žalovaného neslušné, Zákon pokládá za ne
slušné nejen jednání, jehož předmět neb obsah se příčí dobrým mravům, 
ale i takové, jehož důvod a účel s dobrými mravy se' ne,snáší (Zpráva 
ju'st. kom. str. 339), uloženo-li totiž něco za povinnost, cO' podle sluš
nosti za ni uloženo býti nemělo vzhledem k okolnostem případu. Podle 
toho příčí seslušnosti odsl. 3 sporného prohlášení proto, že žalobce měl 
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prohlásiti nepravdu v tom směru, že mu byla pravdivost skutečností pře
svčdčivě prokázána. 

čís. 9199. 

Předpisem stannv, že se proti akciové společnosti pnkládá za akcio
náře jen ten, kdo jest zapsán v knize akcionářů jako vlastník akcie, není 
zabráněno, by jednotlivé majetkoprávní nárnky, obzvláště nárok na divi
dendu, nebyly postnupeny třetí nsobě a jí uplatňovány. 

(Rozh. ze dne 21. září 1929, Rv II 24/29.) 

Žalobce domáhal se na žalovaném z důvodu obohacení vyplacení di
videndy na akcie, tvrdě k nim vlastnické právo. Pro c e S 'll í s o u d 
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle 
žaloby. 

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

D ů vod y: 

Spornou zůstala jen otázka, zda žalobci přísluší i nárok na dividendu 
na akcie čís. 970 a 971 rolnického akciového cukrovaru ve V. Dovolatel 
již nenapadá úsudek soudů nižších stolic, že žalobce nabyl těchto akcií 
dědictvím, pokud Se týče darováním O'd své matky a od svých sester, 
trvaje na námitce, že žalobce proto není vlastníkem akcH, že jejich pře
vod na něho nebyl proveden podle 'stanov, a že mu nárok na dividendu 
nepřísluší také z toho důvodu, že dal sporné akcie do zástavy své se
střenici Ludmile S-ové. Jest při svědčiti dovolateli, že se převod akcií na 
žalobce nestal za podmínek § 8 až 15 stanov, avšak těmito předpisy jest 
omezen jen převod akciového práva jakO' takového, převod členství v ak
ciové společnosti. ProH ní pokládá se za akcionáře jen ten, kdo jest 
v knize akcionářů jako vlastník akcie zapsán. Řečenými předpisy není 
však nijak zabráněno, by jednotlivé majetkoprávní nároky, ob'zvláště ná
rok na dividendu nebyl postoupen třetí osobě a jí uplatňován, ačkolív 
v knize akcionářů není zapsána (srovnej Staub Kommentar § 222 pozn. 
3). Jen o tento nárok na dividendu jde v tomto sporu. Nelze po'chybovati 
o tom, že tento nárok pří'sluší žalobci, jemuž akcie, pokud jich nenabyl 
dědictvím, byly darovány a do držby také odevzdány, a netřeba se proto 
zabývati otázkou, zda cukrovar ve V. uznal žalobcův nárok. Bylo ovšem / 
také zjištěno, že žalobce dal sporné akcie své sestřenici Ludmile S-ové 
do zástavy s tím, že si má dividendou na ně umořovati svou pohledávku 
za ním, bylo však též zjištěno, že, když dovolatel vedl na dividendu exe
kuci, Ludmila S-ová vyzvala žalobce, by si vymáhal své právo soudně. 
Nelze proto ani z toho důvodu upříti žalobci oprávnění ke sporu, neboť, 
dostal-li dividendu na místě Ludmily S-ové dovolatel, šlo to rovněž na 
úkor hlobcův, poněvadž měl jí býti uhrazen jeho dluh u Ludmily S-ové. 

.1-.1- .... ' 

Odvolací soud tudíž nepochybil po právní stránce dospěv k úsudku, že 
dovolatel jest bezdůvodně obohacen na úkor žalobce a že jest po~le 
§ 1431 obč. zák. povinen nahraditi mu částku vypočtenou odvolaclm 
soudem, jejíž výši dovolatel nenapadá. 

čís. 9200. 

Exekuce na základě říšsknněmeckého exekučního títulu. 
Neni-Ii z rozsudku přiloženého k exekučnímu návrhu patrnO', že ně

mecký rozsudečný soud byl příslušný podle česlroslovenského práva, bylo 
na vymáhající straně, by přiložila aspoň žalobu uplatňujicí ďÍlvod přisluš
nosti podle předpisu shodného s předpisy zdejší jurisdikční normy. 

(Rozh. ze dne 25. září 1929, R I 704/29.) 

S o udp r v é s t o I i c e povolil exekuci na z~kladě roz;udku říšsko
německého soudu. Rek u r sní s o u d napadene usnesenI potvrdIl. 

Ne j v y Š š í ,s o u d zamítl exekuční návrh. 

D tl v'o d y: 

PO'dle § 55 druhý odstavec, prvá věta ex. ř. měl navrhovatel dokázati 
kromě jiného též náležitosti požadované ve smyslu vládní vyhlášky ze dne 
25. června 1924 6s. 131 sb. z. a 11. § 328 čís. 1 a 2 civilního řádu soud" 
ního platícího '/německé říši. To se nestalo. Z rozsudku přiloženého 
k exekučnímu návrhu není patrno, že německý soud rozsudečný byl pří
slušným podle čsl. zákona, neboť o pří'Slušno,sti není v něm zmínky. Zá
leželo na vymáhající straně, by přiložila aspoň žalobu uplatňující důvod 
příslušnosti podle předpísu shodného s předpisy zdejší jurisdikční normy, 
jež nevyžadují zvláštního listinného dokladn, spokojujíce se s údaji ža
loby. Nehyla prokázána ani nákžítost čís. 2 t. j. že žalovanému hyly oh
sílka neb opatření, kterým hyl spor zahájen, doru.čeny huď osobně ve 
státě procesního soudu nebo právní pomocí se strany československé. Ne-. 
dostatky ty, na něž poukázal povinný jíž v rekursu, postačují ke zmi'ně 
napadeného usnesení zamítnutím exekučního návrhu. 

čís., 9201. 

Otázku jsoucnosti a splatnosti zabavené pohledávky nelze rozvinouti 
!II řešiti při povolení exekuce ani při rozhodování o návrhu na zrušení exe
kuce podle § 39 čís. 2 ex. ř., nýbrž teprve v případném sporu s podtlluž
nikem. 

Pozemková relonna. 
Na hyperochu, vyplývající pro dlužníka z přejimaci ceny za zabraný 

majetek, jest připustna exekuce. 
Civiln! rozhocnut. Xl. 72 
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Státní pozemkový úřad není pokladnou ve smyslu dvorského dekretu 
ze dne 11. června 1919, čís. 330 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 25. září 1929, R I 767/29). 

Státní pozemkový úřad navrhl, by byla zrušena exekuce povolená za
bave.ním nároku povínné strany na vydání případného přebytku přejímací 
ceny, příslušejícího povinné straně proti Státnímu pozemkovému úřadu 
podle dodatko'Vé dohody sjednané dne 14. února 1929 ve výši plus minus 
610.000 Kč. S o udp r v é s t o I i c e návrhu vyhověl, rek u r sní 
s o' u d návrh zamítl. D ů vod y: Návrh na zrušení exekuce opřel Státní 
pozemkový úřad o to, že pohledávka povinné strany za Státním pozemko
vým úřadem plus minus 610.000 Kč podle dodatkové dohody ze dne 14. 
února 1929 není dosud likvidní ani splatná, takže exekuce na ni není pří
pustná podle dvor. dekretu ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. s. Usta-
110ve.l1í tohoto d'Vorského dekretu však na projednávaný případ nelze vzta
hovati. Státní pozemkový úřad, jehož agendu stanovil zákon ze dne 11. 
června 1919, čís. 330 sb. z. a n., není pokladnou určenou k tomu, by spro
středkovala výplaty, jimiž jest stát povinen, by přijímala platební příkazy 
příslušných úřadů a prováděla poukázané platy. Státní pozemkový úřad 
musí ovšem konati· také platy, vypláceti přejímací ceny, ale přes to není 
pokladnoU' ve 'smyslu citovaného dvorského dekretu, neboť ne'Vyplácína 
poukazy jiných státních úřadů, nýbrž plní jen závazky, v něž ,sám vešel 
prováděnim pozemkové reformy. Citovaný dvorský dekret sám svým 'odů
vodněnim omezuje se na případy, kde platební poukaz ještě nebyl vydán 
ani ještě není známa pokladna, která bude míti vykonati plat, čehož však 
u Státního pozemkového úřadu není, neboť pokladna ta jest známa; jest 
to ona, která jeho platební pro,středky chová k jeho použití. Není tedy 
exekuce na hyperochu nepřípustná, neboť nevadí tomu ani náhradový zá
kon ani předpisy práva lormálního a bylO' proto stížnosti vyhověti a 
usnésti' se tak, jak výše uvedeno. 

N e j v y Š š i s O' u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Odkazuje se na důvody čís. 7832 sb. n. s., s Dlmz se důvody napa
deného rozhodnutí rekursního soudu shodují a jež stÍ'žnost Státního po
zemkového úřadu se ani nesnaží vyvraceti, vůbec na ně neleagujíc, nýbrž 
prostě zaujala stanovi'sko opačné, vyvrácené v rozhodnutí tom, kde do
líčeno, že dvorský dekret ze dne 21. ,srpna 1838, čís. 291 sb. z. s. tu není 
závadou. Co však se týče další námitky, že zabavená pohledávka není 
nejen dosud likvidní a s~platná, nýbrž ještě ani existentní, ježto prý do
datek k dohodě datovaný ze dne 14. úno'fa 1929 nebyl dosud ani spolu
kontrahentem (exekutem) podepsán a proto také ani presidentem Stát
ního pozemkovéhO' úřadu dosud schválen, tu sluší odvětHi, že při povo
lení exekuce a rozhodování o návrhu na zrušení exekuce podle § 39~ 
čís. 2 ex. ř., o jakýž jde, nelze otázku exi,stence zabavované (zabavené). 
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ohledávky rozvinouti a rozhodovati) pOl1ě:~dž ': návrhu r~usí majet
kov' předmět, na nějž se vede exekuce, byŤl toliko »poz~acen« (§ 54 
čísY3 a § 63 čís. 4 ex. ř.), je-li to po~ledavka, jen podle vs ech pod~tat

. I znaků udána nikoli ale prokazana co do sve eXistence, a navrh 
nyc " , d . k . d" d t odle § 39 čís. 2 ex. ř. na zastavení exekuce vyza ~le . e sv,:. uvo ~os I 

;ice, by pohledávka byla z exekuce vyň~ta, n~koli vsak nestacI.pouhe po..: 
, I' j'ej'l' existence což vše znamena ze otazka eXistence lep, t. j. lell pren , J • ~ , d 
latný vznik může býti rozebírán teprve ve sporu, jenz se n;usI s po -

~Iužníkem vésti, když dobrovolně neplatí (§ 308 a ,316 ex:, r., tento ve 
s ojení s § 1397 a násl. obč. z.), co:ž ovšem ,p:atI 1 o lep splatn~sÍ1. 
'&rátka Státní pozemkový úřad byl by mohl, ~dyz dv. dekret shora CltO-

. proň neplatí uplatňovati jen, že vedem exekuce Je na ,hyperoch, II 
vany, . o " t' (§ 39 d h' od řejímací ceny »podle stávající'Ch předpiSU nepnpus !,e«, . fU Y , : 
Ptavec a § 295 druhý odstavec ex. ř.), ale takovyu;.predplsem, kdyz 
~rávě onen dvorní dekret jím není, svůj návrh nedoloZll. 

čís. 9202. 

Účinnosti mimosoudní nájemcovy výpověd'č~bsahují~i údaje §56~ 
c. ř. s., není na závadu, že byla doručena ma~elt pro~J~:atelky, pak!1 
se pronajlmatelka ,o výpovědi zavča~ d~~věd~I~., ~f!-h ?ajemnl pomer 
zrušen výpovědí, nelze pronajlmatelt .pr~soudtti.,naje~ne za dobu, po 
kterou bývalý nájemce najaté místnosti pres ,to da!e ~ztV~l., . 

Z toho, že nájemce nevyklidil včas úplne ~~pov~zene mtstnosti" ne
~e ještě usuzovati, že mlčky uzavřel novou naJemnt smlouvu po. vypo
vědní lhůtě, 

(Rozh. ze dn.e 25. září 1929, Rv 11483/,28.) 

žalovaný najal od žalobkyně skladiště. Proti žal.ob~ o zaplacení ná
jemného, za poslední čtvrtletí 1927 namítl žalovany, !,e uusII smlouvu 
tím že žalobky:n,i doporučeným dopisem ze dne 11.~?rvence 1 927 ~a~ 
pís~mnolt výpověď s lím, že najaté místnosti do 1. nlna 1927 vyklIdl 
a odevzdá že žalobkyně proti výpovědi nevznesla naml't.~f u ,soudu, 
takž'e se výpověd' stala platnou a tím nájemní smlouva v zan I 9~7 byla 
zrušena. Pro c e s II í s o udp r v é s t o I i c e uzna} podle zaloby; 
o d v n I a c i s o II d napadený rozsudek potvrdil., D u v o. d y: Prv'il1 
otázkou jest, zda dopisem žalovaného ze dne 11. c~rvence 1927 ,byla 
dána účinná výpověd' z najatých mistností. Tuto ota~!~ Jest, r~z:esJll 
kladně. Z obsahu, dopi,su jest zřejmo, že nájemce skladlst~ v dome zalu
'leí 'strany vypovídá je s tím, že je od 1. řílna 1927 vyklId!. .lest tu ,ozn:",; 
hena přesně místnost, jíž se výpověd' týče" an j!né. n;ístnosh v~povl~aJ~~ 
v domě strany žalující neměl, a lest pr.e,s?" ud"n. I cas, kdy nale.mm P 
měr měl skončiti. Obsahoval tudíž dopl's zalovane~o ze ~e ll., cervenc~ 
1927 náležitosti jež pro- výpověď jsou § 562 c. r. s. predep,sany ~ jez 
ve smy-slu § 565 c. ř. s. úplně stačí p'ro výpo'Věď mrmosoudm, ktera ne-

n' 
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musí obsahovati návrhy uvedené v § 562 prvý odstavec c. ř. S., jak mylně 
za to má prvý soudce. A poněvadž mimosoudní výpověď netřeba do
ručiti podle předpisů o domčování žalob do vlastních mkou a stačí, 
dověděl-li se ten, komu výpověď svědčí, o ní včas odjinud, - neboť 
vztahovati ustanovení §§ 564 a 108 c. ř. s. na případy jiné než tam uve
dené nemá zákonného podkladu a jest nepřípustné, - jest úplně lho
stejno, že v souzeném případě byl doručen dopis ze dne ll. července 
manželu žalobkyně, ana se žalobkyně o výpovědi, jak sama v žalobě 
doznává, dozvěděla. Při tom jest ještě zdůrazniti, že manžel žalobkyně 
vedl správu majetku své manželky a jako takový i proti žalo'vanému vy
stupoval již při uzavření nájemní smlouvy. Z toho vyplývá, že bylo na 
žalující straně, by, chtějíc, by se výpověď nestala proH ní účinnou, po
dala včas proti ní námitky. Ježto tak neučinila, nabyla výpověď účin" 
nosti, i když nájemní smlouva byla uzavřena na určitou dobu, na tři 
leta, jelikož i taková nájemní smlouva může býti z důvodu § 1117 obč. 
zák. zrušena a zrušení to se může státi i výpovědí. Byla-li tudíž dána 
účinná výpověď, byla nájemní smlouva zrušena a nemůže 'žalobkyně 
teprve ve sporu o zaplacení činže namítati to, co měla uplatňovati včas 
námitkami proti výpovědi. Neprávem se tudíž prvý soud s těmito námit
kami žalující strany obíral a i po' právní stránce nesprávně věc posoudil, 
dospěv k závěru, že nájemní smlouva nebyla výpovědí zrušena. Jinou 
však jest otázka, zda přes to .není žalobní nárok odůvodněn, ana žalob
kyně tvrdila, že žalovaný najaté místnosti do I. října 1927 nevyklidil 
a jich dále používal. Prvý soud zjistil, že žalovaný najaté místnosti do 
1. října 192~ nevyklidil, nýbrž že tam některé své věci ponechal, že 
dokonce 20. listopadu 1927 celou fůru různých věcí z místností těch 
odvezl a že i pak tam zůstaly ještě jiné předměty patřící žalovanému. 
Na základě těchto zjištění dospěl prvý soucl k závěru, že žalovaný sporné 
místnosti v posledním čtvrtletí 1927 měl v držení a používáni a že tudíž 
nájemní pomě.r i v tomto čtwtletí dále trval. Závěr prvého soudu, že 
trval nájemní poměr dále, nen.í ske správný, an byl poměr ten, jak shora 
~olíč~.no, ~ýp~vě~í již zrušen. Přes to však nelze pochybovati o tom, 
ze naJemmk, Jenz má podle výpovědi místnost vykliditi avšak tak ne
učiní a dále v užívání místnosti pokračuje, musí platiti~ájemné, neboť 
nelze připustiti, by jí užíval zadarmo. Ovšem podle přísného práva 
by nevyklizení včas nezakládalo vlastně závazek k placení nájemného, 
nýbrž k náhradě škody, jejíž výše by se mohla po případě od nájemného 
různiti, býti větší neb menší,avšak žalovaný se v prvé stolid nijak proti 
tom~ n;ebránil, že, se žádá nájemné, niko'li náhrada škody, nýbrž jen 
tvrdll~ ze. s:. vysteh?val z ~!s~n?stí a ž:e tudíž není povinen nájemné 
pla!ttl. ZaleZl proto jen na Zjlstem, zda ·s·e žalovaný skutečně vystěhoval. 
Odv?l~tel, ~apadaje ocenění výpovědi svědků, vytýká, že ani svědci 
udalI, ze se zalovaný vystěhoval dne I. října 1927 a že zanechal v míst
nosti různé předměty, nelz,e z toho rozumně usuzovati, že používal míst
ností ?a dále .. Výtka ta však není odůvodněna. Prvý soud zjisli'l jen to, 
co svedcI take skutečně udali, a z jich výpovědí je oprávněn názor že 
žalovaný, i když se dne 1. října 1927 z najatých místností vystěho'val, 
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"val j'ich i na dále zanechav tam až do 20. listopadu 1927 celou 
pOUZI ' . " P' ť žalovaného • . 'cí a ponechav i pak tam některé sve ve CI. ovmnos I , 
~url~ V;ejen, by se sám vystěhoval, nýbrž i, by na;ia~é mí~~nosti, úplne 

y Hd'l' dokud tak neučinil, jest jasno, že místnostI tech ,u:zlval p.res. to, 
~~ lo~i<r nájemní byl výpovědí dnem I. října 1927 zrus.en. Je-l~ to!"u 
z kP právem prvý soud žalobě vyhověl a uznal žalovane~o povmnym, 
~ 'nájemné za čtvrté čtv;tletí 1927.žalující straně zaplatIl. 

y N e j v y Š š i s o II d zalobu zamIll. 

Důvody: 

Dovolání z dovolacího důvodu nespráVI;éh? pr~vního posouzení v~ci 
'est opodstatněno. Odvolací soud dal s; spravne O'tazk~, co je roz~odn~n; 
j ři rávním posouzení této věci. Prvm rO'zho~nou otazk~',zda. vypo:,':.d 
~alo~aného z ll. července 1927 by~a ~roti z~lobkyn.1 ucmna, rozresIl 
s rávně a stačí v tomto směru odkaza!t na duvody jeho rozsudku. Je 
!utno míti na my.sli, že jde o výpověd' nájemcovu, a proto s~ na te~t~ 
případ .nemohou vztahovati úvahy o neúčinnosti mlmosoudm vy~ov;dl 

. uvedené v ro.zhodnutí nejvyššího ·soudu ~ís. 6~76 s,b .. n. s. Uzn~l-h vsa~ 
odvolací soud, že nájemní poměr byl z:.~sen vypoved~~ ~emoh! zalobkyn! 
přisouditi nájemné za dobu, !<dy ho pz nebyl? Z j1~eho duv?du, ne: 
z důvodu nájmu se žalobkyne nedomahala zazalovane p~hledavkJ' ze 
.. netvrdila skutkové předpoklady pro nárok na mhradu skody. 
~~:n~y tento nárok byl z tohO' dilvodu. ?sp'r~vedlněn.' ne:ze v tomt? sp~r~ 
řešiti. Odvolací soud má za to, že najemmk, kt.'lfy n:a p~?le v)'povedl 
nájemní místnost vykliditi, ale neučiní tak, mUSI plalltI najemne. !< to
muto názoru nelze přistoupiti, vždyť ani odvolacl s,oud neu~n~l, ze by 
žalova.ný tím, že vypovězené místnosti včas ~p~ne ne:ryklIdIl, !"lčky 
uzavřel novou nájemní smlouvu po výpovědní lhu~e, a ~1l1 ctovolacl .s?~d 
nemůže k tomuto názoru dojíti na základě skutecnosh. ve s~oru Zj1s!e
ných a uvedených v roz.sudku O'dvolacího soudu. Ano najem~lh~. pom;ru 
po 1. říjnu 1927 nebylo, není odůvodněn nárok na placem na]emneho 
za dobu po tomto dni. 

čís. 9203. 

Není-li opozděné plněni prodatelovo iIloyálmm, musi lrup.itel zboží 
přijmouti a zaplatiti, leč že po uplynutí doby k splněni poskytl dodatnou 
lhůtu k plněn! II pak od: smlouvy odstoupil. 

(Rozll. ze dne 25. září 1929, Rv I 1735/fl8.) 

žaloba nástupce prodatele proti kupiteli o zaplacení tr~ové ceny z.a 
340 kg autooleje byla obě man i ž š í m i s ou d y zamltnuta. Ne j
vy Š š í s o u d uznal' podle žaloby. 

O ů vo dy: 

Dovolatel napadá rozhodnutí soudu druhé. st~lice z do;olacích dil,
vodtI čís. 2 a 4 § 503 c. ř. s. a to, pokud jde o duvod posleze uvedeny, 
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právem. Nesporno jest mezi stranami, že si žalovaný objednal 9. pro, 
smce 1926 od C~-~kých chen~i~kých závodů společnosti s r. obm. 340 kg 
au:??leje k dodam na odvolan1 (Abruf), nejdéle do konce března 1927. 
Nlz.slm! soudy. jest zji'štěno, že žalovaný odvolal v březnu jeden sud 
oleje, ze mu vsak nebyl dodán. žalovaný nepoužil však žádného z práv 
v § 355 obch. zák., nýbrž nereagoval vůbec na nedodání zboží. Ná
sledkem toh? trvala s;nlo~va dále. V květnu 1927 byla, jak nesporno, 
fIr~la ~h-~kechemlcke. z.avody spol. s r. obm. převzata podle § 1409 
obc. zak. zalobce;n a. presla n~ něho i pohledávka z trhové ceny postu
pe~ ~§ 1392.obc. zak.), jakoz I povlllnost k dodání 2 sudů (340 kg) 
oleje za:ovanemu, a to převzetím dluhu toho k plnění (§ 1404 obč. zák.). 
Doku~ zalov~ný nezvěděl o~ ton'.; že dřívější pr?datel souhlasí s tím, by 
mu. (~alovanemu) bylo plneno zalobcem na mlsto něho, nebyl povinen 
p:nem od žalobce přijmouti (§ 1423 druhá věta obč. zák.). Jakmile 
v~ak o ~~uhlasu tOl'; ;vědě:, byl podle § 1423 první věta obč. zák. po
vmen pr~lmoutl pinem od zalobce, byl povinen přijati' zaslané mu dva 
sudy olej.e. Nes~orno jest, že žalobce zaslal žalovanému objednané dva 
s~dy ~Iel~ 13.cervene 1927. Není však, jak první soud zjistil, proká
z~no,. ze z~lovapý .v. ten ča~ již vědělo Ž': firma a závod Ch-ských che
n;,I~kych zavodu presel na zalobce a ze zal obce se souhlasem firmy za
SIla olej. Nemusil tudíž žalovaný po rozumu § 1423 druhá věta obč. zák. 
tehdy je.ště přijat! zásilku. Kdy! však později žalovaný nabyl, jak zjistil 
odv?lacl ~oud, vedomo:,Y. o preohodu fIrmy Ch-ských chemických zá
v~du. r:a zalob;cea tudl~ I o souhlasu firmy, by plnil žalobce na jejím 
m.lste :~Iovaner;ru: ?yl zalovaný povinen podle § 1423 první věta obč. 
z.ak. pnjatJ p}nenl z~lobcem, byť i bylo opozděno, neboť, ač prodavší 
fmn.a Ch-ske chemIcké závody měla zboží zaslati, jeden sud oleje 
v breznu 1927, nenastalo tím, že sud na zavolání nedodala storno 
smlouv~, poněvadž žalovaný neprohlásil, že ustupuje od smlouv;' Druhý 
s'~:d ol:je byla prodatelka povi'lllla dodati teprve na zavolání, které se 
v~ak, J"k nesporno, nestalo. Oprávněna ovšem byla zaslati jej již za
ča~~em . d~bna 1927 bez dalšího zavolání, poněvadž zavolání se mělo 
staÍl neJd~le do konce března 1927. Když však žalobce na místě původní 
fIrmy plml teprve 13. ,července 1927, aniž se před tím stalo zavolání 
druh;éhosudu, pl.ni! vč~s a ne~'y: 's plně'~ím druhého sudu vůbec v pro
~~em. V prodlem byl len ,dodamm prvmho, sudu, jež však zůstalo, jak 
p.z u~edeno, b~~ nasledku. Nebylo proto třeba naříditi pro neúplnost 
nzem (§ 503 CIS. 2 C. ř. s.) jeho doplnění důkazem o tom zda firma 
Ch-:ské chemické z~vodl obdržela dopi's žalovaného, jímž z~volal jeden 
sud auto~leje, ponevadz okolnost tato jest pro rozřešení sporu neroz
?odnou .. Zal obce ?yl ~právněn prodlení odčiniti po tak dlouho, dokud 
zalovany. neprohlasll, ze od smlouvy ustupuje. Nelze ,sice pochy1bovati 
? to?". a jest v.tom směru i ustálena praxe, že neloyální opozděné uplat
nova~l~mlu~~lCh. pr~v se příčí zásadě poctivosti a víry v obchodě a 
P?strada tudlz pravm ochrany (Staub-Pisko komentář ke ól. 354 obch. 
zak. § 31, ke ~1. 35>;' ~ 32 a.k~čI. ~56. § 16), avšak žalovaným nebylo 
am tvrzeno, hm mene prokazano, ze zalobcovo jednání bylo iIloyální, 
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že jeho prodlení v plnění b~lo obmysln~ nebo svévolné. Uv~ží-Ii ~e,.~~ 
žalující strana teprve v kvetnu 1 927 pre~zala zavod • .od pred~~~zeJlcl 
firmy, která mu obchod se žalovaným predala k vynzem, uvaZl-II .s~ 
dále, že od doby převzetí závodU žalobcem ža!ov~ný. ».n~zavolal« dodan: 
oleje, nelze se diviti, že žalobce, jsa pattne prveblra~~m ,zavadu _ph:e 
zaměstnán, přišel teprve v červenci k tomu, by prevzaly zavazek splml. 
Bylo proto povinností žalovaného,. chtěl-Ii ~d sml?uvy UStOUpItI, b~ po 
poskytnutí dodatečné lhůty k pinem prohlasll.k zalobcl (nebo k Jeho 
předchůdci) ,že ustupuje od smlou,vy. To se vsak nestalo. 

čís. 9204. 

úmluva mezi československou republikou 'a republi~'OU R.ak~usk'O~ 
ze dne 18. června 1924, čís. 60 sb. z. a n. na rcik 1926 o uprave zavazků 
v rakousko-uherských k'Orunách. . 

Podle čl. V. třetlho dodatečného zápisu ze dne 27. l~s~opa~u 19~8, 
čís. 117 sb. z. a n. na rok 1929 jsou povolány k rozhodovant 'O zavazc~~~ 
podle oddílu A soudy příslušné podle jurisdikčni nonny. Nelze tu po~zth 
předpisu čl. 46 úmluvy čis. 60/26, ať záva20ek podléhal nebo nepodleha\ 

soupisu. 
(,Rozh. ze dne 25. září 1929, R 11 281/29.) 

Žalobce, tuzemec, žaloval vídeňskou firmu o náhr~du škody, ježt~ 
s ním zrušila předčasně služební poměr. Pro c e s ~ I S o udp r v ~ 
s t o' I i c e neuznal žalobní nárok důvodem po pravu. Od v,o I a c I 
s o u d usnesením ze dne 14. června 1929 zrušil napa.dený rozsud.e~ 
i s předchozím řízením a odmítl žalobu. D ů v o:~ y.: ':'ynzuJe odvolam 
zkoumal odvolací soud z úřadu, zda nejde o penezm zavazek ~e smyslu 
oddílu I. čl. 1 písm. c) úmluvy mezi českoslov:~skou repubhkou a. re
publikou Rakouskou vyhlášené ll. května 1926, CIS. 60 sb. z. a.n. Otazku 
tu zodpověděl kladně. Podle žaloby jde o náhradu .ško~y, k~era povst~la 
žalobci tím, že žalovaná firma zrušila s ním přeclcasne sl~;eb~1 pom~r: 
Podle souhlasného ud"ní stran měl žalobce 26. února 1 ~19 r~d,ne by?hst~ 
na území československé republiky a žalovaná hrma mela sldlo ~a uzeml 
druhého státu. Smlouva služební, z jejíhož porušení žalobce narok od
vozuje, stala se podle jeho přednesu. v době d~leko pře~ 26. ú~orem 
1919. Avšak, i kdyby 'se zato mělo, ze Jde .'0. nar?k. n~ .n~hrad,: skody 
ve smyslu § 129'5 obD. zák., sta!o se právn~ lednalll,. Jez Jest duvo~em 
jeho nároku, před tímto dnem. Zalobce tOÍlo:. tvrdIl,. ze dr:e . 2. ~rosl~c~ 
1918 vrátil se z vojenské služby a dal se zalovane.:lr:n~. k. dl.SpOS;c~, 
načež mu dopisem na jeho právního zástupce dala tnmeslcm vypoved. 
Stalo se tak dopisem ze dne 2. ledna 1919. Jest proto te~to den pova
žovati za počátek vzniku žalobního nároku, a to ve starych rakous~o
uherských korunách. Jsou proto dány předpoklady .. shora cltovaneho 
článku úmluvy. Podle čl. 46 (3) této úmluvy jest z uradu spory do.sud 
přerušené ukončiti odmítnutím žaloby pro. nepřípustno~t por~du ~rava. 
Tento spor byl sice přerušen, avšak nepravem v prvlll stohcl opet za-
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hájen., ~ylo tudíž napadený rozsudek a předcházející mu řízení jak 
zmatecne podle § 477 čís. 6 c. ř. s. zrušiti a podle § 478 c ř s žalob o 
odmítnouti. . .. II 

Ne i v y š š j s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvola_ 
clmy soudu, by znovu rozhodlo odvolání, nehledě k důvodu pro ktery' 
zrcsIl rozsudek. ; 

Důvody: 

Nejvyšší soud zabýval se jen otázkou přípustnosti pořadu . nepokl . d . h ·d prava 
a aJ~ :a v o né obíratí se dalšÍmí otázkami v tomto obdob! 

s~oru, v nem~ bylo ro,zhodnuto mezj,tímným rozsudkem jen o právním 
duvodu sporne pohledavky. Dnem 5. srpna 1929 nabyl účinnosti zákon 
ze dne I? ,~ervna. 1929, čís. 118 sb. z. a n., podle něhÚ'ž mají moc zá
kona. pravm pravldl~ obsažená ve třetfm dodatečném zápíse ze dne 
27. hstop~du, 1928, ČIS. 117 sb. z. a n. Nejvyšší soud posuzuje dnes věc 
podl~ p,ravmhÚ' stavu vytvořeného těmito novým; předpisy, nehledě 
k pravnnl1u stavu z doby napadeného U'snesenl' Pod'l·e sd'l· " k I k'h .. , ... e em ces, o-
s .ovens . e o zuctovaclho ústavu nebyl sporný nárok přihlášen k sou-
PIS~~ al1l ~ tohoto ús~av,u ani u rakouského zúčtovacího úřadu. šlo by 
tudlz o zavazek, o nemz mluvi články I. a III. třetího dodatečného zá
pISU" kdyby, byl správným názor odvolacího soudu, že šlo o závazek ve 
s~yslu~ O?dIlu, L čl. 1 c) úmlu,vy čís. 60/26. Podle článku V. třetího 
dodatecneh? zaplsu budou spory o závazcích podle oddílu A, tudíž i o zá
v~zCÍch,vyt~eonych ,pod,' a '~'i rozh?dovati soudy příslušné podle zákon
nych p~e~pIsu o pnslusnosh soudm. Ustanovení tomu nelze rozuměti ji
nak, nez, ze, k roozhodo~á~í ,o nárocích těch jsou povolány soudy příslušné 
po?le predpI's~ junsdlkcm normy. Nelze proto v žádném případě 0-

UŽItI .ma sporny závazek předpi'Sů čl. 46 úmlu,vy čís. 60/126 af záva~ek 
podléhal S.?~UJ;isu. čili nic, a netřeba rozhodnouti o správnosÍi názoru, že 
Jde o penezl1l zavazek ve smyslu Ú'ddílu , čl. 1 c) téže úmluvy. 

čís, 9205. 

, Po~ledávky vyplývající z ustanovení čl. 208 mírové smlouvy Srunt 
(},erll!alOsk.~,.nepřfsl~šejí býv. c. k. eráru (jeho likvidační podstaté), 
ny'brz nyn':JsI repubhce Rakouské na účet částek dlUŽných touto repu
bl~kou, z duvodu povinnosti reparačních, stanovených v VIII, části této 
mlfove smlouvy. 

, Exekuce ~bav:ním tak?vétop:ohle~v:ky ve prospěch pohledávky za 
~~v. ~. k. erare~ ,lest ~epnpustna. K teto nepřípustnosti jest pfihlížeti 
JIZ při rozhodovool o navrhu na povolení exekuce nikoliv teprve kdyby 
a až by rEWat1ační komise prOhlásila, že odmítá žádost za výplaht. 

(Rozh. ze dne 25. září 19'29, R II 337/29.) 

S? u ď p .r,v ,é ,s t o },i c, e . povol,i! proti bývalému c. k. eráru k vy
dobyh a k zajlstem penezl,te pohledavky exekuci zabavením pohledávky 
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lomil. Kč více méně, která podle čl. 208 a násl. mírové smlouvy dané 
v St. Germain-en-Laye dne 10. září 1919 tvoří likvidační podstatu býva
léhO' c. k. eráru a ji'ž mají platiti státy, kterým připadlo území bývalého 
mocnářství rakollsko-uherského nebo které vznikly ro'zkouskováním to
hoto mocnář,ství. Reparační komisi v Paříži XVI., čís. 7 Rue de Tilsitt,. 
která podle čl. 179, 208 a násl. řečené smlouvy má tuto pohledávku od 
jmenovaných států pro likvidační podstatu bývalého c. k. eráru vybratí 
a jednotlivým účastníkům rozděliti, do rukou generálního sekretáře, 
zapověděl, by zapsané pohledávky dlužníkovi nevyplácela; tomu pak za
kázal,by s ní nijak nenakládal, zejména by jí úplně ani z části nevybíral. 
Rek u r sní s O' u d exekuční návrh zamítl. D ů v O' d y: První soud po
volili podle návrhu vymáhajícíhO' věřHele jednak uhrazovací, jednak Z"
jišfovací exekuci zabavením pohledávky lOmil. Kč více méně, která prý 
podle čL 208 a násl. mírové smlouvy dané v St. Germain en Laye dne !O. 
září 1919 tvoří likvidační podstatu bývalého C.·k. eráru, a již mají platiti 
státy, kterým připadlo území býv. mocnářství rakousko-uherského nebo 
které vznikly rozkouskÚ'váním tohoto mocnářství; i zapověděl zároveň 
prvý soud repamční komisi, která podle čl. 179, 208 a násL uvedené mí
rové smlouvy má tuto pohledávku od jmenovaných 'států pro likvidační 
p'Ůdstatu býv. c. k. eráru vybrati' a jednotlivým účastníkům rozdě]Hi, by 
zabavené pohledávky dlužníkovi nevyplácela. Dlužníkova stížnost proti 
tomuto usnesení jest oprávněna. Lze ponechati stranou i to, že, pokud 
je ve veřejnosti známo, cena statků a majetků získaných nástupními 
státy podle čl. 208 řečené mírové smlouvy dosud reparační komisí ani 
stanovena nebyla, i zásadní pochybnosti 'O j·soucnosti zabavené pohle
dávky. Zdůrazniti však sluší, že, jak stanoví řečený článek 208 v odst. 4, 
cena tato bude stanovena reparační komisí, by byla připsána ,na vrub 
státu nabývajícího a ke prospěchu Rakouska na účet 'částek dlužných 
z důvodu povinnosti k n<ihradě škod. Podle toho nelze tvrditi, že pohle
dávka, o kterou jde, tvoří likvidační pÚ'dstatu bývalého c. k. eráru a že 
tu tedy vůbec jde o majetek dlu~níka, nýbrž oprávněným věřitelem tu 
pojmově je Rakousko, Rakousko poválečné, právní podmět odlišný od 
dlužníka. Jest arci též na snadě, že poddlužníky by tu byly při správném 
pojetí jednotlivé 'nástupní státy, ty však v exekuční žádosti ani ,nejsou 
u"edeny (§ 54 čÍs. 3 ex. ř.), a nikoli tedy reparační komise, jež podle 
ustanovení mírové smlouvy jest jakožto mezispojenecká komise výhrad
ným zástupcem všech vlád spojených a sdružených, majic za úkol zkou
mati nároky na válečné odškodnění a stanoviti rozvrh plateb odváděných 
na účet náhrady škod (čl. 179 a pří I. 11. k oddílu 1., zejména §§ 1, 2, 11, 
12). Jest dále miti na zřeteli, že reparační komise není vázána žádným 
zákonodápstvim ani určitým zákonníkem (§ 11 řečené přílohy 11.) a že 
dále cena statků a majetků získaných jednotlivými státy má býti odvo
dena na účet částek dlužných z důvodu povinnosti k náhradě škod, 
Z těchto ustanovení mirové smlouvy St. Germainské, jež mají také pro 
Československo účinnost zákona, byvše řádně vyhlášeny ve sbírce zá
konů a nařízení, vysvítá, že povolení exekuce, o kterou jde, jest po zá
konu nepřípustné, poněvadž se příčí závazkům, které převzalo českoslo-
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vensko jako jeden z účastníků mírové smlouvy, a poněvadž platby 
určené podle této smlouvy na účet náhrady válečných škod pro vlády 
spojené a sdružené, nejsou vůbec zabavitelné na prospěch vymáhané 
pohledávky, nemluvíc o tom, že vydáním platební zápovědi svědčící re
parační komisi bylo by se strany československého soudu přímo zasa
ženo do územní svrchovanosti cizích států. 

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

o ů vod y: 

Stěžovatel jest na zřejmém omylu. Podle § 54 čís. 3 a § 63 čís. 4 
ex. ř. _ musí návrh na exekuci udávati č-ásti dlužníkova jmění, na které se 
má vésti exekuce. Pokud jde o pohledávky neb jiné nároky jakožto 
předmět exekuce musí to býti pohledávky neb nároky dlužníkovy (§ 294, . 
325,331 ex. ř.), nemůže však věřitel žádati exekuci na majetkové před~ 
měty osoby třetí, která není jeho dlužníkem, jakž plyne již z předpisu 
§ 7 ex. ř., podle něhož lze vésti exekuci jen proti dlužníku, na jeho jmění. 
Udává-Ii tedy exekuční návrh jako předmět exekuce jmění jiného práv
ního podmětu než dlužníka, nemůže exekuce býti p0'volena, protože ne
souhlasí s exekučním ti·tulem (§§ 7,9, 10 ex. ř.). To však činí stěžovatel, 
an, maje podle exekučního titulu dlužníkem bývalý c. k. erár, žádá o exe
kuci na pohledávku vyplývající z ustanovení čl. 208 mírové smlouvy 
Saint Germainské, nebo,f ta nepřísluší jeho dlužníku, býv. c. k. eráru, 
nýbrž »Rakousku«, nynější republice Rakouské, na účet částek dlužných 
touto republikou z důvodu povinnosti k náhradě škod, povinností repa
račních, stanovených v vm. části smlouvy (§ 177 násl.). Budou tedy 
podle výslovného .nařízení čl. 189 písm. b) čácstky sem spadající připsány 
k prospěchu »Rakouska«,nynější Rakouské republiky na účtu jejich 
závazků k náhradě škod, na kterérnž jasném ustanov.ení nemůže nic změ
niti stěž.ovatelovo úsilí, .snažící -se na mÍ'sto »Rakouska«, strany smlouvu 
uzavírající (viz vstupní formuli .na stránce 1855), státu živého, dosaditi 
likvidační podstatu bývalého Rakouska, podmětu mrtvého, neexistují
cíhO' než právě uměle pod formou pozůstalostní podstaty zvané pod
statou likvidační. Tím, že ve zdejším rozhodnutí ze dne 18. května 1'92S 
R II 164/28 čís. sb. S054 byla právní existence tét0' likvidační podstaty 
llmána, nebylo ještě řečeno, že a z jakých aktiv záleží a že její věřitelé 
,dojdou v ní úhrady, jak se to snaží stížnost vyklácdati. Vždyť mobou býti 
.a jsou i likvidační podstaty - a možná že t tato objeví se takovou -, 
při nichž se na konec ukáže, že záležejí hlavně nebo výlučně z dluhů, 
pročež je nemístné odvolilvati se na čl. 20'3 cit. smlouvy, jenž jedná 

.Q jistých veřejnoprávních dluzích (stížnost nazývá to jměním bývalého 
Rakouska), to tím spíše, any dluhy ty přesunuty na t. zv. nástupnické 
státy, a tedy ani nenáležejí do pasiv likvidační podstaty bývalého Ra
kouska .. Poněvadž nároky vyplývající z d. 208 smlouvy nejsou částí 
aktiv řečené likvidační podstaty bývalého Rak0'uska, jest zbytečné za
bývati' se otázkou:, zda by, kdyby, jak tomu stížnost chce, částí těchto 
.aktiv byly, ručily napřed, jak tomu stížnost opět chce, za ony věřitelské 
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nároky proti bývalému Rakousku, jež mírová smlouva neupravuje, ze
jména tedy za nároky soukromoprávní, jako jest nárok stěžovatelův, 
než nicméně jest podotknouti, že citované předpisy mírové smlouvy 
(čl. IS9 písm. b) a čl;20S) připis~jí je na úhrad. u repar~čn~cl: platů Ra
kouska uvedených v cl. 177, což JSou platy na skody valecne, a nemo
hou tedy žádným způsobem tomuto účelu býtí odnímány a soukromo
právní exekucí pro věřite!.e neválečných soukromoprávních pohledávek 
býti zabavovány, takže, i kdyby stěžovatel se svou konstrukcí, že platy 
čl. 20S smlouvy mají plynouti do aktiv likvidační podstaty bývalého 
Rakouska, měl pravdu, neměl by právO' sáhnouti na ně k úhradě své 
neválečné náhradní pohledávky. Ovšem že odpadají i další otázky, jimiž 
se stížnost proti napadenému usnesení zabývá, zda reparační komi'Se je 
zástupcem poddlužnických států a jakými normami (zákony) jest vá
zána. Není-li jméní, na něž vymáhající strana chce ,sáhnouti, majetkem 
jejího dlužníka, bývalého Rakouska, nemůže exekuce podle shora uve
dených předpisů exek. řádu býti povolena, a jest i v tom kuse stížnost 
na omylu, majíc za to, že se tato otázka při' rozhodování o exekučním 
návrhu (o povolování exekuce) řešiti nemá, nýbrž že by na ni došlo 

. teprve, kdyby a až by reparační komise prohlásila, že žádost za výplatu 
odmítá. Lze tu dokonce doložítí, že nejen nelze povoliti exekuci na 
jmění -nedluhující osoby třetí, nýbrž ani na jmění dlužníkovo, když exe
kuce jest nepřípustná, jíž by tu, jak ukázáno, byla, í kdyby předmět 
exekuce dlužníku náležel: nebof § 39 čís. 2 ex. ř. dovo.]uje, když byla 
nepřípustnost přehlédnuta, i exekuci pravoplatně už povolenou zrušiti, 
když ,se přljde 'na nepřípustnost, a to nejen na návrh, nýbrž i z úřadu 
(§ 39 druhý odstavec ex. ř.), takže, je-li nepřípustnost zřejmá již z ná
vrhu, nesmí se exekuce povoliti a, povo'lí~li se přes to, bude míti úspěch 
stížnost do toho, po danil, jak ji i § 295 drtlhý odstavec ex. ř. jako apli
kaci všeobecné úsady ještě výslovně vyhražuje. 

čis.9206. 

výpoved' z nájmu jest považovati za žalobu; 
Právo dáti nájemníku výpověď v obvyklých výpovědních lhůtách 

anebo podle nájemní smlouvy přísluší za vnucené správy i majiteli domu, 
děje-li se tak za souhlasu vnuceného správce v zájmu vnucené správy. 
Lhostejno že souhlas vnuceného správce nebyl prokázán hned při po
dání výpdvMi, nýbrž ~ za sporu do vynesení rozsudku prvého soudu, 

(Rozh. ze dne 25. září 1929, Rv II 600/29.) 

Pronajímatel dal nájemci soudní výpověď z bytu v čase, kdy byl dům 
pod vnucenou správou. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e ponechal 
výpověd' v platnosti, 0' d vol a c í s o ,u d výpověd: .zrušil., I? ů v o ~T 
Řízení v rozepřích ze smlouvy nájemm a pachtovm lest vaz ano zvlast
nímí formálními předpisy. Jednak jest zákonem přesně označen obsah 
výpovědi soudní a mimosoudní (§§ 562, 565 c. f. s.), jednak náleží od-
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půrci VYP?vídaEcí strany, by př",dnesl u ,soudu veškeré námitky do lhůty 
§ 5?2, c. r. s., JIn,:k JSo.u op,ozdeny. Z ,techto ustanovení vysvítá, že výc 
pov~,d n~lze P?vaZo,vatI .za zalob,~' takz~ změna nebo doplnění výpovědi 
:,a r!zem o, n,:mltkach Je~t nepnpustna. Mezi stranami jest nesporno, 
ze d~m! v nemz Jest, spor~'y by,t, Jest p,od vnuc~nou správou. Podle § III 
ex. ,r. Jest v takovem pnpade vyhrazena pravo výpovědi vnucenému 
spravcL ~ projednávaném případě nevysvítá ani ze žádosti o výpověd' 
z ,bytu a~,I ze soudní výpovědi na základě této žádosti, že výpověd' byla 
dan~ Jmenem nebo z rozkazu vnuceného ,správce. Z důvodů shora uve
denych nelze tento nedostatek dodatečně odstranítí za řízení 0' námit
kách proti této výpovědi. 

. N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
Clmu soudu, by o odvolání dále jednal a znova rozhodL V otázce, ,o niž 
tu Jde, uvedl v 

důvodech: 

Dovo!~~í, op!raj!cí,mu se o dovolací důvody čís. 2, 3 a 4 § 503 c. ř. s., 
nelze ,UPfltI opravnen}. Podle .. § 99 ex. ř. zpraví exekuční soud, jakmile 
P?v?h, vnucen?u, s~rav~,. maJItele n:movitostí o' tom, že se má zdržeti 
vse~Ikeho nakl,adan~ s uZltky exekucI 2a'stiženými a že nesmí se účastníti 
spravY',vedene spravcem, protí jeho vůli. Správce rrabývá vnucenou 'sprá
vo~. pra;,a ,sprav?v,alI' ifl,emovitost, bráti z ní užitky a výnos a předse-· 
bratI pravm Je~~"m potreb?á ~ provedení vnucené správy (§ 109 ex. ř.). 
Na smlo?vu n.aJemm ,nema vsak vnucená správa vlivu (§ III ex. ř.). 
Z to:lO' Jest, zJev,no" že právo, dáti nájemníkovi výpověd' v ohvyklých 
ter~Inech vypovedmc.h ~neb v mezích ustanovení nájemní smlouvy, pří
SIUSI vnu~enemu spravcI,. tím není však ještě vyloučeno, by výpověď 
nen;ohl, dat! 1 maJItel domu (,dlužník), děje-li se tak za souhlasu vnu
cenehospravc: v, zájmu vn~cené správy. O takový případ tu právě jde. 
žalo~ce v!povedel Jako majitel domu, ,stiženého vnucenou správou ná
Jem?Ika, zalov~n~ho, pro neplacení nájemného za souhlasu vnuc~lého 
sP:";,c,e. ~eva9I,. ze ~o~hla,s vnuceného správce nebyl prokázán hned při 
POd"lll vypovedI, nyhrz az, za sporu, stwčí, že se tak stalo před vyne
sel11,m ,:o~s~dku soudu prvm stolice, t"kže námitka nedostatku' aktivního 
op;av~en} zalohcova ke sporu byla právem prvním soudem zamítnuta. 
~ravl11 na~or odvolacího ·soudu, že výpověd' nelze považovati' za žalobu 
Jest, mylnym, ne~oť § 57~ druhý odstavec výslovněstanaví, že jest vy~ 
povldatele pav~zovah za zalobce, a v motivech k § 560 c. ř. s. se uvádí, 
z~ J;st o to pecO,vatI, by rozdíl mezi ~ýpovědí a žalobou při ústním jed
nam byl odstranen. Odvolaclmu soudu nelze tedy dáti za pravdu pokud 
upírá žalobci oprávnění k žalobě. ' 

čis •. 9207. 

N~~e o výprosu, nýbrž o smlouvu nájemní, přenecháno-li užíváni 
prodeJnt baudy za pevný plat s tím, že bude uživatel prodávati zboží 
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jen z obchodu majitele boudy. Závazek uživatele boudy, že ji ihned vy
klidí, kdyby porušil připověd' o prodeji Zb,oŽí, jest neplatný vzhledem 
k § 7 (2) zákona o ochr. náj. 

(Rozh. ze dne 25. září 1929, Rv II 623/;29.) 

žalobkyně domáhala se na žalovaném, by byl právní poměr o UZI
vání boudy za odebírání zboží prohlášen zrušeným a by ~ylo žal~va
nému uloženo boudu vykliditi. Pro c e s n ís o udp rve s t o II c e 
žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

N e j vy Š š ís o 1.1 d obnovil rozsudek prvéhO' soudu. 

Důvody: 

Žalobkyně jest majitelkou prodejní boudy a platí obci za místo, kde 
boudu postavila, 50 Kč měsíčně. Uživání této boudy jako obchodní míst
nosti přenechala žalobkyně žalovanému proti tomu, že bude měsíčně 
platiti 50 Kč a že bude prodávati jen zboží z obchodu žalobkyně, pokud 

. se týče zboží, jež zakoupí u žalobkyně nebo ~ firem ~ o,svob ž,,;lobky?í 
připuštěných. Při dojednání této smlouvy se zalovany tez zavazal, ze 
prodejní boudu ihned vyklidí, kdyby porušil přípověď o. prodeji zboží; 
Nešlo tedy o výprosu podle § 974 obč. zák.,ana byla Ujednána pevna 
smlouva, ale nešlo ani o smlouvu námezdní, jak tvrdí žalobkyně, an 
žalovaný zboží dodané mu žalobkyní neprodával na její účet za mzdu, 
nýbrž je kupoval a zakoupené zboží prodával na vlastn,í účlel a 
nebyl tudíž zaměstnancem žalobkyně (prodavačem), nýbrž podni
katelem; nešlo však ani o smlouvu innominální, o !smlouvu svého druhu, 
jak mylně míní nižší soudy, nýbrž o smlouvu nájemní ve smyslu § 1090 
obč. zák. Proti tomu nelze namítati, že nebyla ujednána určitá činže, 
ana úplata za užívání prodejní boudy byla částečně sti'llOVena číselně 
v penězích (50 Kč měsíčně), částečně pozústávala v očekávaném zisku 
z prodeje zboží žalovanému za ceny zvlášť určené, při čemž se podo
týká, že cena poclle § 1090 ohč. zák. nemusí' býti určitá, stačí, že jest 
určitelná, o čemž podle toho, co uvedeno, ohledně nájemného převy
šujícího' mě!síčních 50 Kč nelze pochybovati. Jest proto použíti na tento 
případ zákona o ochraně nájemníků, a to, jelikož smlouva byla dojed
nána v roce 1922, aniž doba smlouvy byla blíže zji'štěna, zákona ze dne 
8. dub"a 1920, čís. 275 sb. z. a n., pokud se týče zákona ze dne 27. 
dubna 1922, čís. 130 sb. z. a n., jež oba st"noví v § 7, pokud se týče 
v § 7 (2), že účinnost předchozích ustanoveni nemůže býti vyloučena 
ani omezena smlouvou stran. Z toho vyplývá, že závazek převzatý ža
lovaným při dojednání smlouvy, že prodejní boudu ihned vyklidí, kdyby 
porušil ujednání ohledně prodávaného zboží, jest neplatn,ý a že tudíž 
žalobkyně o tento důvod žalobu o vyklizení a odevzdání. prodejní boudy 
s úspěchem opříti nemůže. Jelikož žalobkyně žalobu opírá jen o tento 
smluvní, jak dolíčeno, neplatný závazek žalovaného, zejména nežádá 
zrušení nájemn.í smlouvy z důvodu, že nájemník, žalovaný, zneužívá pro-

1:, 
i' , 
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n~jaté místnosti ,ke značné škodě pronajímatelčině (§ 3 zákona o ochr. 
na]., § 1118 obc. zák.), naopak trvá na tom, že o nájem nejde, bylo 
ž~lobu zamítnouti jako bezdůvodnou, jak učinil již prvý soud, třebas 
duvody Jeho rozsudku ukázaly se býti nesprávnými. Tvrdí-Ii dovolací 
od:pověď, že úplata 50 Kč měsíčně nebyla činží, protože byla placena 
mestu za užívání pozemku, přezÍTá, že žalovaný nebyl ve smluvním 
poměru s městem, ale zůstává i dlužna odpověď na to, z a č žalovaný 
tuto sumu plahl, an boudu na městském pozemku neměl postavenu on, 
nýbrž žalobkyně. Na podstatě věci nic nemění okolnost, že žalovaný 
platil hotově .na činži právě tolik, kolik měla mě'Stu platiti žalobkyně, 
ant okolnost, Jak se toto placení dálo, zda přímo obci (§ 1404 obč. zák.) 
či žalobkyni. ' 

čís. 9208. 

Pro odpůrčí nárok jest příslušným obecný soud, nikoliv obchodní 
s~nát, :řeba~ ~~á~í jedná?Í, jemuž se .odporuje, jest obohodem. Projed
nana-h odpurcl zaloba pred obchoootm senatem, jde o zmatek podle 
§ 477 čís. 2 c. ř .• s., jímž jest stižen i rozsudek prvého soudu i řizeni 
j~mu předcházej/cl, pokud se ho súčastnil soudce laik. 

(Razh. ze dne 26. září 1929, Rv I 1076/28.) 

Odpůrčí ža:lobu pro c e 'S n í s o udp r v é s t o I i c e (obchodní 
senát krajského soudu v L.) zamítl. O d vol a c í s o u d napadený 
rozsudek potvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších 'soudů i s před
chodm řízením, počínajíc prvním ústním jednáním před soudem prvé 
st?hce dne 4. března 1925 a vrátil věc krajskému soudu v L., by v jed
nal1l pokračoval a nový rozsudek vynesl. 

o ů vod y: 

Především jest si ujasniti, že jde o žalobu odpůrčí, kterou žalobkyně 
odporuje dvěma právním jednáním dlnžnÍ'Ce, firmy C., a to vyplacení 
110.000 Kč žalované firmě a vystavení kauční listi·ny ze dne 27. října 
1923 a vtělení zástavního práva na jejím základě pro pohledávku žalo
vané firmy 150.000 Kč a 15.000 Kč na nemo'vitostech Berty B-ové, kte
rýmižto právními jednáními byla žalobkyně jako věřitelka firmy C. podle 
svého tvrzení zkrácena a které dlužnice vykonala v úmyslu zkrátiti své 
věřitele, kterýžto úmysl byl druhé str"ně, žalované, znám, po případě 
znám býti musil. žalobkyně odporuje tudíž právním jednáním dlužnice 
z důvodu § 2 (I) a (2) odp. ř. V prvé řadě jest se obírati' otázkou, zda 
tato právní věc. spadá do výlučné příslušnosti obchodního senátu podle 
§ 51 čís. 1 j. n. Otázku tuto jest zodpověděti záporně. Odpůrčí nárok 
jest nárokem samostatným, vyplývajícím z předpokladů odpůrčího· zá
kona. Právním důvodem žaloby není právní jednání, jemuž se odporuje, 
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nýbrž zkrácení žalujicí věřitelky právním jednáním dlužn.ice jakož i v zá
koně opodstatněné oprávn.ění, takovým právním jednáním odporovati a 
prohlásiti je proti zkráceným za bezúčinná. Odpůrčí nárok jest nezá
vislým na povaze právního jednání, jemuž se odporule~)es~ ner~zhoch~~, 
zda toto právni jednání jest obchodem, a pro odpurcl narok

o 
jest pn

slušným obecný soud, n.ikoli obchodní senát (srovnej Neumannuv »Kom
mentar«, vydání z roku 1927 str. 136, Bartsch-Pollak, »Konkurs - Aus
gleichs-Anfecbtungsordnung« stránka 1045, Lehm.ann, »Ko~mentar zur 
Konkurs, Ausgleichs-Anfechtungsordnung«, druhy dll, stranka 228 a 
první díl str. 348, Ehrenzweig: »Komme?tar zur Anfechtungsord~Ul:g« 
stránka 436, 495, rozhodnutí bývalého VId. soudu n.alez rep~;tonla CIS. 
238, uveřejněný Ol. U. nová řada čís. 6903, Adler Clemens CIS. 302? a 
Ol. U. Nová řada čís. 6085). Odpůrčí žaloba byla podána u kraJskeho 
soudu v Liberci. První ústní líčení o této žalobě ze dne 4. března 1925 
jakož i další úsln~ líčení konalo se před obchod.n,ím sená~err~ za~mom
nosti dvou soudcu a Jednoho soudce laIka; v tomto· slozem senatu byl 
vydán rozsudek soudu prvé stalíce a odvolací soud rozhodoval a něm 
jako o rozsudku krajského soudu jako obchodního senátu. Rozsudek 
soudu prvého je zmatečným podle ustanovení § 477 čís. 2 c. ř. s., po
něvadž rozhodujcí soud nebyl podle předpi'su obsazen třemi soudci z po
volání (§ 7 první odstavec j. n.). Roz'Sudek ten i řízení jemu předchá
zející, pokud se ho súčastnil soudce laik, jest zmatečným, Obchodní 
senát, nejsa k tomu oprávněn, vztáhl věc, příslušející na obecný soud, 
na sebe ačkoliv žalobce nevznesl žalobu na krajský soud jako obchodní 
senát. Soud odvolací měl proto pm tuto zmatečnost rozsuďek prvého 
soudu i s předchozím zmatečným jednáním podle §§ 471 čís. 7 a 473, 
477 čís. 2, 478 odstavec třetí c. ř. s. zrušiti a další zaříditi,. Ana se tak 
nestalo, muselo býti rozhodnuto soudem do'volacím podle posledního 
odstavce § 510 c. ř. s., jak se stalo. 

čís. 9209. 

Služebnl požitky státních zaměstnanc.ů. .• .,. • 
Kdo neslo.žil p~edepsanou druhou statm zkousku ze stroJnmo. lllze

nýrsM a neměl ·dvoulet.é ucelené vysokoš~lské vzděláni, o !řeb~. měl 
osm s.emestrů na technice a třebas byl na nt docentem, muze by ti za-
řazen jen do skupiny s ukončeným středoškolským vzděláním. . 

Na zvláštn! mimo.fáMé o.dměny podle zákona ze dtte 22. prosmce 
1924, čís. 289 sbo z. II n •. neměli státni zaměstnanci 'právníb~. ~ár?ku. 

Smluvnímu úřeooiku ministerstva financí nemohl nikdy vzeJdt narok 
na odměnu stejnou s pragmatikálnlmi úředníky, nýbrž v nejpříznivějším 
případě na odměnu podle odst. III. pravidel pro zaměstnMce, podřízené 
ministerstvu fínanci, byl-Ií co do výše požitku a místnlho přidavku 
smlouvou zvláště výslovné postaven na roveň pragmatikálnim úředníkům. 

Smluvní úředník, jemuž tato parita nebyla smlouvou výslovně při
znána, nemá nárok ani na přednostenský přidavek. 

(Rozh. ze dne 26. září 1929, Rv I 1390/28.) 
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žalobce,. docent techniky a smluvní odborný revisní znalec a před
nosta IeVlsm komIse muusterstva fmancí, domáhal se na čsL státu uznání 
spr~vného výpočtu a výše smluvních služebních požitků na základě smlu_ 
vene obdoby podle platového zákona pro státní zaměstnance 6s. 103 
z ro~~ 1926,a ?udoudho; pravidelného plnění jich, jakož i doplacení 
ro:,dtlu, zadro:elych a splatných do právo platnosti rozsudku Kč 19.800, 
!<c 12.000, Kc 8.000 a navrhl, by čsL stát byl uznán povinným doplatiti 
zalobcI hotově zažalované částky zadržovaných rozdílů smluvních slu
žeb,ní~h pla,tových požitků, splatných z doby až do podání žaloby s pří
sl;',snymI z,a~?n?ým úroky: A) Rozdíly roční meZÍ' platy, jednak mezi 
b~znym m:sI~l1Im platem podle zaručené plné obdoby, správně vypo
,~~tanym rocne na 45.000 Kč a mezi platem v konečném napadeném vy
TlZ,ell} c~y?ně vypočtěném ročně jen na 31.800 Kč, tedy rozdíl každo
ro~ne mene o 13.200 Kč, tudíž po dobu od platnosti nové zákonné úpravy, 
t. J. ode dne L ledna 1926 do 1. ledna 1927 neboli za rok 1926 a dále 
za prvé ,pololetí (6 mě'sků) roku 1927, celkem rozdíl za 1 ll:! roku 
19.800 Ke. B) Schodky z duvodu »přednostenského přídavku« každo
ročně méně o' 3.000 Kč zadržované ode dne 1. července 1923 až do konce 
června, 19~7, neboli za 4 roky, tudíž celkem spLatný rozdíl 12.000 Kč 
s 5%nm; urok:m. z prodlení ode dne 2. července 1923 až do zaplacení. 
C) Zadrzo,vane naroky z důvodu t. zv. odměn mimořádných, za rok 1924 
a 1925 po 5.000 Kč, celkem 10,000 Kč, z toho po srážce dne L června 
1926, dO,dat:.čně ~oukázané a vyplacené mimořádné odměny částe,čně 
1.2?? Kc pn:na?e za rok 1925 vyřízením z 1. června 1926 34.148/25, 
tU~IO: v odepr,~nem zbytku 8.000 Kč. ll. by pro budoucnost soudem bylo 
zJlsteno, a 'pn.zn<\~? ža!o?ci právo na zažalované zařazení do platové 
stupmce st!'tl1lC~ ured':I.ku ;rl. ~~dn. !řídy}V. ,stupně, tudíž podle toho 
na tyto v zalobe vypocltane a zadane sluzebm po'žilky podle zaručené 
smlouvou obdoby vždy zcela obdobně podle dočasného platového zá
k?na, n~bo platneho stavu pm státní úředníky a to za platnosti dnešního 
zako:nneho stavu a nového, dnes platného platového ",kona ze dne 
24; 'c,ervna 1926: čís., 103 sb, z, ~ n. v:,,; výši: u běžného měsíčního platu 
:ocne 4~.000 Kc s p,rednost~nskym pndavkem ročně 3.000 Kč, by byla 
zal?van~ st~ana uznana povll1nou to uznati: a žalujícímu podle tohO' tyto 
sluzebnI pozltky pouk~zovati a dáti vypláceti pod následky prodlení a 
exekuce. _ Pro c es n I s o udp r v é s t o' I i c e žalohu zamítL D ů
V? :t y: zalob~e do.máhá se těchto nároků: 1. cítí se stíženým výměrem 
mInIsterstva fInanCl revlsního odboru ze dne 10. listopadu 1926 .. , 
byl' lb' d ' , Jlmz o:a o ce preve en, Jeho plat upraven podle zákona platového ze dne 
24. cervna 192.6; čís .. 1,03 sb. z. a n., 'z toho vyvozuje žalobuí návrhy 
I. A., a ~I., 2. CItl se. stI~;eným, že mu od 1. června 1923 nebyl vyplacen 
t. zv, 'pr:e~nostenskr pnda,:~k, a z toho' vyvozuje žalobní nároky 1. B. 
a, z časl! lIl.,. 3, .CIÍl, ~e ~tlZEmým tím, že mu mini'slerstvo financí ode
prelo ,vlplatItI mlmoradne od':1.ěn'y ~~dle z"kO'na ze dne 22. prosince 
1924, ČIS. 289 sb: z., a n. v,e Vysl 11m zadané, vyplativši mu Jen Kč 1.200 
.:; z ~?ho, vy~o,Zl':Je, zaJohnI navrh 1. C. Soud vzal za prokázáno ad 1. 
ze pn prevadenI zalobce do služebních tříd podle nového platovéh~ 

zákona vycházel přisluiiný úřad z těchto hledisek: 1. rozhodujícím d,:~ 
tem byl 1. leden 1926, kdy vešel nový platový zákon v platnost, 2. pn 
převodu bylo rozhodujícím, do které hodnostní třídy podle staréh,o pla
tového zákona byl ten který úředník v den I, ledna 1926 skutečne Jme
nován, po případě 3. jaká doba byla pO,dle. staSého, plato~éh~ z~k?n~ 
nutnou podle časového postupu k dosazem pozltku, ktere preva,d,;ny 
měl v den 1. ledna 1926, 3. ze u žalobce, hledle k leh? vzdel~nI, 
kterým nesporně jest: absolvovaná technika, 08;11. se;nestru strojnI?~ 
inženýrství s první státní zkouškou, kterou lze SIOZIÍl az po abs?lvOvanI 
čtyř semestrů, bylo vzato za zá~lad přeřadění,. že by pod~e sta;eho pla
tového zákona náležel do skupmy C, dle noveho platoveho zakona do 
skupiny ll. § 4 odst. (1) toho zákona, 4. že. u žalo,bce při převo~u do 
nového platového zákona nebylo. vzato za zaklad, ze byl jmenovan do 
VL. třídy hodnostní, jelikož do ní jmenován nebyl, ný~rž, že měl podle 
smlouvy ze dne 31. května 1923 plat 28.800 Kc, kte;y se ,rovnal pl~tu 
4. stupnice VL třídy hodnostní podle starého platoveho z~kona, 5, :e, 
ač úředníci nebyli zařaďováni, podle nového platového, zakon~, u. za
lobce byla učiněna výminka, hledíc ~ tomu, že ve. s,;,louve. b~lo Uj.:dna~o: 
že každá změna služebních požitku pragmatIkall1lch statnIch uredl1lku 
má za následek obdobnou úměrnou změnu jeho smluvních požitků, 6. že 
ministerstvo financí (jeho odbor VII/21) plnilo tento závazek tím, že 
llvážilo, že u bývalé skupiny C bylo podle časového, po,stupu. lze do~ 
sáhnouti liejvýše služebních požitků 4. st~pně VILo hodno,~tl1l =.1. 'st~pnI 
VL tř. hodnostní, k čemuž bylo zapotřebl 34 roku zapo.cltatelne sluzby, 
že dále bylo vzato v úvahu, že žalobce ,;,ěl. smluvnI ,plat 4. ,~tupn,~ 
VL hodnostn,í třídy, k čemuž bylO zapotrebI 1. st~pn:. yI. tndy ~n 
trienálek, t. j. 9 let, což přÍ'počteno k hořením 34 letum CII1l 43 leta, z,: 
dále, poněvadž žalobce měl tento plat již od 1. června 19023, te~y v dobe 
vejití v platnost nového plat?vého za~ona ,(~. ledna 1926) J!Z 2 let,a; 
'6 měsíců připočtěna k hořemm 43 letum. teste tato doba,. takze hktI~l1l 
služební doba vzatá za základ převedem zalobce do noveho platoveho 
zákona činila 45 let 2 měsíce, 7. že dále vzato v úvahu, že podle no
vého. platového zákona zapotřebí k dosaže~ístupnice. 7, st~pně F, § II 
s pěti náslužními přídavky 33 let (§ 15 noveho platov~ho ~a~ona'"to Jes: 
k postupu ze stupně a do stupně f 6 X 3 = 18 let nasluzl1lch pndavků 
5 X 3 = 15 let), že však žalobce měl dle řečeného !íktivních 45 ,a 
6 měsíců že mu proto vyměřen plat stupnicí 7. stupen ! 18.000 Ke, 
1.500 Kť tedy 7.500 Kč, celkem 25.500 K!č. Jelikož žalobci vybývalo 
ještě naď 33 let 12 let a 6 měsíců, tedy doba delší tří let v. p,:sle~n!n: 
náslužm.érn přídavku, bylo mu podle § 164 odst. (~) posledl1l veta Jeste 
:služné zvýšeno o jeden náslužní přídavek 1.500 Kc, tedy n~ 27.000 Kč, 
k čemuž přistoupilo činovné podle § 12 tohO' zákona (platova stupnIce 7. 
skupina míst a) 4.800 Kč, takže celkový plat žalobci stanoven na 
.31.800 Kč ročně, jak žalohce v žalobě uvádí. Tato. úprava platu odpo
vídá úpln,ě příslušným ustanovením platového zákona" zejn;éna §§, 1,6~ 
:a 168, předpokládajícarciť, že žalobce podle svého skolmho vzdelal1l 
:náleží do skupiny C podle starého platového zákona resp. skupmy II. 
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§ 4 nového platového zákona. žalobce nenapadá toto zařazení, tvrdě, 
že má kratší než čtyl"leté ale dvouleté ucelené vysokoškolské vzdělání 
ukončené úspěšným výkonem státní zkoušky na vysoké škole. Soud 
však není toho názoru, neboť inženýrství na technice vyžaduje absolvo
vání o'Smi semestrů a složení dvou státních zkoušek a jest proto absol
vování osmi semestrů a složení jen jedné státni zkoušky pokládati za 
vysokoškolské vzdělání kllsé, nikoli ucelené (jako absolvování práv
nícké faklllty a první státní zkoušky). Má proto soud za to, že žalobci 
nepřísluší zařadění do vyšší třídy než třídy C podle starého a třídy II. 
podle nového platového zákona a jelikož se žalobci, jak shora vyloženo, 
při přeřazení podle nového platového zákona dostalo všeho, co mu jako 
příslušníku těchto tříd přÍ'náleží, byl návrh žalohní pod 1. uvedený za
mítnut. Ad 2. Ohledně přednostenského přídavku' vzal 'Soud za proká
z,mo, že od února 1923 nebyl žalobce přednostou revisní komise, nýbrž 
přednostou oddele!ní pro kontmlu správného užívání směrnic pro dávku 
z majetku, že ve smlouvě jest sice uvedeno, že žalobce zůstává na dále 
ve funkci odborného znalce a přednosty revisní komise, ale že pone
chání těch funkcí mělo jen význam pro vystavení revisní legitimace pro 
žalobce jako průkazu proti revido'vaným firmám pro případ, že by jako 
vedoucí onoho oddělení musel si získati potřebné informace u některého 
podniku vyhlédnutého za vzor pro sestavení dotyčných směrnic, nebo 
musel provésti revisi, že dále dne 15. února 1927 byl vydán minister
stvem financí oběžník, v němž vzhledem k § 196 bod I. nového platového 
zákona vyplácení přídavku přednosty revisní komise bylo odvoláno, že 
žalobci byla až do 1. června 1923 vyplácena odměna jako přednostov, 
revisní komise, ač tuto funkci od února 1923 nekonal, že od 1. června 
1923 byl tento přednostenský přídavek 250 Kč měsíčně k žádosti žalobce 
změněn na odměnu 350 Kč měsíčně za mimořádnou práci přes čas,. 
kterou žalobce konal jako vedoucí onoho oddělení, že odměny předno
slenské dostávají i, přednostové oddělení ministerstva financí i před
nostové revisních komisí jako odměnu za předpokládanou: mimořádnou 
práci přes čas a že, kdyby se ministerstvo dozvědělo, že přednostové 
tyto práce nekonají, byly by jim ihned od11aty tyto přídavky s odvoláním 
jmenování přednosty, že dále do platu Kč 28.800 smluveného 'se žalob
cem smlouvou ze dne 31. května 1923 byl již zakalkulován přídavek 
žalobci jako přednosty revisní komise, že však později mu přiznána od
měna Kč 350.- měsíčně za mimořádné práce jako přednosty revisního 
odboru, že talo odměna ode dne platnosti nového platového zákona se 
vyplácí jen za práce přesčas skutečné konané, tedy ne v době dovolené 
nebo nemoci, že někdy na podzim roku 1927 prohlásil žalobce, že odpo
ledne nebude choditi do kanceláře, že se mu proto odměna 350 Kč od 
té doby nevyplácí, že, kdyby žalobce po svém jmenování přednostou 
onoho oddělení byl zastával funkci předno1sty revisuí komise, byl by 
dostal přídavek 250 Kč měsíčně jako takový, ale že by mu byl zastaven 
přídavek 350 ~č měsíčně jako přednostovi onoho oddělení za odpolední 
práce, že od té doby, co žalobci tento přídavek byl zastaven, poněvadž 
nechodí odpoledne do k~nceláře, když někdy vyjíždí ven jako před-' 
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. . k " aby si získal informace pro sestavení směrnic, 
nosta reVlSnI oml se, . 'k' tyto 

b aby prozkoumal na místě samém správy revIsm omlse, m~ za 
~~ , se vyplácí přídavek jako přednostovi re.vislní kom!se. S?ud dusl~dkem 

Y k' n 'ch okolností neuznal pozadavek zalobce na nahradu 
shora pro aza Y " 3 dO d·' boť 

, dnostenského přídavku od 1. července 192 za o uvo neny; ne : 
er~ bce bral v té době ještě vyšší přídavek než žádá 3.000 Kc roone, 
zao 350 Kč měsíčně, ovšem za vícepráce, ale taképřid~~ek, kteréh~ se 
:io]';'áhá z titulu předsednictví revisní komi,se, byl len pn.davek za vlce~ 

, k 't'cke' dob·e žalobce nepracoval trvale Jako predseda reVlSnI prace a v ni, b Id' • 
komise a, konal-li někdy až do podzimu 1927 tytovP~~c", y .o menen 

'ší odměnou než která mu příslušela (250 Kč meslcne), t. ]. 35.0 Kč 
;;;'čssfčně jako předn.osta hořeního oddělení za vícepráce: ~teré nekonal 
ve dny, kdy jako přednosta revi'sní komise byl, mlm,o ustred~u (m.ml
sterstva financí) a nemůže žádati za jednu vlcepracl dvo]1 odmenu. 
Ad 3. Co se tkne odměn mimořádných podle zákona ze dne 22. p,r0smce 
1924 čís. 289 sb. z. a n. soud uvážil, že zákon ten ]e ]~n t. zv. zak?nem 
rámc~vým (zmoc11ovacím), kterým byla vláda zmocnena vyplatrtr ,za
městnancům ještě mimořádné odměny. Soud vzal proto ,za. prokaz~,n,Q: 
že na základě toho zákona byly vydány mi;nořádné. ~mernrce" kteryl;l1 
zamě'stnancům skupiny A a B přiznána odmena ve v~Sl 30-1O,~ sluz
ného, zaměstnancum pragmatikálním skupm o ostatmch .~e ,:ys~ 20~ 
místního přídavku. Ohledně smlllvních úřed,níku ustanovuJ! s.mernlce, ze 
se na ně hoření ustanovení vztahuji, pak-I~, ~e ~mlou":,e JSou ~o do 
výše požitků vůbec a místního přídavku :ovlaste vysl?vnc na roven yo
staveni úředníkům pragmatikálním. Jehkoz ve smlouve ,z.e dne •. 31.o kv:,tna 
1923 nemluví se nikde o tom, že žalobce byl CO< ~o vyse POZI:~U v~~ec 

. t'h přídavku zvláště výslovně na roven postaven ured, mkum a mis nr o , " . .' d ' od 
pragmatikálním

J 
nepřisluši mu nárok na shora zmlinene mllnor~ ne -

"ny a byl proto i tento žalobcův nárok zamítnut. O d v o, I a c, I s o u d 
me, , • '1 d' o sudek v od v hověl částečně odvolání žalobce a zme~1 napa, eny r·~ I • .-

s1avCi L pismeno A a v odstavci ll. P?tud" ze uz~~1 zalovaneh?, po,:'''n.nyl': 
zaplatiti žalobci na rozdílu 'Hezi sluzebnr~1 P?zltky ]~mu pnsluse]l:"ml 
. č . h 44 04.0 Kč a platem jemu pottkazanym račmoh 31.8.00 Ke za 
10 lllC . 183'6.0 K·D' od Y' Pro d bu od 1. ledna 1926 do 30. června 1927 . ! C. U V '. 
r~zhodnutí sporu jest v prvé řadě směrným výkl,"d. smlou~y, ze ~ne 
31. května 1923, zvláště ob'Sah jejího usta~?ven!, ,ze ;>kazda ,zmena 
služebních požitků pragmatikálních. státních urednrku ma za nasledek 
úměrnou změnu smluvních požitků žalobcových,,, a vztah tohoto .~stano
vení k novému platovému zákonu ze dne 24. cervence 1 ?26, CIS. 103 
sb. z. a n. Zdůrazniti jest, že jde o smlouvu, tedy ? ~omer soukro;no
právni a že na výklad smlouvy užíti jest vykládaclch.pr~vldel ,)bcan-
k'h ákOl1a. Podle § 914 téhož zákona nema se pn vykladu sml~~ 

~p:ti o",: slov!!ém doslo"Vu výrazu, nýbrž vyšetřiti- úmysl stran a rozur;retr 
jest smlouvě tak, jak žádá obyčej poctivého ?bchodU. S tohoto ~ledlska 
smlouvu posuzuj e, odvo,lací soud má za to, ze, sr;rIOu~?U t?U

o 
mely,~yt~ 

žalobci pro případ změny požitků pragmatrkalnrch ured~lku za]lsten} 
požitky úměrně změněným požitkům pro úředníky druhu zalobcova, Je-· 
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ji~hž pragmati~ální ~oži:ky ~ době smlouvy, t. j. 31. května 1923 od 0-

vld,aly smluvmm poz.lt~~m zalobcový-m. Není sporu, že to byly te~d 
pozltky VI. hodnostm tndy 4. stupně a žečínHy 29.035 Kč 20 h t k.Y 
zalobcovy smluvní požitky byly o nepatrny' peníz 235.20 Kč v v' a~; 
Smlou l'k' b" , rocne mensl 

v~ ap I Ovana ytl ma na nový- platový- zákon ze dne 24 červe .. 
1?2?,. ČIS. 1?3 sb. z. a n.; při tom vznikají dvě otázky, jež třeb,a zod n~~ 
v:deh. Novy platový- zákon opustil základnu, na které byl v budov P 
predpI~y ? dří~~jších požitcích státních úředníků a postavh / nano~~~ 
basl. ~dezto dnve rozhodnynll byly pro výši hodnostní třídy v' d
nothvyc,h hovd.~ostních tří,dá::,h stupnice a bylo lhostejno, zda s: po~~up 
do llatu ~yssl. hodnos~~1 tr~dy stal časovým postupem či jmenováním 
a , o . kt~re ~~t~gone u!e?l;lk ~ p:aty téže hodnostní třídy byl podle 
s,:eho predbezneho vzdela01. zaraden, pro převedení do nového plato
v;ho zak?l;a ,rozhodn~u jest jednak kategorie úřednictva podle předcho
ZI~O ,:zdela~1 je?~ak jeho jmenování do hodnostní třídy, nikoli jen do
sazem pl~t~ ,:ysslch.h.odnostních třid časovým postupem. Dvě otázk 
sho.ra. zn1l'nene jest reslÍ! podle toho, podle které kategorie úřednickr 
slus~ z,alohce pos~zovati a které datum vzíti jest za rovnocenné se jme
~~~amm. Po~ud .jde o prvou otázku, nelze přisvědčíti žalobci že má 

y I. ~o~uzo:yan Jako úředník kategorie A s úplný-m vysokOškolsk' m 
v~:elan~m, ~alobce nesložH předepsanou druhou státní zkoušku ze str~j
~I ~,ln,zeny~stvI a nemá 'čtyřleté vysokoškolské vzdělání ukončené 
uspesnym vykonem státní zkoušky, třebaže "bsolvoval os~ semestrů 
na t,e~h~lce;. s.tudIUm jehon;uí ~ni ,dvouletým uceleným vysoko škol sk 'm 
vzdel~nlm, j~zt? pro stroJnI mzenyry předepsltno jest studium čtyřl~té 
se dven;a ~tatmml zkouškami. Nutno tedy zařaditi žalobce do kate or'e 
oS ukoncenym středoškolským vzděláním t j' do dřívě's'I' k t ~ le podle § 52 I·' b ' . ' . , j . a egone 
.' s uze ni pragmaliky ze dne 25. ledna 1914 čís 15' 

~~bo:lo~at~gone ll. podle § 4 zákona platového ze dne 24. če;vna r92~' 
ClS. I T ,,,s . z" a ~'" ~a }om ;nic nemění, že žalobce jest docentem n~ 
vysoke, skole technIcke, ze ma značné odborné vědomo,stl' a' '-k . 
velmi uspěšno "d'... . ze vy azuje 

• , '"u ure '~I cmnost, ježto tyto okolnosti podle zákona ro 
z~r:zell! Ido uredmckych kategorií nejsou směrodatnými Ani Se sta~o 
VI:' a. Sm ouvy služební nelze dovoditi" že žalobce má hý-ti' as oň r -
vypocet platu posuzován podle hývalé kategorie A. zesmlou p ) o 
nic !akoveho ,dovoditi, ježto v tom směru nemá ujednání' ro~ho~~~~ 
pak jest pro:,yklad smlouva sama jako konečný výsledek jectn' , Ok I 
~~~~lí~~~~uvbey ~řeldcházejíC,í a ž~lobcem tvrzené, totiž že žal~g~e či~;; . 
k úsudku 'že • r jm~novan s p atem Vl. hQdn. třídy 3. stupně, nestačí 
tento souhlas ~:l~~a~~i s;~~~: § ~~~tootr~~k~~ dsotUhlasi~~, ježto na 
ného služn'h ť b • . . U I I Z vyse smluve
čtvrtého ~t e '0,. re .adze d?sah.~valo služné úředníků Vl. hodnostní třídy 

. upne, am o teto tndy mohli by' ti j' menováni I' u"r d ' . k t gone C To tím " . . e mCI a e-.,' mene" ana mInisterská rada jak vypl" Vol" 
SpiSU ministerstva financí zamítla návrh b : I b b Ylv~ z pn .ozenych 
matikálním úřed'k k'· ' Y za Oce y jmenovan prag-
předoház I I m em s upmy A de: VII. hodnostní třídy, kterýžto návrh . 

e sm ouvu ze dne 31. kvet'na 1923. Přisvědčiti však jest ža-
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lobcovu mínění, že při jeho převodu do nového platu jest vycházeti 
s toho hlediska, jakoby šlo o úředníka, který byl jmenov án 31. května 
1923 do hodnostní třídy Vl. a tO' z těchto úvah. Při smluvních úřednících 
není vlibec jmenování jako u pragmatikálních úředníků; jmenování na
hrazuje tu smlouva; tato zakládá pro smluvního úředníka služební po
měr a jest pramenem práva, povinností-, jako jest jím u úředníka prag
matikálního jmenování; smlouva jeví se tedy obdobným útvarem jme
nováni,. zvláště když u žalobce podle smlouvy jest časový postup do 
vyšších platových stupnic vyloučen, ježto na celou smluvní dobu pěti 
let bylo smluveno stejné služné; kdyby smlouva neměla býti považována 
za obdahný útvar jmenování, scházel by tu vůbec podklad pro obdobné 
použití nového platového zákona na úpra,vu služebních požitků žalob-
cových, což by však odporovalo smlouvě. Vycházeti, jako to činí žalo
vaná, při úpravě platlI z fikce, jakoby žalobce byl jmenován do IX. hod
nostní třídy a dospěl k platu 28.800 Kč časovým postupem, nelze, po
něvadž pro to. není podkladu, neboť žalobce do IX, hodno třídy nebyl 
jmenován, jako nebyl jmenován do třídy Vl. a nebylo ani smlouvy, podle 
niž se mu plat vyměřil podle IX. hodno třídy a zaručil další postup ča
sový; naproti tomu byl mu dekretem ministerstva financí ze dne 20. 
srpna 1920 vyměřen roční plat odpovídající VII. hodnostní třídě druhý 
stupeň se zajištěním postupu do platu vyšších stupnic této třídy i, k vyš
ším třídám hodnostním a dekretem ze dne ll. listopadu 1920 k žádosti 
žalohcově poukázán mu plat podle VII. hodnostní třídy druhý stupeň. 
Od doby prvého z těchto dekretů ke ,druhému a odtud ke smlouvě ne
upl)'in.ul;x doba potřebná pro postoupení časovým postupem do platu 
odpovídajícího přibližně VI. hodnostní třídě čtvrtý stupeň. Za tohoto 
s,tavU' vycházeti z fikce jmeno.vání do IX. hodnostní třídy a jen časového 
dalšího postupu s vyloučením dalšího jmenování do vyšších hodnost
ních tříd, přičilo by se zaFsté smluvní poctivšosti a víře a výkladu 
smlouvy podle § 914 obč. zák. Důsledkem toho však pro stanovení ,no
vého platu žalobcova od 1. ledna 1926 jest, že žalobci přísluší na základě 
smlouvy plat obdobný platu, jaký by podle nového platového zákona 
příslušel úředníku skupiny e jmenovanému do Vl. hodnostní třídy. Plat 
jen vyměřiti jest podle §§ ll, 12, 172 a 197 zákona platového, ze dne 
24. června 1926, čís, 103 sb. z, a n. na služném penízem 39.0ClO Kč a na 
činovném penízem 5.400K!č ročně, tedy celkem penízem 44.400 Kč. 
Tento plat však plně žalobci přiwati nelze, nýbrž jen poměrnou jeho 
část, a to v tom poměru, v jakém byl smluvní plat žalobcův 28.800 Kč 
ke skutečnému platu pragmatikálního úředníka Vl. hodno třídy čtvrtého 
stupně ve výši 29.035 Kč 20 h. Poměr ten vyjadřuje úměra 28.800: 
29.035,20 = x : 44.400 Kč, což činí ročně peníz 44.040 Kč 64 h, kterýž 
zaokrouhlen na číslo dělitelné dvanácti 44.040 Kč; peníz ten jeví se tedy 
ročním platem žalobcovým a jest o 12.240 Kč ročně větši než plat ža
lobci žalovanou stranou vyměřený, měsíčně o 1.020 Kč. Peníz ten byl 
tedy žalobci přisouzen se zákonnými 5% úroky, jež však vzhledem 
k tomu, že zákoln platový vydán byl teprve 7. července 1926, třeba 
s ÚČinkem od 1. ledna 1926, byly přisouzeny teprve od 1. dne měsíce 
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následujícího po vydání zákona t· dl. . 
nastala teprve splatnost an dle' s~J o ; ~rbn~ 1926, Ježto tímto dnem 
prvního dne v měsíci. ' ouvy za o cUv plat jest splatn)' vždy 

Pokud jde o přednostensk' ř'd k ' 
něnu výtku že soud prvé st~/ I ave,.' odvolacl soud nemá za Opráv_ 
fínancí a neprovedl připuštěn' .~~ed ~~PrIPU~dtil důkaz spisy ministerstva 
přídavek nebyl zakalkulovár! JIZ u' laz ~vhe ky o tom, že přednostenský 

, t I' o sm UVTI! 'O služného 28800 Kč S prve s o Ice provedl důkaz spísy minis!er tv f '., .' oud 
!:n~ atl, se ~jišťuj~, že při stanoyení smluV:íh: p:~~~c~'8.~0~c~~ Jpe;~laf-

m, ze pemz ten přesahuje ř 4000 K .. 0 
žalobce požíval čítaje v to i os b P, eS"d' k č plat, který do té doby 
A . ' o m pn ave do té doby mu I ' , 
dgka:J':~ě~k;~muto zjištění dostačují, nebylo třeba prov;J'~t~ea~~i 

Pokud jde o odměny za léta 1924 19 ' 
prosince 1924 čls 289. b a 25 podle zakona ze dne 22. 
odŮVOdněným.' Ž~lobces ~p~; ,a t' ťOu~ odvolací,~emá žalobcův nárok 
31. května 1923 odle ' a,en o n~rok, rovnez o smlouvu ze dne 
státních úředníků P má z~te::s~e~~~a s~uzebmch ~'Ož!tků pragmatikálních 
smluvních požitků Jde o to zd ,??obno~ umernou změnu těchto 
této smluvní změn'y požitkd Sa zdmmdenel o~me~y zahrnouti lze ve smyslu 
kl 'd ' . ou o vo aCI ma za to z'e" "t' aaclho pravidla § 914 ob' 'k' " pn pOUZII vy-
tak, že strany při smlon ' c. 'cta . cltovanen:u ustan,ovellÍ sluší rozuměti 
P?žitky, na které pragm~~i~~lli~O~~eedTI ,l,ozltky mely ~a I~yslí takové 
narok, a to všem úředníkům n ,. I' m um ~zejde );ravnl a zakonný 
do příznání ani co do výše TezkavI~ y '~a kvolnen: uvazení vlády alní co 
sínce 19'24 čís 289 b . a ovy mro ze zakona ze dne 22. pro-, . ,. s . z. a n. nevzešel Přizn' ,. 'v " 

z~vlslou na volném uvážení vlád " ',. anJ I ~y~e OdOleny byla 
vyplatu odměn za rok 1924ři Yi ta.ž take, jak vyplyva z pravidel pro 
vyloučivši část s kvalijika~F n~na ha JI p,r~ te,nto rok Jen části úřednictva, 
zaji'štěny,neměl. Když ak odmě~y OVUjlCI. zalovan~ odměny smlouvou 
shora zmíněné povahy Pnenasta'! J. ty n~lze tahr~?uti pod pojem požitků 
pož.itků pragmatikální~h a nelze rl nIC I sm uvn! zalo?cův případ změny 
vyvoditi. Žalobce nemůže odůvod zetsm, ou;y narok, zalobní na odměny 
z pravidel pro jejich výplatu, ježt~1 ~i~a~~stna odmenu za ;ok 1924 ani 
meny ty přiznány smluvním úřed 'k' . . IV. plaVIdel tech byly od
výše požitků vůbec a místního ř~~aum Jen, ,~j~ou~h ve smlouvě co do 
staveni úředníkům pragmatikál~ím«vku~vlast~ vyslovně na roveň po, 
smlouva takovéhoto »výslovného usta~o to ? u z,alo'?,ce ,~ení, poněvadž 
neobsahuje. Pro rok 1925 ' I b d ,vem.?, mlstnUTI pndavku zvláště« 

'h .. za o ce o menu JI'Z dostal v ... 20'" ' 
nI o pndavku; tím byl jeho nárok kd b . ..' e vysl ;0 mlst-
příslušel, uspokojen; na vyšší octmé:u y n~~ byl I po zákonu a smlouvě 
rok 1925 nárok neměl 'etto nen' . k po e .. pravI,del pro odměny na 
vzděláním vYSOkoŠkol~kjm (~ds;' J1fI shoralz ukaz,,;no, úředníkem se 
odměn odůvod' 'tk '. pravI el). Nem tedy ve přičin" 

N . . " ~,ena vy a nesprávného právmího posouzen!. 
e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání žalobcovu. 
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Důvody: 

Dovolání, opírajíc se o dovolací důvody čís. 2, 3 a 4 § 503 c. ř. s., 
neprovádí je samostatně, nýbrž především napadá rozsudek odvolacího 
soudu pro nesprávné právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s. ) podle 
jednotlivých žalobních nároků. Výtka, že žalobce byl v napadeném roz
sudku nesprávně pIi převodu do nového platu ve smyslu platového zá, 
kona ze dne 24. června 1926, čís. 103 sb. z. a n. posuzován podlé 
obdoby státniho úředníka pragmatikálního s k u pin y C (§ 52 čtvrtý 
odstavec služeb. pragm. ze dne 25. ledna 1914), není důvod,ná, neboť 
bylo zjištěno, že žalobce neprokázal, že jeho vysokoškolská studia stroj
ního inženýrství byla ukončena úspěšným výkonem předepsaných stát
ních zkoušek, ježto nevykonal druhou státní zkoušku, k ukončení těchto 
studií předepsanou. Napadený rozsudek správně dolíčil, že žalobcovo 
neúplné vysokoškolské vzdělání nevyhovuje nejen podmínkám vzdělání, 
v § 4 plat. zák, stanoveným pro státní zaměstnance služební třídy lb), 
avšak ani poďmínkám třídy I c), ježto jeho studia vysokoškolská nevy
kazují ani dvouletého uceleného a řádně ukončeného vysokoškolského 
vzdělání. Byl proto žalobce správně při převodu do nového platu po
suzován obdobně jako státní zaměstnance, vykazující absolvování střední 
školy - t. j. jako pragmatikální zaměstnanec skupiny C -, odpovídající 
služební třídě Il.plat. zák. (§ 4 plat. zák.) a stačí v tomto směru odká
zati k bezvadným důvodům napadeného rozsudku, Služební poměr a 
služební požitky byly žalobci jako smluvnímu úředníku upraveny na
posled služební smlouvou ze dne 31. května 1923 a tato smlonva jest 
rozhodnou pří posuzování práva nároků žalobcových, o něž ve sporu 
běží. V ,ní však žalobce nebyl postaven obdobně na roveň státním za
městnancům bývalé skupiny A) s úplným středo- a vysokoškolským 
vzdělán,Ím (§ 52 služ. pragm.), nýbrž byl mn jen v odst. 3 přiznán nárok 
na celkový -roční plat 28.800 Kč na pět roků s výhradou, že změna slu
žebních pož.itků pragmatikálních státních úřecln.íků má za následek ob
dobnou úměrnou změnu i těchto, jeho smluvních požitků. Nemůže tedy 
žalobce pii převodu do nových požitků, podle obdoby platového zá
kona, dosíci výhody, která mll smlouvou propůjčena ,nebyla, by toUž 
byl posuzován o'bdobně jako státní zaměstmnci skupiny 1., ač se mu 
nedostávalo pro tuto skupinu zákonem po,žadovaného úplného vysoko
školského vzdělání. Propůjčení takové výhody vyžadovalo by jasný a 
určitý projev vůle se 'stmny zaměstnavatele, který však zjištěn nebyl, 
a odvolací sond správně dolíčil, že ani z obsahu smlouvy nelze takovou 
vůli žalovaného státu ve smyslu § 863 obč. zák. dovoditi,· třebas v ní 
žalobce byl určen i pro t. zv. vyšší revisní práce, ježto se mu za ně do
stalo smluvených vyšších 'Služebních požitků. Nemohlo-Ii však žalobci 
býtic přiznáno postavení obdobné postavení pragmatikálních státn.ích 
úředníků skupiny A, získávajících podle § 4 platového zákona služební 
třídu 1., přijal správně nápadený rozsndek za základnu pro převod ža
lobce do nových služebních požitků jeho skuteánýposlednÍ služební 
plat 28.800 Kč, a, ježto bylo zjištěno, že se téměř -rovnal platu pragma-

j,i 
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tikálního .zaměstnance skup~ny ~, VI. hodnostní třídy 4 stupně, ve výši 
2?035 Kc 29 h a podle sluzebm smlouvy (odst. 3) bylo změnu služeb
mho platu zalobcova provésti obdobnou úměrou, nepochybil odvolací 
soud, když. úměrou propočítal nové požitky žalobcovy, tak, jak se stalo 
v napadenem rozsudku. 

Názoru dovol,atelov.u, že jeho nárok na pře d 11 o s ten s k Ý p ř í
d.a v.e ~. Jest 0~uv09nen doslovem a smyslem služební smlouvy, nelze 
pns~e~clh, ~o~ev~dz ve .smlouvě o •. zvláštním přednostenském přídavku 
nem v.ubec •. rec, ac o ]IlI1ych vedleJslch platech a přídavcích, o dietách, 
reVISil1,lm pnplatku, o poplatcích ze smlouvy má podrobná ustanovení. 
Am okolnost, že jiní přednostové revisních komisí přednostenský pří
dav:k d?stá~ali, n:m~ podstatného významn pro souzelllou věc, poně
vadz sluzebm pomer zalobcův - jako smluvního úředníka - a z něho 
plynoucí.prá~a a ná.roky, jest posuzovati jen podle jeho služební smlouvy, 
~:er.ou vsak zalobcl nebyla přiznána naprostá parita ve služebních po
ZltCIC~.S pr::gmatik~llními státními zaměstnanci tehdejší skupiny A, jak 
bylo ]Izdohcen.o, ~ zalobce neprávem odůvodňuje touto paritou (rovno
:,;,un?stl) s~ statmml pragmatikálními úředníky též svůj nárok na mimo
radne ?dmeny pm ;ok 1924 a 1925 podle zákona ze dne 22. prosince 
1924,: CIS .. 2~9 sb. i. a n., jimž byla vláda zmoclllěna k výplatě těchto 
odm~n statmm a některým jilným zaměstnancům a provedení rozdělení 
od~en ponechán?,vl~dě (§: 1 čís. 2 uv. zák.). Odměny tyto nejsou podle 
sve povahy souC'astr požItků služebních, nýbrž zvláštní mimořádnou 
podpor?u, . na niž státní zaměstnanci neměli právního nároku. Byl-li 
dotc~ny z~~o~ ~roveden pro zaměstnance, podřízené mi,nisterstvu fi_ 
nanCI, zvlastm~, pr.avidl~ a vťsvětlivkami, posuzovaly správně nižší 
soudy podle mohnarok zalobcuv a z. odstavce IV. pravidel bezvadně 
dovodily, že. žalobci jako smluvnímu úředníku Inemohl nikdy vzejíti ná
rok na odmenu "teJnou s pragmatikálními úředníky skupiny A nebo B 
ve. smyslu odst. I pravIdel, nýbrž v nejpříznivějším případě jen na od
m~~nu podle odst. 111. pravidel, jež měla býti určena '/, ze 20% místního 
pndavku a byla omezena jen na takové smluvní zaměstnance kteří byli 
smlO':v'Ou co d? výše požil~.ů v~b;c a místního přídavku ;vláště vý
slo~ne.na roven postavem uredmkum pragmatikál,ním. Nižší s'Oudy též 
spravne rozpoznaly, že žalohci tato výhoda výslov,ně smlouvou přiznána 
n~bll~ a Jest ~ouhlasiti i s právním jejich závěrem, že žalobci podle pro
vadeclch pravIdel mllllsterstva financí nárok na mimořádnou odměnu vů
bec ~epříslušel, jež.to jeho služehní plat hyl ve smlouvě stanoven jed
notne, na 28.800 Kc. Byla tedy věc s právního hleCiska post uzena od
volaclm s?udem bezvadně a dovnlací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. ne'ni 
opodstatnen. 

Cís, 9210, 

Okoln'Ost, že mot'Orové k'Ol'O byl'O 'Odevzdáno bez certilikátu není 
'O s'Obě r'Ozhodující pro otázku bezelstn'Osti nabyvatele (§ 368 'Obč.' zák.). 
K bezelstnosti nabyvatele nelze přihlédnouti, stal'O-li se 'Odevzdání věci 
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sice dobrov'Olně, ale přece jen k zajištěni p'O případě k úhradě pohle

dávky vymáhané exekuci. 

(Rozh. ze dne 26. září 1929, Rv I 1468/28.) 

žalující firma domáhala se na žalované firmě vydání mGt?cyklu, 
tvrdíc k němu vlastnictví. O ba niž š í s o uď '1 uzn~ly po~le zaloby,. 
odvolací soud z těchto důvodů: Prvý soud zJlshl,.ze .AIOlS.~. 
neodevzdal žalované motocykl do zástavy, nýbrž. do vlast~lc,tvl na ,ca· 
stečnou srážku pohledávky žalované z.~ ním, že. slGo, pInem na ~lls:o· 
placení, dále zjisti! prvý soud, že K. pn odevz~am motocyklu t:,rdll, z~ 
motor je jeho vlastnictvím a že je zaplac:!,)~zto Je ~es'p0rn?, :e K-OV; 
byl motocykl žalující stranou svěřen do 'UZIVal1l a. p~okaza,:o" ze zalova,na 
strana nabyla držby motocyklu úplatně a že nevedela, anlz se ,?oh~a d?~ 
mnívati, že motGcykl patří žalující straně, míní odvolatelka,. z; hm J;z 
vlastně bylo prvým soudem její vlastnictví k motocyklu prok~~a,no, a. z: 
se proto' prvý soud bezdůvodně zabýval další otázko~ n.epat':lc: k vecI: 
otázkou certifikátu a že nesprávně oduznal dGdatečne strane, zaIG~a~e 
bezelstnGst držby motocyklu, ač zjistil na více místech, a to dura'7?e, ze 
žalo'vaná strana nabyla vlastnictví motocyklu. Tat? okoln?st Je~t J~drem 
odvoláni a z ,ní odvozuje strana žalovaná veškere uplatnov~ne d~vody 
odvolací. Jest ovšem pravda, že prvý soud, když byl na ~Ice mlstec? 
zdůraznil že moto·cykl byl odevzdán žalované straně na mlsto placem, 
na kGnci' rozhodovacích důvodů uvádí, že, ~č žal'O:van,á strana ~~byla 
vlastnielví stroje, přece to, že jí K. nepředlozll certrlrkat, musIIG JI byh 
pGdezřelé, že proto musila míti důvodné podezře;ní C?, do be:elsln,ostr 
jeho držby a že pro,to musí žalovaná strana stroj zalu]Icl, strane POStOU-
piti. V těchto důvodech byl by ovšem rozpor, kdyby z cele~o o,bsah~ ~oz~ 
hodovacích důvodů nebylG zřejmo, že tu jde je.n o nespravn~ vypdrenl 
se prvého soudce, o nesprávný výklad zákO'?neho ~stanovenl §§ 36: .a 
368 obč. zák. pokud se týče čl. 306 obch. z"k Z tecMo us~an.o~el1l z:
I<ona jest z·rejmo, že jen bezelstný nabyvatel dOJde vlas~l1lctv.' veCl, takz:" 
an prvý soud nepřiznal žalO'vané stmně bezelstnost ~rzby, Jest Jeh,o za
věr že žalovaná nabyla vlastnictví stroje, nesprávill.Y· Tak, J~k duvo~y 
ty {sou sepsány, nelze jim rozuměti jinak, než, žep;vý soud ma za to, ze 
žalo,vaná strana vlastnictví stroje sice nabyla, ale nasledkem obmyslnostr 
držby zase pozbyla, pn čemž přihodil se prvému soudu. omyl! v t?m 
směru, že podle jeho názoru záleží tu na b;zelslnostr, drzby p;edchud
covy. Ve skutečnosti však nemohla žalovana strana vubec naby~1 vlas.t
nictví stroje.nebyla-Ii »bezelstnou« (§§ 326, 367 a 368 obč. zak. a cL 
306 obch. z~k.) . Ježto podle § 328 ob5' zá.k., svědč! pro drž~tele právní 
domněnka bezelstnosti držby, bylo na zalu]Icl strane, by dokazala Inedo~ 
statek bezelstnosti dižby. Důkaz ten se žalující straně zdařIl, neboť prvy 
soud zjistil; ž.e si zástupce ~alované .strany, ~řijímaje motocy~l, nevy
žádal od K-a certifikát, dommvaJe se, ze do 5. nJna 1926 zaplatr a ,,:otor 
si vezme zpět, což se však nestalo, jakož i, že certHikát má strana :<alu
jíd, který teprve ve sporu předložila jako přílohu. Prvý soud z techto 
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okohwstí vzhledem k předpisům §§ 1, 18 a 55 naL min, vnitra ze dne 
28. dU,bna 1910, 'čís, 81 ř, zák, učínil závěr, že žalovaná strana musila 
mlÍ! duvodné podezření co do bezelstnosti držby svého předchůdce, Od
v~l~tel~a napa?á především výklad citovaného ministerského nařízení 
mInIC, z~ Jest)l v~dy možn? ,opatřiti, ;;i c~rti1i~~~, způs,obem naznačený~ 
~ § 19 CIt. nar. Lec odvolacl soud Sdlh v teto pncme nazor prvého soudu 

eze o,ko:~ost tato n;oh!a,~ ~alované vzbuditi důvodné podezření, že stroj 
nen,alezl K~~~l: nybrz pne osobě, Jeť všeobecně známo, že silostroje 
mozno pOUZIÍ! J8n, lze-lI se vykázati certifíkátem, a nelze souhlasiti s ná
zor,em odvol~t~,lky, že jest, jí možno opatřHi si podle § 19 cit. nař, certi
f!katk~ stroJI)1 odevzdanem,u, kdy,ž původní certifikát je v rukou strany 
zalu!,c~ a mozno Sl Jej od m opatnt!. Okolnost, že K, ač tvrdil, že jest 
stroj Jeho vlastnictvím a že jej zaplatil, neodevzdal současně certi
fl~át!, l,:usila :,zb~diti v žalované straně důvodné podezření, že stroj ná
leZl Jme osobe, mkolr K-OVl, to tím spíše, ano šlo o dlužníka, jehož svršky 
byl~ zabaveny a na něhož za krátký čas na to, byl uvalen úpadek a přece 
u neh~ nalezen ~otocykl v ceně několika tisíc korun dosud nikým neza
baveny, Odvolacl soud jest tudíž právního ná2Jom, že následkem nedo
statk,u bezels,tnost~ dr~by, žalovaná strana vůbec nenabyla vlastnictví ke 
stro!, a dospel k tem~z ,vysl~~ku, pk? soud prvý, že žalovaná strana jest 
povmna vydatr strane ~alu}'cl spomy motncykl, ať se rozepře posuzuje 
podle §§ 367 a 368 nbc, zak, nebo podle předpisu čL 306 obch, zák 

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

Důvody: 

, DovO}á~í ~elze přis,:ědčiti, pokud s hlediska důvodu ,č'ís, 4 § 503 c
r. s, vytyh, ze odvolaCI soud po právní stránce mylně posoudil o,tázku 
b~z~lst~o~t!. Nabyvatele nelze pokládati za bezelstného, věděl-li, že na
byv~ V~CI ?d o,s~by, která není jejím vlastníkem, pokud se týče není 
0t:ra~nena Jl ZClzltr, nebo, mohl-li aspoň podle okolno'stí a měl-li při ná
lez;te ~ozornostr v uvedených příčinách mítí důvodné podezření (§ 368 
obc" zak.), Pr~vem, odvolací soud dospěl k závěru, že tll jde o případ 
poslez uvedeny a ze proto žalovaná nebyla bezelstnou nabyvatelkou 
v, t~m ~myslu, jak zákon vyžaduje k nabytí práva od nevlastníka, Dovo
~am ma, SIce pra~du v tom, že skutečnost, že v souzeném případě bylo 
,z~lo~~ne 0;tevzdano, motorové kolo bez certífikátu, o sobě nebyla na 
prekazkr: prevo~u prava a nebyla by o sobě rozhodující pro otázku beze
l~tnosh zalovane ,frrn;y. Ale i, dovolání správně podotýká, že při řešení 
teto otazky Jest pnhlIzetl ke vsem okolnostem, za nichž se stalo domnělé 
nabyt,í práva, v jich celistvosti. A tu nutno uvážiti, jak správně činí i od
volacl soud, za pkých okolností došlo k ujednání ze dne 20, září 1926 a 
k odevz~~,:í !no,~o,~ového k?la žalované, pokud se týče jejímu .zástupci. 
Podle zJlstem m~slch so~du se to stalo při té příležitosti, když se Zik
mu~d V, ]ako z~stupc~ zalované~ firmy (tehdejší vymáhající věřitelky) 
s vykonnym organem Rudolfem c-em dostavil k dlužníku Aloisu Kcovi 
,by převzal zabavené svršky, Žalovaná vymáhající věřitelka dobře .znal; 
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špatné majetkové poměry K-ovy, Tu se najednou u dlu~níka ,objevil nový 
předmět značné ceny, motoro'~é kol~ dosud ~ezabavene, o nen;z AlOIS K. 
tvrdil, že jest jeho vlastníctvlm a ze Je ma zap,la:e~o,«~e ZIkmund V, 
v tomto směru měl jisté pochybnosti, tomu nasvedcu]e JIZ ta :k~tečnost, 
že sí to v písemném prohlášení ze dne 20, září 1926 dal dluzl1lkem vy
slovně potvrditi. Také ředítel žalované firmy Arnošt K jako, svědek ~d~l, 
že, jakmHe mu V, oznámil, co se stalo, hned, se, ptal, zda ]: ~o ;t;aJetek 
K-ův, Ale, nehledíc ani k tomu, bylo za vyhceneho stavu veCI prrkazem 
obyčejné opatrnosti, by se žalovaná firma, než převzala n;otorovéko!o, 
ať již jako zajištění nebo jako splátku na dluh, ne~po:koJlla s pouhym 
prohlášenfm dlužnfkovým, že kolo jest zaplaceno a ze )est Jeho vlastm
ctvím, nýbrž by si o tom vyžádala doklady neh asp,~n ,se ptala, odkud 
kolo má, načež by prostým dotazem byla mohla ZJ1Strtr nepravdIvost 
dlužníkových údajů, Když žalovaná, ač zjištěné ?kolnost! a ,celá slt~ac,e 
dlužníka zajisté nabádaly k opatrnostr, tak neucmlla, nybrz" SPOkOJIVOl 
se prostě s jeho tvrzením, se dále o věc vůbec n,:starala: Jedna~a ~,a 
vlastní nebezpečí a musí nésti toho důsledky, I kdyz tedy zalovana pn
mo nevěděla že ten od koho nabyla věcí, nebyl jejím vlastníkem, ne
může z toho ~zhlede~ k ustanovení § 368 obč, zák. ve svůj prospěch níc 
dovoditi, poněvadž tatO' její bezelstnost by nespočí':.al~, n,~ o,!,ylu o,m~u~ 
vítelném, nýbrž na omylu, jejž si sama ZaVll1lla, neSe~r!~Sl yn n~b~v~nr 
oné míry bedlivostí a obezřetností, jíž lze a ?,:t~o ~OUZltr pn oblc';Jnych 
schopnostech (§ 1297 obč, zák,), K tomu ]este p;IStUPU];" dalsl uvah~, 
že v takových případech, jaký jest tento, nedopada al1l duvod: proč za
kon za určitých předpokladů chrání bezelstného nabyvatele, ze naopak 
přiznáním této ochrany i v takovýchto případech by byla jen otevřena 
možno.st k obcházení zákona a ke zkrácení třetích osob a že proh tomu 
mluví zejména všechny ony důvody, z nichž zákon (§ 456 ?bČ, zá,k.) a 
stálá judikatura přiznávají ochranu i bezel~t<l1ému naby,:atelI )en ~n na
bytí smluvním, nikoli<v též exekučním, kdezto v souzenem pnpade od~
vzdání sporného kola žalované!irmě se stalo na venek SIce dobrovolne, 
ale v podstatě přece jen k zajištění po případě k úhrad~ pohledávky vy-

máhané exekucí. 
čís. 9211. 

český vodní zákon. v v 

Pro nárok, by se žalovaný zdržel jednání, jimž by, byl mlobce ~sen 
ve svém vlastnickém právu nakládati vodou uzavrenou v rybntku a 
v právu upravování jejího odtoku vypouštěcímí stavidly, jest přípustným 
pořad: práva. . 

I voda uzavřená v průtočném rybníku podléhá soukromoprávní dis-
posici vlastnikově, pokud jde o její dovolené uzavřeni, o d!IWolené ~a
pěti rylxtilro. Voda volně protékající tako~ rybnik~ neb~? .r;m~ mlru 
dovol~ného napětí zadržená jest vodou v'ereJnou a o JeJlm UZlvam a od
vádění rozhodují správní úřady. Správní úřady rozhodují i o vypuštění 
rybnik:a, mění-li setím tok veřejné vody. 

, (Rozh, ze dne 27, září 1929', R I 384;:29,) 

!'\; 
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. Žalobce clomáh~l se v žalobě, by bylo zjištěno, že jen on jako vlast_ 
~,lk ry~mku v L..v Cech ách jest oprávněn odtok vody z rybníku stavidle 
ndl!l: ze,toto, pravo žalovaným, kteří si, je osobují, jako vlastníkům mlýn~ 
nepnslus~ a ze proto jsou ~ovinni zdržetí se jakéhokoli" jednání, kterým 
by ve svem .vl,ast~lckem pravu k nakládání s vodou v rybníce uzavřenou 
a v!egulovam JeJ;ho odtoku propouštěcím stavidlem byl rušen. Námitce 
nepr~pustnosh poradu práva s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a žalob 
od~mtl. Ro e k u r sní s o u d zamítl námitku nepřípustnosti pořad~ 
pr~va. D ~ v o~'y: Procesní soud, odmítaje žalobu pro nepřípustnost 
poradu prava, UClllll tak na základě ustanovení § 75 vodního zákona ze 
d~e 28., srpna !87,0,. čI~. 7

0
1 z. zá~., přeh}édl,však, že tento předpis síce 

pnkazuJe vo~m veCI uradum spravnrm, ze vsak tak činí jen v těch při
p~dech, kde Jde o u~ívání nebo svádě'ní vody nebo o bránění vodě podle 
zakona vOdnlho, a, ze o takovýto případ v souzeném sporu nejde, Ža
l~bce se doma~a nalezu, '?y se žalova?í zdrželi jakéhokoliv jednání, kte
rym by byl ;usen ve svem vlasUlllckem právu, pokud j.de o nakládání 
s,vodo~ uzavreno~ v jeho rybníce a pokud jde o' upravování- odtoku vody 
~ stavI~lem ry?mka. Za10vaní neupírají žalobci vlastnické právo k ryb
mku, bra?í se vsak proti ža10bnímu nároku námi,tkou, že mají právo brátí 
VO?U ze ::alobcova rybn~ka pro pohon svého mlýna a pily a že jim toto 
pravo, Jez Jest zapsam,o 1 ve vodní knize, přísluší ze smlouvy ze dne 29, 
dubn~ 1802, Z toho vyplývá, že předmětem spo'ru je služebnost na kte
r~~ Sl ža~o'vaní nečiní právo na základě zákona vodního, ve ~eřejném 
zajmu veskerenstva, ,iakž, .má na my,sli § 75 vodního zákona, nýbrž ze 
~n;lo,uvy, v soukromem zaJmu vlastnIll1. Pak ale jest otázku příslušln.osti 
r~sltr s, hledls~a ~st,:~ovellI § ~ J. n" mkoh s hlediska předpisu § 75 vod
mho zak?na, Jenz pnb~uJoe ve,cl. v,odní k rozhodování úřadům správním 
Jen, Jd~-h ? ochran!! zajmu vereJnych. Pokud jde o právní povahu vody 
~ rybmce zalobcove, nel,z~ ovšem s.ou?lasiti se stanoviskem žalovaných, 
ze ,vod~ ta Jest vodou vereJnou pro-to, ze rybníkem protéká, jak nesporno, 
vereJn~ potok. T~to okolnost činí z vody z rybníka žalobcova sice vodu 
tekouc 1 \na rozdll, o~ vody stojaté v rybnících, kterými veřejný potok 
neprotékal, neo?mma Jí vsak povahu soukromého vlastnictví a žalobce 
v Jeho ~lastnlckem právu omezuje jen potud, že nesmí své vody užívati 
an~,n3' ujmu ,osob, které mají k vodě právo (takové právo k vodě si oso
bUJI, za,lovanr) , a,: I na újmu zájmů veřejných, které náleží háji,tí úřadům 
~pravnrr? (§ 10 ČIS .. 2 zák. ze dne 30. května 1869, čís. 93 ř. zák. a § 10 
CIS, 2 za~. ze ,?ne ?8. sr~na 1870, čís. 71 z, zák.), Poněvadž tedy jde 
v souzenem pnpade o narok soukromoprávní, o němž náleží rozhodo
vah: sor:d~" nezbylo než na oprávněný žalobcův rekurs napadené usne
senI zmenltt. 

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

Důvody: 

~ro, otázku přípustnosti pořadu práva záleží na tom, zda se žalobce 
domaha zalobou ochrany práva soukromého, soukromého vlastnictví 

k rybníku a k vodě v něm uzavřené) či úpravy práva k užívání veřejného 
vodotoku, tedy práva veřejného, po případě zda .spore~ ~n~ býti n~sl~d: 
kem námitky právoplatně rozhodnuto o takovem veretnem o~ravn,enI 
s konečnou platností. Zalobce domáhá se toho, by se zalOV3JnI zdrzelr 
jednání, jímž by byl rušen ve svém vlas~ní,cké:;r práva nakládati,v,o~ou 
uzavřenou v rybníku a V' právu upravovam JeJlho odtoku vypousteclml 
stavidly. Tento nárok opírá o vlastnické právo k rybníku a k vodě v něm 
uzavřené. Žalovaní namítají, že jim přísluší k oné vodě právo užívací 
z důvodu, že ho nabyl jejich předchůdce v držbě mlýna smlouvou z roku 
1802 a žalovaní je mají jako nástupci a že ho také nabyli " vydržením. 
Podle toho a podle obsahu spisů jde tedy o ochranu práva k užívání 
vody v rybníku uzavřené, spor se točí o tak zv. vlastnictví k této vodě 
a o to zd,a žalovaní nabyli oprávnění k užívání cizí soukromé vody z dů
vodu,' že ho nabyl jejich knihovní předchůdce vkladem knihovním jako 
služebnosti a z toho důvodu', že je i vydrželi. Vodu v rybníce uzavřenou 
pokládá zákon v § 4 vodního zákona za vodu soukromou a právo vlast
nJka rybníka k ní za soukromé práv~. Také žalovaní odvoz~ji své p:ávo 
z důvodů kotvících v právu soukromem (ze smlouvy a ze zaplsu sluzeb
nosti do knih a z vydržení), Jde tedy o řešení sporu o práva soukromá. 
Stěžovatelé se mylně domnívají, že pořad práva je nepřípustný proto, že 
jde o užívání· a svádění vody :e smyslu ~ 75 vod',;á~.: ježto v?d3' ~e od
vádí z rybníku čepem (stavIdlem). I uprava uzrvanr a odvadenr sou
krmné vody z rybníka nemusí zahrnovati oprávnění veřejné, nýbrž může 
spočívati' jen na důvodu práva soukromého, V tak?vém přípa,dě ro~ho: 
duje jen soud, ježto nejde o užívací právo podle zakona vo.ctnrho, nybrz 
podle důvodu soukromoprávního (srov. jud. 115, Mayerholer V. 1142 
a nás!.), Rovněž nevadí připustnosti po,řadu práva, že žalobcův rybn,ík 
jest rybníkem prŮ;Jočným. I voda v takovém rybníku uzavřená podléhá 
soukromoprávní ,disposici vlastníko,vě, ovšem jenom potud, pokud jde 
o dovolené její uzavření, tedy o dovolené mpětí rybníka. Za to voda 
volně protékající takovým rybníkem nebo nad míru dovoleného napětí 
zadriená je vodou veřejnou a o jejím užíván]. a odvádění rozhodují úřady 
správní. Podobně rozhodují úřady správní i o vypuštění rybní.ka, mění-li 
se tím tok veřejné vody, ježto vlastník rybníka má v takovém případě 
právo užíti veřejné tekoucí vody jen k tomu, by rybník znovu naplnil, 
a vypuštěním pravidelný tok vody se mění, (srov. Budwinski,ná!. čís. 
2978, 6760, 2768, 9506, 10918, 13310, 6175,4848, 1000, 6686, 7152 a 
9856, Mayerholer sv. V. str. 1164, Procházka české vodní právo str. 25, 
Žalud Vodni zákon český u § 4,75 a 17, Pražák Wasserrechtliche Kom
petenzlragen str. 47 a 51). V tomto sporu však nejde o' shora zmíně·né 
případy veřejného užívání tekoucí vody, ,nýbrž o právo k užívání vody 
soukromé, v rybníce dovo,leně uzavřené, ježto nebylo ani tvrzeno, že by 
šlo o vodu nad dovolené napětí zadrženou a o změnu pravidelného od
toku, vyžadující ochrany v zájmu veřejném. Zalobce br<ÍlnJ se je" tomu, 
by žalovaní n'eodváděli vodu, kterou si zadržuje v rybniku pro chov ryb 
a pro svůj závod, žalovaní tvrdí, že jim právo k odváděni přísluší z dů
vodu smlouvy, knihovního vkladu a vydržení. Jenom pokud hy se jed-
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nalo O zadrženou vodu nad dovolenou míru a o právo užívání Inad tut '" 
míru, nebo o ll~ívání soukromé, v rybnice uzavřené vody podle zákon~ 
vo~mhoj§ 16 a 17 vod. z. zák., o což však ve sporu nejde, byly by pří
slusne urady spravni-. Do'volacímu rekursu nebylo proto vyhověno. 

čís. 9212. 

Nárok na náhradu š1wdy z bezprávného stavu vodníbo dila v če
chách jest uplatňovati pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 27. září 1929, R I 549/29.) 

Žalobce domáhal se náhrady škody z důvodu, že žalovaná provedla 
sta .. ,bu Jezu, prot~ podmínkám stanoveným vodoprávním nálezem zem
s~e pohtIcke s~,rav~ v Praze ze dne 31. května 1921, zejména že nezří
dda v jezu ~~nzene opatř;,ní um~žňující tah ryb do vod žalobcových. 
Namltku nepnpustmostJ poradu prava s o udp r v é st 0·1 i c e zamítl 
r e,k u r s 11 I S o u d námitce vyhověl a žalobu pro tentokráte odmít{ 
D"u,v o d T Soud prvé stolice správně uvádí, že v tomto případě může. 
P:ljlÍ! v u~ahu je~ ustanovení § 40 vodního zákona. Toto ustanovení 
vsak vy~lad~ prvy so~d nesprávně, maje za to, že pod toto ustanovení 
spa?~Jl jen skody zpusobené v mezích vodoprávních oprávnění nikoli 
take skody způsobe~é t!m, že bylo, jednáno právě proti podmínkám sta
novenym ve ,::odopr~vmm povolem, a vyslovil, že jest pořad práva při
pustnym, ponevadz zalobce uplatňuje jen škOdu způsobenou tím že bylo, 
jednáno proh vodoprávním podmínkám. S názorem tímto' nelz~ souhla
sl'tJ;,§40vo?: ú~ ... stanoví, že těm, kdož mají právo loviti ryby, nepří
~lusI pr':ÍI ~:Ivam J1:1ých v,:dních práv právo k odporu, nýbrž jen právo. 
zadalI pnn.:e~eno~ nahradu skody, kterou stanoví úřad správní, a nebyl-Ii 
by opravneny s tlmto výrokem spokojen soudce, To,to ustanovení mluví 
tedy o o~rávněn~ch k rybolovu, byla-li' jim způsobena škoda užíváním 
jllly~h p:av .vodmch. Předpokládá zkrácení oprávněných k rybolovu vv~ 
konaval1;m jInych vodních práv. Žalobce tvrdí, že mu vznikla školla 
z toho, ze vykonavatel vodního oprávnění nezřídil liložené mu opatřenf 
v lez~, by ryby mo!,ly v?lně procházetí jez,em do jeho vod, tedy odvo
zu~e ,sk~du z podn;tu uZlvam JInych vodnIch práv, která spadají pod 
vodnI za.kor; a kter~s,: podle tohoto. zákona udělují. V takových přípa:' 
dech, ma];vsak opravnenI k rybolovu jen nárok na přiměřené odškodnění, 
jehoz V>:Sl podl; §~ 40 vo~. zák. ,stanoví, správní úřad a soud nastupuje 
jen, nem-h opravn;ny s tl~to v)'rokem spokojen, Soud není oprávněn, 
hy rozhodoval ': pred~rčuFcI otazce, zda podmínkám vodoprávního náe 
lezu bylo vy~ovell1o člh nIC. Tu otázku může zase jen řešiti správní úřad 
(§ 72 vod. zak.): V souze~é.m, přípa,~ě. vodop;ávní nález aní ještě nenabyl 
m,0C,1 prava, takze nelze jeste anI nCI, zda zálovaná jest tímto nálezem 
vazana a zda podmínky jí uložené splnila čilí nic. Je proto pořad práva 
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vyloučen, poněvadž správní úřad ještě o výši náhrady nerozhodl. Bylo. 
proto stížnosti vyhověti a žalobu pro tentokráte odmítnou,ti. 

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

Důvody: 

Dovolate! právem napadá názor rekursního soudu, že se žalobce do
máhá náhrady škody z důvodu § 40 vod. zák, Tento § stanoví, že opráv-· 
něným k rybolo,vu nepřísluší proti výkonu vodních práv.užívacích právo. 
k odporu, nýbrž jen právo na přiměřenou náhradu škody, již stanoví úřad 
správní a, nejsou-li účastníci spokojení, soud (srv. § 19 říšs. zák. vod.). 
Tento § jedná tedy o náhradě škody z důvodu výko'nu užívacích práv 
vodních, t. j, z důvodu, že někdo právem urč'ité vody užívá na úkor opráv
něného k rybolovu, Ve sporu však nejde o náhradu škody z důvodu, že 
žalovaná právem uží,vá vody pro svůj závod způsobem v zákoně voclním 
předvídaným, na příklad že má právo k užitku vodního díla podle povo
lení správního úřadu, nýbrž o náhradu z důvodu, že žalovaná nezřídila 
rybí schůdky, jak jí bylo vodním úřadem uloženo, že způsobila škodu 
nikoliv výkonem práva k užívání vody, nýbrž bezprávným stavem vod
nfhodíla, správním přestupkem ve smyslu §§. 71 a 72 vod. zák., spácha
ným tím, že nezřídila vzdouvací zařízení tak, jak jí bylo povoleno, nýbrž. 
jinak, vynechavši zřízení rybích schůdků (propustí). Nejde tedy o ná
hradu škody vzniklé užíváním práva, jak předpokládá § 40 vod. zák., 
nýbrž o náhradu škody z nedovoleného čínu. Nárok na náhradu škody 
z nedo'voleného činu jest podle § 1338 obč. zák. vymáhati pořadem 
práva, bez rozdílu, zda jde o poru.šení práva soukromého či veřejného, 
pokud, ovšem zvlášlním zákonem není vymáhání odkázáno na úřady 
správní nebo jíné orgány. Vodní zákon nemá ustanovení o příslušnosti 
k rozhodování o náhradu škody z důvodu přestupku vodního zákona 
nebo naříz<lní vodního úřadu. § 72 vodního zákona zmiňuje se ske o ná .. 
hradě škody z tohoto důvodu, ale nestanoví nic o příslušnosti k rozhodo
vání o něm. § 75 vodního zákona stanoví příslušnost správních úřadů. 
jen pro -nároky na užívání, svádění vod a obranu proti nim, uplatňují-Ii 
se podle zákona vodního. Tedy ani podle tohoto § není spor o náhradu. 
škody z důvodu přestupku nařízení správního úřadu zásadně odkázán 
před úřady správní, takže podle všeobecné zásady § 1338 obč. zák. jest 
k rozhodování o něm příslušný soud. (Srovnej nálezy čís·. 12209, 4234,. 
4885, 5091, 6158sh. Budw.), 

čís. 9213. 

Za pozůstalostního řízení musí se '!zdání dědictví státi soudně; mimo
soudní soukromé profilášení nemá právních dusledku pro projednání po-
zůstalosti. 

(Rozh, ze dne 27. září 1929, R I 561/29.) 
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K návrhu dědice Josefa K-a vzal p o z II s tal o s t n í s O u d na vě
domí, že se pozůstalý manžel Václav H. vzdal nároků na pozůstalost. 
R ~ k u r sní s o u d zamítl k rekursu Václava H-a návrh Josefa K-a. 
D u vod y: Výtka stěžovatele, že prvý soud nároky, jichž se prý stěžo_ 
vatel vzdal, blíže neoznačuje, takže není zřejmo, o jaké nároky tu vlastně 
jde, jakož i další výtka, že napadené usnesení postrádá důvody pro vý
rok, že se vzdání Inároků na pozůstalost bere na vědomí, jsou bezpod
statné. Jak z prohlášení ze dne 29. ledna 1929 jasně plyne, jde o vzdání 
se veškerých nároků na pozůstalost Anny H-ové tedy bez rozdílu, zda 
Jde o nároky o-bligační a věcné čí z práva dědického. Prohlášení takové 
jsouc úplně jasné, stačilo by k tomu, by je soud vzal na vědomí, aniž by 
potřebovalo odůvodnění, kdyby tu byly jinak ostatní náležitosti. Než tomu 
ta~. není a proto jest stížnosti přizn":tí opodstatněnost. Prohlášeni před
loztl Josef K., osoba od vydatele prohlášení různá, v době, kdy se ještě 
k pozůstalosti nepřihlásil a tudíž účastníkem pozůstaloshního řízení do
sud neby!. Mimo to bylo prohlášení předloženo jen v opisu, v němž ani 
není vyznačeno, že vydatelův podpis byl ověřen. Nebylo tu aní aktivního 
oprávnělní k návrhu na straně Josefa K-a a nebyla předložena lisUna pro
kazující vzdání nároku na pozustalost tak bezvadně, by mohlo býti vzato 
na vědomí soudu, aniž by před tím byl slyšen jeho vydate!. Byla tudíž 
porušena zásada § 797 obč. zák. tím, že prohlášení bylo pozůstalostním 
soudem vzato na vědomí. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekulrsu. 

Důvody: 

Podle § 805 obč. zák. má ten, kdo· může svá práva sám spravovati 
na vůli. ujmouti se dědictví nebo se ho i vzdáti. Otázkou jest, jakým způ~ 
sobem má býti prohlášeno vzdání se dědictví, by bylo platným. Podle 
§ 7'97 obč. zák. nepřechází pozůstalost na dědice jeho soukromou čin
ností, nýbrž po projednání pozustalosti jejím odevzdáním se strany 
·soudu. Z toho však vyplývá, že za pozůstalostního řízení i vzdání se dě
dictVÍ musí se státi na soudu a že milfllosoudní a 'soukromě učiněné pro
hlášení nemá právní důsledky pro projednání pozůstalosti. Názoru toho 

,je~t ivěda (Stubenra~ch sk 986, Krainz-Ehrenzweig, Erbrecht str. 467), 
1 JudIkatura (rozh. VId. neJv. soudu ze dne 27. června 1916, čís. jedno 
Rv ll. 336/: 6 Práv. 626/16 úř. sb. čís. 1763). Podle obsahu podání zá
k?@eho dedlce Josefa K-a a obsahu dovolací stížnosti vydal zákonný 
?ed!c, pozůstalý manžel Václav H., dědici, Josefu K-ovi písemné prohlá
sem ze dne 29. ledna 1929' řízené na notáře Dr. H. tohoto znění: "Sdě
lujiVám tímto zdvořile, že na pozustalost po mojí zesnulé manželce ne
činím si, !ádný~~ nároků. Na důkaz toho můj vlastnoruční podpis. Vác
lav H.« Ze notar Dr. H. nebyl soudním komisařem v pozůstalostním ří
zení, o něž jde, uznává dovolací stížnost. Jde tedy o vzdání se dědictví 
učiněné zákonným dědicem Václavem H-em soukromě, které však podl~ 
toh~, co bylo řečeno, nemá právních důsledků pro projednání, pO'2Ůsta-
10stJ. Pozustalostní soud neměl tudíž zákonného důvodu' by toto vzdání 
se vzal na vědomí. ' 
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čís. 9214. 

K zajištění pohledávek za dědicem lze za předp~~~adu § 379, ~Uhý 
odstavec ex. ř. povoliti i pr'O peněžité pohledávky zaJlsť'Ovací prostredky 
podle § 382 ex. ř. P'Ohledávkami, k jichž zajištění d'OPouští tu z:ík'On, by 
bylo povolen'O pmlatímnl 'Opatření, jest rozuměti nejen pohledavky pe
něžité, nýbrž i nepeněžité. 

Dědicovým věřitelům lze P'Ovoliti zajišť'Ovací prostředek podle § 382 
čls. 6 ex. ř. přes to, že dědic není dosud při nem'Ovitosti, ke které se 
vztahuje nárok, tvrzený 'Ohroženou stranou, zapsán v pozemkové knize 
jako vlastník. 

(Rozh. ze dne 27. září 1929, R I 685/29.) 

žalovaný prodal žalobcům dům, zděděný po Karlu O-ovi. Pozůstalos~ 
nebyla dosud žalovanému odevzdána. Domáhajíce se ~a ~ar1u O:ov~ 
splnění kupní smlouvy, navrhli kupitelé povolení prozatJmmho opatrel11 
zákazem zcizení, zatížení nebo· zastavení domU', tvrdíce, že odpůrce chce 
dům zciziti- třetí osobě. S o udp r v é s tol i c e zamítl návrh na povo
lení prozatímního opatření, jež t o ohrožení nároku nebylo osvědčeno, 
poněvadž bez svolení pozůstalostního soudu dům nelze ani zciziti ani 
zastaviti. Rek u r sní s o u d prozatímní opatření povolil. D ů vod y: 
S názorem prvého soudu nelze souhlasiti. Okolnost, že pozůstalost po 
Karlu O-ovi posud nel11í skončena (řízení pozůstalostní sice skončeno, 
vydání odevzdací listiny závisí však ještě na vyměření a zaplacení dědic
kých poplatku), nebráni žalovanému, by se o prodej domu nepokusil a 
nevymohl si k tomu svolení pozůstalostního soudu, aniž hy tomu žalující 
strana mohla zabrání ti. Že se žalovaný skutečně zabývá úmyslem dům 
zciziti, plyne z jeho podání na soud pozůstalostní, v němž žádá o urych
lené vydání odevzdací listiny, by s domy mu připadnuvšími, najmi' 
i s domem, o nějž jde, mohl disponovati', jakož i ze sporných spisů zem-o 
ského soudu civilníh'O v Praze Ck XVI a 1179/28 a Ck XVI 356/27, podle 
nichž žalovaný již před tím, než se pustil do, jednání o koupi domu čp. 
419 se stranou žalující, vyjednávalo prodeji domu toho se dvěma jinými 
osobami, jimiž byl o dodržení kupní smlouvy ohledně domu toho žalo
ván. Onen spor ponechán v klidu, tento skončil ·právoplatným zamítnutím 
žaloby. Třeba tato jednání spadají do' doby předcházející jednání se 
stranou žalující, vychází z nich přece nepochybně na jevo, že si, žalovaný 
dům čp. 419 podržeti nemíní, nýbrž že jej zamýšlí prodati uchazeči, pro 
něho výhodnějšímu, než jest strana žalující, který hy za něj nabídl více, 
Ind tato, a že raději by zaplatil straně žalujíd odstupné 400.000 Kč, než 
aby jí přenechal dům za cenu ujednanou. Soud rekurs ní má tudíž za to, že 
vylíčeným chováním žalovaného jest dostatečně osvědčeno nebezpečí, 
že by bez povolení žádaného prozatímního opatření dům dříve ještě než 
bude spor ukončen mohl prodati jinému a tím jeho předání straně žalu
jící znemožniti. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
Civilní rozhodnutí XI. 74 
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o ů vod y: 

Žalobci navrhli, by jim k zajištění jejích nároku, vymáhaného žalo
bou, který není peněžním nárokem, bylo povoleno protí žalovanému 
prozatímní opatření soudním zákazem zcizení, zatížení nebo· zastavení 
d?mu čp. 419, který v pozůstalostí Karla O-a připadl žalovanému jako 
d~dlcl a ,odkazovníku. Žalobcí domáhají se tudíž toho, by jim k zajištění 
naroku zalobou vymáhaného byl povolen zajišťovací prostředek podle 
§ 382 čís. 6 ex. ř. Právní účinek zápovědi zciziti, zatížíti nebo zastaviti 
nemovítost nastává podle § 384 druhý odstavec ex. ř. teprve poznámkou 
této zápovědi ve veřejné knize, v níž jest nemovitost zapsána. Poznámku 
tuto lze p~dle § 21 ~nih. zák. zaps~ti jen protí tomu, kdo jest v čase, kdy 
se o nI zada, zapsan v pozemkove kmze za vlastníka nemovitosti. Po
su:oval-~i by se. návrh, o nějž jde, jen s hledíska § 21 knih. zák., byla by 
oduvoqnenou ~ytka stěžovatele, že ustanovení to brání, by návrhu bylo 
vyhoveno, an zalovany není dosud, jak jest zjištěno, knihovním vlastní
kem ,nemovitosti (§ 431 obč. zák.), ke které se vztahuje nárok tvrzený 
ohrozenou stranou. Leč případ jest posuzovatí též s hledíska § 822 obč. 
zák. a § 75 třetí dílčí novely. Podle § 75 této novely lze k zaji·štění po
hledávek za dědicem za podmínek § 379 druhý odstavec ex. ř. učinítí 
před odevzdání~: ve prospěch dědícových věřitelů prozatímní opatření 
co do napadnuvslho statku. Podle účelu, kterého má býti dosaženo, mo
h~u býtí prozatímním op~třením nařízeny potřebné zajíšťovací pro
stredky ~§§ 379 a,382 ex. L). Z doslovu tohoto ustanovení a z úmyslu 
z~kon?darce,. jehoz snahou bylo rozšířiti rozsah práv zaručených věřite
lum dedlcovym v § 822 obč. zák., vyplývá dvojí: a) že lze za předpo
~I,a~u § .379 dr~hý odstavec ex. ř. povolítí í pro peněžíté pohledávky za
l'~!Ova~1 pr?stredky}odle § 382 e». ř., přípustné jinak jen k zajištění ji
nych naroku, a bl, ze pohledávkami, k jejichž zajištění dopouští zákon, 
aby bylo povoleno prozatímní opatření, jest rozuměti pohledávky všeho 
druhu, nejen peněžité, nýbrž i takové, které nejsou peněžitými. Lze tudíž 
dědicovým věřitelům povoliti zajišťovací prostředek podle § 382 čís. 6 
ex. ř. přes to, že dědic není dosud při nemovitosti, ke které se vztahuje. 
nMok, tvr;,ený ohroženou stranou, zapsán v knÍ'Ze pozemkové jako vlasl
mk, a nem proto am ustamovení § 21 knih. zák. na závadu povolení tohoto 
z~jišťo~acího prostře~ku a poznámce zápov~di ve veřejné knize. Aby 
vsak navrhu mohlo· bylI s hledIska § 822 obc. zák. vyhověno, požaduje 
záko~ ve všech případech, tudíž, i když nejde o- peněžitou pohledávku, 
nybrz o jl11y narok, aby bylo osvědčeno nebezpečí (§ 379 druhýodsta
~ec. ex. r); P091e t?hoto ustanovení zákona nestačí jen objektivní ohro
zem, nybrz vyz"duJe se nebezpečí, mající základ v jednání odpůrcově .. 
Jest proto podstatnou podmínkou subjektivní úmyslné chování dlužní
kovo, zpllsobu_naznačeného v případech uvedených v § 379 druhý od
stavec ex~ ř. zalob3.i t~rdí, že jest tu !akové nebezpečí, a to právem. 
V tom smeru Jest pnhlednouÍl k tomu, ze žalovaný podáním ze dne 15. 
června }928 žá~~l? urychlené vydání odevzdací listiny, by mohl s domy 
Jemu pnpadnuvslml, najmě s domem čp. 419 volně nakládati, a dále, že 

.- čís. 9215-
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zůstal dovoladm rekursem nedotčen závěr rekursního soudu, že žalo
vaný by raději zaplatil žalobcům odstupné 4.00:000 ~č, než a?y, ji,;, ~ře
nechal dům za ujednanou cenu. Z okolnostI tech vsak vyplyva, ze jest 
správným závěr rekursního so~du, že jest d?statečně osvědčeno nebez
pečí požadované v § 379 druhy odstavec c. r. s. 

čís. 9215. 

Zákon o nekalé soutěži ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb .. z. a n. 
Předpís § 15 (3) zák. jest předpfsem procesního práva. Ohledně 

pojmu })zahájené věci« jest použiti předpisu § 232 c. ř. s. žal?by P?dané 
nebo došlé na soud před doručen® první žaloby nelze Odmltnoutt. 

(Rozh. ze dlle 27. září 1929, R I 6g.5/;29.) 

Proti firmě R. byla dne 29. května 1929 podána zddovací žaloba 
Zemskou jednotou společ'enstev krejčí pro inseráty v listech »Reforma« 
ze dne 17. března 1928, čís. 66 a »Národní Politika« ze dne 2. dubna 
1929, čís. 91, kterými' žalovaná kupujícímu obecenstvu z venkova slibo
vala hrazení cesty do Prahy. Žaloba byla doručena žalované straně dne 
7. června 1929 a první rok o ní byl ustano·ven na den 19. června 1929. 
Dne 6. června 1929, tedy ještě před doručením prvé žaloby, podala jed
nota obchodních gremií na tutéž "firmu rovněž zdržovací žalobu pro in
seráty uveřejněné v listech »Nár. POilitika« dne 10. března 1929, čís. 69, 
»Národní Listy« dne 16. března 1929, čís. 75 a »Večerní české Slovo« 
dne 16. břeZIna 1929, čís. 64, inseráty sice obsahu shodného s inseráty, 
které jsou předmětem prvé žaloby, ale uveřejněné v jiné době a v jin~ch 
listech. S o udp r v é s to! i c e odmítl žalobu jednoty obchodmch 
aremií jako nepřípustnou podle § 15 (3) zákona o nekalé soutěži. R e
k u r sní s o u d zrušil napadené usneesní a uložÍ'! prvému SOUdil, by,. 
nehledě k zamítacímu důvodu, žalobu přijal a o ní po zákonu jednal. O ů
vod y: Podle § 15 (3) zákona o nekalé soutěži ze dne 15. července 
1927, čís. 111 sb. z. a n. nejsou další žaloby proti téže osobě pro totéž 
jednání nekalé soutěže přípustné, jakmile byla věc u příslušného soudu 
zahájena nebo právoplatně rozhodnuta (§ 232, prvý odstavec c. ř. s.). 
Zákon chce jen, by pro týž čin nebyla táž osoba stíhána celou řadou ža
I()b a nebyly jí zbytečné dělány útraty. Avšak prvá žaloba byla žalované 
doručena dne 7. června 1929, kdy tedy rozepře byla zahájena, kdežt() 
žaloba druhá byla podána již den před tím, dne 6·. června 1929, kdy ještě 
žaloba doruč·ena nebyla. Není tu tedy předpokladu zákazu hromadění 
žalob podle cit. ustanovení zákona. Ostatně v druhém případě jde o in
seráty uveřejněné v jiné době a v jiných listech, tudíž o nový zásah, 
o nový další čin, který poukazuje na vědomí a úmysl soutěžitele, iJ1a ~ové 
jeho rozhodnutí, a který opravňuje k podání nové žaloby. Nepravem 
proto prvý soudce druhou žalobu jako nepřípustnou odmítl, nJaJe za to, 
že v prvé žalobě byla rozepře proti téže žalované zaháj"ena. 

N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
74' 
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Dúvody: 

Podle § 15 (3) zákona o nekalé soutěži nejsou další žaloby proti téže 
osobě pro totéž jednání přípustné, jakmile byla věc u příslušného soudu 
zahájena nebo právoplatně rozhodnuta. § 15 (3), užívající přesných vý
razú procesního práva, je sám, podobně jako §§ 21, 22 a j. zákona, 
předpisem procesního, nikoli hmotného práva. Jest proto vyložiti pojmy 
»věc zahájena nebo právoplatně rozhodnuta« jen podle procesního 
práva, a to, pokud jde o zahájení věci, podle § 232 c. ř. s., podle něhož 
nastává právní zahájení rozepře doručením žalobníhospisu žalovanému. 
Nelze proto odmítnouti žaloby podané nebo došlé před doručením první 
žaloby, neboť přípustnost žaloby jest posouditi podle doby, kdy byla 
podána nebo došla na soud. Tím nebude zmařen účel § 15 (3) zákona, 
neboť není oprávněna obava, že by se od podání až do doručení první 
žaloby sešlo u soudu takové množství žalob proti téže osobě a pro totéž 
jednání nekalé soutěže, že by žalovanému vzešly zbytečné útraty. O další 
ochranu žalovaného zákonodárci nešlo. . 

čís. 9216. 

Trest pro svévoli podle § 528, druhý odstavec, c. ř. s. může uložiti 
jen ten soud, jenž rozhoduje o rekursu do usnesení soudu druhé stolice 
nikoliv sám soud druhé stolice. ' 

(Rozh. ze dne 27. září 1929, R I 742/29.) 

Rek u r sní s o u d odmítl dovolací rekurs jako nepřípustny' a ulo
žil právnímu zástupci dovolacího rekurenta pokutu pro svévoli. 

. N e j v y Š š í s o u d zrtlši1 napadené usnes<ln,í, pokud jím byla ulo
žena pokuta pro svévoli. 

D ů vod y: 

Podle § 528 druhý odstavec c. ř. s. má býti stěžovateli nebo podle 
?kolností jeho advokátu uložen trest pro svévoli, shledá-Ii rekurs ní soltd, 
ze rekurs do usnesení soudu druhé stolice byl podán svévolně nebo je
nom k vůli průtahu věCÍ'. Ze slov »shledá-li 'rekursní soud že rekurs do 
usn~s:il1:í soudu druhé stolice atd.« jest patrno, že trest pr~svévoli může 
ulozltJ Jen ten soud, který rozhoduje o rekursu do usnesení soudu druhé 
stolice, nikoli soud druhé stolice sám. Že tento výklad § 528 druhý od
stavec c. ř. s. odpovídá též historickému vzniku tohoto zákonného ·usta
,~?ve~í, d?vodi! ~~,základě ma,terialií k civilnímu soudnímu řádu podrobni:' 
Jl'Z, byv~!y nejvyssl soud ve Vl dm v wzhodnutí uveřejněném v Nowakově 
sblfce CIS. 1067, s nímž se stotožňuje i tento nejvyšší soud. 

_ čís. 9217-
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čís. 9217. 

Z b ' nároku na vydání železničního vozu pro peněžitou poh1e
a avell1 . ln t· ku posuzo 

dávku podle § 325 ex:,ř", jest s hl:diska přlpus os I exe . ce -
vati právě tak, jako prnne zabavell1 vozu.. • •. • . , 

Předpis čl. 55 § 3 mezinárodní úmluvy o preprave zbOZ1 po. zelez~lclch 
ze dne 23. řijna 1924, čís. 139 sb. z. a n. na rok 1928 ~:tah~]e se.l~n na 
vozidla a na věci, jež jsou vlastnictvím Železnice, nemu::e vs~k. byt! ~~z: 
šiřován na vozy cizi, třebas byly zařaděny do obozu nektere zeleZll1Cnl 

správy. . •. . . dl '. .' 
. Byl-li zabaven takový vůz, nelze exekucl.~ruslh, a~~ po e CIS. !'art-

zení ze dne 19. září 1886, čís. 144 ř. zák., amz lze pOUZl~l ~ 28 ex. r .• 
československá železniční správa jes~ jako poddl~n!k. oprá~ena 

navrhnouti zrušeni exekuce zabavením naroku na vydam zelezmcnlho 

vagonu. 

(Rozh. ze dne 27. září 1929, R I 756/29.) 

Tuzemskému vymáhajícímu věřiteli byla povolena. proti cizozen;ské 
společnosti exekuce zabavením nároku dlužníka protI C;skoslovens~e~nu 
eráru na vydání cisternového železničního vagonu. Navrh poddluzmk~ 
(čs. eráru), by byla exekuce zru.šena, pro nep!ípusunDSt, s o udp r ,::e 
s t o I i ce zamítl. D ů vod y: Ceska fl11ančl1l p:ok~ratura v prao;e UCI
nHa jménem ,č'sl. železniční správy návrh na .zrusenl exek~c.e. z duvodu, 
že vÍlz byl zařazen do obozu německých st~tI1lc~~rah,. procez jest je,J po
važovati za vůz příslušející cizí železmč,I1I sprave a ze Jako tako~y ne~ 
podléhá exekuci podle ustanovení čl. 23 odst. (4) a (,5) mezl11arodm 
přepravní úmluvy ze dn;, 14 . .října l~?O, čIs. 186 ř. zák. z roku .1892, 
ježto pojezdní materiál zelezmc nemuze by\! zab~ven v obvodu pneho 
státu, než toho, jemuž náleží příslušná.žel;zl~!,ce, .I,ec ~y,se, zabavem stalo 
rozhodnutím soudů toho, státu, jemuz naleZl pnslusna zelezmce. Soud 
však zamítá tento návrh z důvodu, že jednak je to vagon soukromy, 
patrně firmě S. náležející, .jednak, že tu nejde ani ? ?bst~vení a;l1, o za?a
vení vo'Zu. Posléze není podle názoru soudu am csl. zelezmclll sprava 
jako poddlužník k návrhu na zruše~í exek~ce v tomto ~!ípadé op,ráv:něn.a : 
Rek u r sní s o u d exekUCI zrusl'l. D u vod y: Shznost jev! se byh 
důvodnou. Podána byla čsl. železniční správou, kteTá.jest v tom,~o pří
padě poddlužníkem, a proto jest stě~ovatelka o~ravnena ~e shznos:!. 
Třeba že jde o vagon soukromý, ktery podle dOpiSU zmocneli1ce spolec
nosti německých říšských drah při německém vyslanectv! v,Praze z 13. 
března 1928 vlastnicky patří firmě S. v L., byl vagon zaraden do obozu 
ředitelství říšských drah v Hane a podle posledního odstavce čl. 23 meZI
národní úmluvy o dopravě zboží po železnicích ze dne 14. října 1890: 
Č'ís. 186 ř. zák. z .roku 1892 n,emúže býti ve zdejším území obstaven am 
zabaven, leč že by se obstávka nebo zabavení staly na základě rozhodn~tí 
vydaného soudy republiky německé. NemÍIŽe býti pochybnosti o tom, ze 
podle řečené mezinárodní úmluvy, která podle čl. VII uvoz. zák. k exe-
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kučnímu řádu zůstala v platnosti' 'est ne v. • 

vydání vagonu) neboť se to knre' ~ obs pn~ustnovl Zaba,/EnÍ nároku na 
býti vedena na nárok, kter' -Jdle ta~enIm: Jezto, tedy exekuce měla 
kladě zdejších exekučních t;t~ů 'est~atty~~ pfe~pIsl,1 z exek~ce na zá
ustanovení § 39 čís 2 ex ' b' tj loucen, mel navrh se zretelem na 

N' , , . . . I. Y I zamltnut. 
e J v y s s í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Mezinárodní úmluva ze dne 14 ''" 1 
1892, na niž se stran i noVš' . r!Jna, 890, čís. 186 ř. zák. na rok 
mezinárodní úmluva ~ př~l;r~:~u~y ,~dVOI~VtJí, si;:e již neplatí, ale nová 
dne 23. října 1924 a nabyvši pod~ o§

zl
l pO'kze eZl11clch podepsaná v Bernu 

čís. 110 sb z a n v hla's' " e, za ona ze dne 14.čefvence 1927 
" . y emm ve sblrce záko o VF , 

vence 1928 čís. 139 sb z ,,";nu a nanzení ze dne 9. čer-
§ 3 stejné' ustanovení . 'ak~ I~I O~jď f!Jna 19,28 moci zákona, má v čl. 55 
Z jeho doslovu »Železni!ní vozidl . p:S!edl11 od~ta~ec dřívějši úmluvy. 
železnici náležejicí a v těchto vozadla ~z ~m~vi't; predměty všeho druhu 
na jiném území než na územ~ t .;' ee o s~zen.e, lTI;>hou ?ýti zabaveny 
jejich vlastnicí, jen podle ro s ~~' ve kterer;' Jest zelezl11ce, která jest 
však plyne že se vztahu'e . zsu . u vyneseneho soudem onoho státu« 
ctvim želez~ice, na vozy ~iz!e~ř:ba v~zl~la a, na, věci, které jsou vlastni
leznični správy, nemůže býti e as y Y,zarad,eny do obozu některé že
Z téhož důvodu nelze e . pro,svou vYJ1mecnou povahu rozšiřováno. 
19. záři 1886 .Čís 144 x,eku:~ zntsllI ant podle cisařského nařízení ze dne 
čís. 9 uvoz. zák. k' exek:Čn~~~ :~~hov,:neho v platn~sti čL Vll a čl. VIII 
leznic nejsou zabavitelná pok ad u, Jtez ust~novuJe" ze vozIdla cízích že
e 'b' ,u Jes zatucena vzaJemnost T k' § '28 
. x. r. o tnezuJe přípustn.ost exekučních úk . ,. h ,', a ,e 
JSou majetkem železnice. Poněvadž on~ Jen ,? le~ne predmetů, jež 
leznke, nýbrž o VL!Z soukrom' musilv sOTu~enel~ ~npadTe nejde o- vůz že
usnesení prvního soudu jím/bYl O'tbytr vybaveno navrhu na obnoveni 
ohledu na to, že nelze ~těžovateHzal~l ll"L1t v~~vrvh .na zrušení exekuce, bez 
vydání vozu pro peněžitou ohledf:~~vedclli, ze by zab,:vení nároku na 
Posuzováno tak jako přímé ~ab '. pOdl: § 325 ex. 1". nemohlo býtr 
kučním soudem' že českosl ave~l V?zu: a ze nelze souhlasiti ani s exe
poddlužník oprávněna navr~t~~:~ka s:at~t želkezniční správa nebyla jako 
ex. ř.). I zrusem exe uce (§ 39 druhý odstavec 

Čís. 9218. 

K nedostatku plné moci 'e t "hl" " 
loži1-li právní zástnpce ž'alu.!c~ :n lzeh I v dovol~cím řízeni. Nepřed
nechav marně uplynouti IhJ~1 ~ ?n.y )}Inou moc aOt v dovolacím řízeni, 
předložen.í plné moci J'est z'alo'bJu

ez 
dmu'tnbYlat. poskytnuta k dodatečnému 

Dl"" . oml OU!. 
a olt dluzn,k (vlastník ne ·t t·) 

hled'ávky již zaplacené ale ~ovldos, souhlas. k post~pu knihovní po
zánik. ,osu nevymazane, nemuže namítati její 

--Čís. 9218-~ 
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Zákaz § 469 a) obč. zák., nakládati hypotekou, poznamenaný v po
zemkov.é knize při hypoteee, platí jen v poměru smluvních stran. 

(Rozh. ze dne 27. září 1929, Rv I 1067/28.) 

K rozvrhu nejvyššího podání za exekučně prodanou nemovitost při
hlásil Otto O. pohledávku 61.000 Kč. Několik knihovních věřitelů vzneslo 
proti přikázání pohledávky odpor. Byvše poukázáni na pořad práva, do
máhali se knihovní věřítelé na Ottonu O-ovi, by pO'hledávka žalovaného 
nedošla uspokojení z nejvyššího podání a by se peníze .na ni vypadajícího 
dostalo žalobcům podle jejich knihovního pořadí. O b a niž š í s o u d y 
uznaly podle žaloby. 

Ne j v y Š š í s o u d žalobu ohledně jednoho ze žalobců, firmy M. 
odmítl, ohledně ostatních žalobců žalobu zamít!. 

D ů vod y: 

Pravní zástupce zakročivší za žalujícl firmu M. neprokázal své zmoc
nění (§ 30 c. ř. s.) v řízení před prvým a druhým soudem a neučinil tak 
ani v dovolacím řízení, nechav marně vypršeti lhůtu, jež mll k dodateč
nému předložení plné moci podle § 85 c. ř. s. byla poskytnuta. K nedo
statku plné moci jest podle § 37 c. ř. s. hleděti z úřadu v každém období 
rozepře, tedy i v dovolacím řlzení. Ana plná moc firmy M. pro právního 
zástupce za ní zakročivšího .Thebyla předložena, nebyla tato strana v ři
zení vúbec zastoupena. Jsou proto rozsudek jakož i celé předchozí řízení 
podle § 477 čis. 5 c. ř. s. zmatečné, musily býti zrušeny a podle § 478 
c. ř. s. bylo vyřknouti odmítnutí žaloby. 

Do·volání lze věcně vyříditi jen, pokud se vztahuje k žalobě ostatních 
žalobců mimo firmu M. V těchto mezích nutno mu však dáH za pravdu. 
Žalovaný opírá nárok, jemuž žalobci odporují, mimo jiné o postup ze 
dne 19. února 1926, v němž mu věřítel Osvald H. postoupil spornou 
pohledávku 61.00'0 Kč s přís!., knihovně zajištěnou na dlužníkově do 
exekuce vzaté nemovitosti. Nižší soudy pokládají postup za právně bez
účinný, protože postoupená pohledávka podle stvrzenky ze dne 8. října 
1925 již před tím zanikla zaplacením. Právem napadá dovolání tenlo 
právní názor jako mylný (§ 503 čfs. 4 c. ř. s.). Není sporu, že pohle
dávka dosud nebyla z pozemkové knihy vymazána. Podle § 469' obč. 
zák. .n,estačí ke zrušení hypoteky o sobě zaplacení dluhu, nýbrž hypote
kární statek zůstane zavázán, pokud se dluh nevymaže z veřejných knih. 
Zákon stanoví tll výjímku z ustanovení §§ 1442 a 1394 obč. zák., že 
nikdo nemůže druhému více práv odstoupiti než má, a že práva přejíma
telova jsou CO' do postoupené pohledávky táž jako práva převodcova. 
Skutečně zan,iklá, ale kniho·vně ještě nevymazaná hypoteka zůstává zatím 
právně platná a účinná, nemůže bez knihovnlho výmazu zaniknouti a 
může i nadále býti předmětem smluvního postupu. Ovšem nemúže po
stupník postoupenou pohledávku na dlužníku vymáhati; nebyl-li v době 
postupu bezelstný, věda, že postoupená pohledávka již jest zaplacena, 
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a podle poslední včty § 469 obč. zák. (v doslovu lil. novely) 
vlastlllk statk~ po zániku zástavního dluhu převésti zástavní právo 
novou pohledavku. Jsou tudíž takto možnosti, by věřitel postoupil 
placene, ale knihovně nevymazané pohledávky, vytýčeny urč,i(é 
Ale na těch nezáleží, dal-li dlužník (vlastník statku) k postupu pohle_ 
davky, Jako v souzeném případě v postupní listině naho·ře uvedeno sou
hlas., V takovém případě nemůže dlužník, vlastník, namítati zánik 
hledavky. Zaniklá pohledávka postupem prOVedelJým s jeho ov '""''''''m, 
zno~u o~žlvla: Nelze ani ~all;ítati, že dlužník, vlastník Josef G., v 
zenem pnpade nebyl opravnen k postupu svolití, protože se to příč'i 
Jeho zavazku ,v pozemkové knize pod poL 27 zapsanému, že 
penou pohledavku po zaplacení dá podle § 469 a) obč. zák. knihovně' 
vymazatI. Za~~zek te;, jest účinný j:n v poměru k firmě akciový pivovar 
v A., proŤ! mz Jej prevzaL V pomeru k ostatním knihovnim věřitelŮm 
a zejména k žalobcům jest úplně be~ významu. Zákaz § 469 a) obč. zák, 
s hypotek~u nakladaŤ!, Je-li onen zavazek ve veřejné knize při hypotece 
poznamenan, pl""tí přes poněkud široké a celkem povšecliné znění zá. 
kona, J~n,v ]'omeru smluvních stran. Neobstojí ani námitka, že. právní 
Je.d.n'all1, J,lm:: J?"sef G. k postupu pohledávky svolil a jej vlastně teprve 
W;11I11 pravn~ u~!~n~m,. jest odporovatelné podle § 2 odp. zák., neboť 
namltku v_ te pncme zalobCI nevzneslll v řízení před prvým soudem 
(§§ 482, ,~13 c; ř. s.), nýbrž vznesli ji jen pro případ, že by šlo o pře
vedenI zastavmho práva,na novou pohledávku' podle § 469 obč. zák. 
n;bo,Jak pravi, ? úízení vlastníkovy hypoteky. O to však podle vlast~ 
mhG JejIch nazlram tu nejde. Ostatně žalobci námitku ani v té 
v níž ji vznesli, nijak neopodstatnili přednesem skutkových oko .( 
Mohl-ll Osv~ld H: podle správného, právního názoru tuto hájeného spor
nou pOhle,davku zalovanému platně postoupiti, nelze zažalovaný nárok 
uznali oduvodněným, 

čís. 921.9. 

K právům podle § 43 cís. pat. ze dne 5. července 1853 čís. 130 ř. zák. 
patří i právo sbírati dříví z lesa a lámati v něm větv~. Lhostejno ž~ 
oso?a, vy~o~~ající toto ~,r~vo jes~ p;ovinna a ochGtna ke vZájemnému 
pinem, zalezeJlc~~ v, u:~ltych sluzbach a p:ra~ích při opravě cest, při 
h~nech a ~od., antz zaleZl na tom, zda hlavnl vecí jest úmluva 10 konání 
tec~tG sluzeb, a zda propůjčeni práva bráti dříví jest úplatou za tyto 
sluzby a zda Jde o smloovu zavazující k obapolnému plnění. 

(Rozh. ze dne 27, září 1929, Rv I 141/29.) 

Žalobci domáhali se proti žalované, by bylo uznáno právem že ža
lované nepřísluši právo v lese žalobcl! sbírati dříví a lámati větve že 
žalovaná, jest po~in~a to uzn~ti a zdržeti se v budoucnu jednání, jeŽ by 
mohlo byli povazovanG za vykon práva sbírati dříví nebo lámati větve, 

-- C1S. ~L,LV -
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• b I I . s o· II d)' vše c h tří s tol í c, N e j" v y Š š í ln žalobe yo vy loveno 
s o tl d e 111 z těchto 

důvodů: 

Odvolací soud právem dovolává se předpisu § 43 patentu ze (In~ 
5. července 1853, čís. 130 ř. zák. Tento předPis vztah~je S,en11mo. ]lne 
též na práva uvedená v § I čís. 1 patentu, toÍlz na »~eskera jakkoli n,a
zývaná práva lámání dříví a bran~ dříví, a)iných.!esnlchplodl~ v c~Z1m 
lese ,nebo z cizího lesa«. K takGvym pravum pat:1 zal,'~te I pravo sbrraŤ! 
dříví v lese, který jest soukromým vlastnictvím zalujlcl strany, a,l,amall 
v něm větve. Na věci nemění se nic tím, že osoba, vykonava]lcl tot.o 
právo, jest povinna a ochGtna ke vzájemnému ,plnění, záležejícímu ,v urČI
tých službách a pracích při opravě cest, přI honech a p09:~ d~le ~da 
hlavní věcí jest úmluva o konání těchto služeb .a zda propu]cem prava 
bráti dříví jest úplatou za tyto služby a zdajde o, oboustrann?~ smlouvu, 
Ani při oboustranné smlouvě, 1 kd)'by ]e]1 tr;a111, bylo z]lsteno, .. :,~lze 
konati plnění zákonem zakázaná (§ 879 obc, , zak.), N';Jsou zjl'steny 
okolinosti, z nichž by vyplýval závěr, že vlastmcl domu CI~, 1.1 nabyl! 
práva, bráti dříví a lámati větve v lese žalující strany, vydrZe~11l1, ktere 
by bylo - vzhledem k § 43 patentu musilo byh -:- ,dok~n~no v den 
jeho vyhlášení, dne 14, 'č'ervence 1853, nebo ~ravmm Jednall1m ,z doby 
před tímto dnem anebo že po 14, červe!,c! 18,,3 bylo' tohotO' prava na~ 
by to způsobem uvedeným v § 43 pat., J,IZ hm vzhled~m k § 43 p~t. p~d~ 
celá obrana žalované strany, oplrajlCI se o nabYŤ! prava, braŤ! dnvI 
z lesa žalující strany, 

čís. 9220. 

Používala-Ii manželka manŽielova bytu bez jehlO svolení v době, kdy 
jí manžel platil výživné, uloiené mu usnesením (r?~sudkem), )~st ~anžel 
oprávněn domíthati se na ni náhrady toho, co pnpadlo z vyzlvného na 
používanou část bytu. 

(Rozh. ze dne 27. září 1929, Rv I 1326/29.) 

Žalobce domáhal se na žalované manželce náhrady za uží,vání jeho 
bytu od července 1927 až do vystěhování s~ manželky dr:e. ~4, ledna 
1929. O ba 11 i ž š í s o. u d y žalobu zamltly, Ne] v y s S I S o ~ d 
zrušil ro'zsndky obou nižších soudů a vrátil věc prvému soudu, by dale 
jednal a znovU rozhodL 

Důvody: 

Odvolací soud neposoudil věc správně pn právní stránce" u~nav) ž~ 
žalobce nemá nároku na náhradu nájemného do doby, kdy se zalovana 
po pravoplatném rozvodu k vyzvání žalobce měla vystěhovati, I kd.yž 
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jest :práv:ltm názor, že žalovaná, které bylo povoleno oddělené bydliště, 
nc~nela leste 'p0vlllnosh, by tohoto svého práva použila, a lIlohla i nadále 
s(hlet! sp?l~cnou _ domácnost se ~al?bc~lIl, nemá. to s. podstatou žaloby 
111C spolecneh? zalobce se domaha nahrady naJemneho, připadajícího 
n~ ,dob~, kdy_ za!ovaná používala části! společného bytu a kdy již jí platil 
v~zlvne, v nemz Jest po zákonu obsažen i náklad na byt (§ 672 obč. 
zak.). Jest nesporno, že žalobci bylo uloženo usnesením ze dne 25. srpna 
1927, by žalované platil prozatímné výživné, počÍ.noaje dnem 2. července 
1927 az do pravoplatného rozhodnutí sporu o rozvod, nejdéle však do 
30. června ,,1928 měsíčně 600 Kč, kterážto částka pak byla rekursním 
soudem slllzena na 500 Kč. Rozsudek ve sporu o rozvod nabyl právní 
mocI dn_em 15. dubna 1928 a bylo jím uZJ1áno, že se manželství rozvádí 
:: vmy c:alovaného, nynějšího žalobce. K žalobě Marie V-ové (nynější 
zal ovane ) ze dne 25. května 1928 byl žalobce rozsudkem ze dne 28. 
srpna 1928 právoplatn·ě odsouzen, hy platil své manželce nynější ža
lované" výživné 500 Kč měsíčně, počínaje dnem podání 'žaloby, tedy 
25~kv~tne?1.} ~28. Byl, tudíž žalobce uznán povinným platiti žalované 
vyzlvne meS1<Cne 500 Kc v době od 2. července 1927 do 15. dubna 1928 
a od, 25. ,května 1928 až na dále. Pokud tedy žalobce skutečně výživné 
platu a zalovana kromě toho bez jeho' souhlasu používala části jeho. 
bytu, Jes;, oprávněn žádatil náhradu toho, co z výživného připadlo na 
t~to pouzlvanou část bytu, tedy příslušného ekvivalentu z výživného, 
JIZ po(~e obecných zásad (§§ 1295 a násl. obč, zák.), ježto se žalovaná 
~evystehovala, ač brala výživné a tím znemo·žnila použití celého bytu 
zalobcem, - ovšem jen v mezích, pokud sám se toho domáhá a co do 
č~stky, která jest úměrná příslušnému skutečně placenému .náJemnému, 
Pn ~om arclnutno přihlížeti také ke vzájemným pohledávkám žal0'vané, 
ktere uplatmla započtením. Uvádí-li odvolací soud že se mohl žalobce 
-d0:náhati sníž,enÍ výživného na soudě, nutno znovu ~důrazl1iti, že žalobci 
n~slo o. novou úpravu výživného, jemuž se podrobil, nýbrž o náhradu 
n~Jemneho., o ~teré ,mu při správném plnění jeho vyživovací povinnosti 
us!?: Tu muze ovsen; záda Í1 Jen v rozsahu právě uvedeném. Poněvadž 
I11ZSI, s~udy Jednak ~ub~c nezJlstrly skutkový podklad, jehož nezbytnost 
vyplyv~.z predchozlch uvah ~ dotýká se celého žalobního nároku, tedy 
1 prv~ castr rozsudku odvolaclho soudu, bylo oba rozsudky zrušiti a věc 
vrahtr so~du procesnímu, by dále jednal a znovu rozhodl (§§ 496 (3) 
a 513 c. r. s.). 

čís. 9221. 

Prozatil11flí 'Opatření ve sporu pro nekal'Ou soutěž. 
, Pokračováni v konkurenční činnosti může způsobiti nenahraditelnou 
skodu ve smyslu § 381 ex. ř. 

Povolení prozatímního opatření nemá zásadně předbíhati rozhodnutí 
sp'~ru ~e hlavní . v~ci, leč že by v tom kterém případě nebylo jiného při
meren~~o a st:Jne ,účelnéh~ p~ostředku, jímž by mohlo býti čeleno ne
bezp'ecI nebo skode, naznacenym v § 381 ex. ř. V takových případech 
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jest přesně zk,oumati ,?svědčenl, náro,~u a ~lo~iti n~vr~o~ateli jistotu, 
třebas dostatecnýtn zpusobem predlozll povlOna osvedcenr. 

(Rozh. ze dne 27. září 1929, R II 298/29.) 

s o LI cl P r v é s t o I i c e povolil prozatímní opatření: K zajištěni 
nároku žalující firmy na zdržení se výroby a prodeje petrolejoplynových 
kamen a používání jich vyobrazení v katalozích a cennících ukládá se 
všem třem žalovaným, by se zdrželi výroby a rozprodeje petrolejoply
nových kamen k vaření a topení ve formě a v úpravě soudu předlo'žených 
vzorků, a žalovanému T -ovi kromě toho, by se zdržel používání vyobra
zení petrolejoplynových kamen k vaření a topení, jak jsou v prospek
tech a anoncích soudu předložených jako,ž i v katalozích, obchodních 
papírech a jínakýchtiskopisech a inserátech. To přikazuje se žalovaným 
jen pod tou podmínkou, že žalující firma složí soudu jistotu za všechny 
újmy tím odpůrci vzešlé ve výši 20.000 Kč. žalovaným jest vyhověti 
této zápovědil ihned, jakmile budou zpraveni o tom, že jistota byla slo
žena, jinak by jim soud k návrhu žalující firmy uložil peněžitou pokutu 
ve výši 200 Kč' pro chudinský fond města B. jakmile něco vykonají proti 
této zápovědL Rek u r sní s o u cl zamítl návrh na povolení prozatím
ního· opatření. 

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

Důvody: 

Rekursní soud zamftl návrh na povolení zatímního opatření ze tří 
důvodů: a) protože prý žalující firma neosvědčila, že žalovaní vyvíjejí 
pozastaveno'lt činnost způ.sobem naznačeným v zákonu o nekalé sou
těži. nebo že žalovaní svým jednáním porušují její výhradné právo k vý
robě, prodeji a vyobrazení petrolejoplynových kamen závadné kon
strukce, což měla osvědčiti! Um s,píše, ana navrhující fil"ma sama v ža
lobě připouští, že patent, podle něhož vyrábí kamna, vypršel v roce 1908; 
b) že, pokud se týče ohrožení, neosvědčila strana navrhující ani, že by 
další závadnou činností odpůrců vymáhání neb uskutečnění jejího tvrze
ného nároku na zdržení se této 'č'innosti bylo zmařena. nebo stíženo, ani 
že je třeba zatímního opatření, by bylO zabráněno hrozícímu násilí neb 
aby byla odvrácena nenahraditelná škoda (§§ 381 čís, 1 a 2,389 ex. ř.), 
a posléze, c) že se navrhujíd strana domáhá zatímním opatřením usku
tečnění toho, čeho se domáhá žalobní prosbou ve SpOTU samém. Žádný 
z těchto důvodů neobstojí. K a): Co rekurs ní soud miní »způsobem 
v zákonu o nekalé soutěži naznačeným«, nelze z jeho rozhodnutí, jež 
v této příčině nepodává vysvětlení, vyčísti, takže nelze tomuto důvodu 
přiznati opodstatněnost. Zajisté nelze však vyloučiti' možnost, že ve 
sporu bude i v tom, co navrhuiící firma dosud osvědčila, shledán počin 
nekalé soutěže, takže již za tohoto nyní osvědčeného stavu věci lze po-



- Čís. 9221 -
libO 

voliti zatímní opatření, oč toho Č2SU jediné jde, a to tím více, ano ..... cuc. 

újmě z nedostatečného osvědčení jest zabráněno uložením jistoty. Kb) 
I podmínky § 381 ex. ř. pro povolení zatímniho opatření lze uznatí za 
osvědčené závadnou činností odpůrců, zjištěnou prvým soudem. Bu-" 
dou-li totiž žalovaní pokračovati ve své konkurenční činnosti, muže 
žalobkyně býti připravena o zákazníky neb o značnou část zákazníků, 
na nichž právě jest závislým zdar jejího podniku, a bylo by tím zmařeno 
uskutečnční tvrzeného nároku. škoda z toho vwiklá byla by nad to 
nahraditelná, protože by žalující firma neměla zákonného 
by zjistila jednomvosti, zejména rozsah a výnosnost kO.nkurenční 
nosti odpůrců a tím získala spolehlivý základ pro připadnou žalobu o 
hradu škody. K c): Pravdu má rekursní soud v tom, že navrhující 
nemá již zatímním opatřením dosící toho, čeho se domáhá žalobou, 
tudíž povolení prozatímního opatření nemá předbíhatí rozhodnuti 
o hlavní věci. Avšak zákon nevypočítává zajišťovací prostředky 

v § 382 ex. ř. ani jinde výčetmo, nýbrž udává jen příkladmo jistý 
zajišťovacích prostředků a opatření, kterých nejčastěji lze Doužiti. 
stanoví ostatně pro použití zatímních opatření zásadu 
určuje, že soudóe v každém případě má učiniti ta opa·tření, která se 
jeví pro účel zajištění potřebným a vhodným (Mot. str. 239, mat. 
str. 592). Význam povahy účelu - v tom kterém případě žádoucího 
pro zvolení zajišťovacího prostředku zdůrazňuje také úvod § 382 ex. 
Není-Ii tudíž v některém případě jiného přiměřeného a stejně 
zajišťovacího prostředku, kterým by mohlo býti čeleno nebezpeč'í 
škodě v § 381 naznačeným, než povolení zákazu nebo příkazu, kterých 
se žalobce domáhá žalobou, není zákonné závady, by jich nebylo po
užito. Budou na místě vždy tam, kde navrhovatel osvědčil spravedlivý 
zájem, by bez odkladu, třebaže jen prazatím, ale ještě za trvání sporu 
možná objemného a vleklého, než nabude v rozsudkU' prostředku pro 
zajišťovací neb uhražovacf exekuci, odvrátilI od' sebe zhoubné důsledky 
odpůrcova protiprávního jednánÍ. Při tom ovšem bude vždy příkazem 
opatrnosti, by nejen bylo přesně zkoumáno osvědčení nároku, nýbrž 
i, by vší újmě, která by z povo·lení mohla vzniknouti odpůrci, bylo podle 
možnosti zabráněno vydatným použitím předpisu § 390 druhý odstavec 
ex. ř., by totiž navrhovatel dal jistotu i tehdy, když dostatečným způ
sobem předložil povllnná osvědčenÍ. Nejvyšší soud také - stejně jako 
bývalý Nejvyšší soud ve Vídni (sr. rOlh. Oeller Zentralblatt z r. 1918 
čís. 172, sbírky Olaser-Unger čís. 1606, 4300) - již opětně taková 
prozatimní opatřeni povolil, tak zejména v rozhodnutích v jeho sbírce 
uveřejněných pod čís. 600 zákazem dalšího uveřejňování inserátů poško
zujících ohroženou stranu, pod čís. 4155 zákazem dalšího protismluvního 
provozování konkurenční živnosti, pod čÍs. 5488 zákazem pokračovati 
v započaté přístavbě ke společné nemovitosti, pod čís. 8193 zákazem, 
by odpůrce - pmti předpisům § 15 zákona o nekalé soutěži - nepo
kračoval v ilUserování nebo v jinakém veřejném doporučování svého, 
vydání jistých literárnkh !istů. 
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čís, 9222, 

e-li zmatečným podle § 477 čís. 8 c. ř. s. protokol, je!'ž b~1 zástuPci 
~1 mimosoudně sepsán a do spisů založen, jsou ~matecnosb, zasa.zen~ 

~tr~echna průvodní usnesení vydaná na tomto vadnem 'podk,I~~~, v~skere 
~~kazy provedené podle těchto usnesení a vůbec cele dalsl nzem. 

(Rozh. ze dne 3. října 1929, Rl 501/29.) 

o d vol a c í s o u d vyhověl odvolání upl~tňuj~cím~ z~Jatek,P?dle 
477 čís. 8 c. ř. s., zrušil napadený rozsudek Jakoz I,ustnl Jedna11l ze 

~ne 30. března 1927 a vrátil věc prvému soudu, by, vyckaJe pravomocI, 
dále jednal a znovu rozhodl. .. o ' 

N · , " s o u d k rekursům obou stran zrusll z duvodu zmatece]vyssl " .. d ' , 
t'" 8 § 477 c ř s neJ' en rozsudek prveho soudu a ustll! Je n. all! nos I CIS. . . . .. . d t t 
dne 30. března 1927, nýbrž i celé dalsl prvym sou em po om o 

~~tníl11 jednání provedené řízení a uložil témuž soudu, by o vecI znova 

jednal a rozhodL 

Důvody: 

Podle děje odvolacím soudem vyličeného jest nepochybn;>,. že pro
tokol o ústním jednání ze dne 30. března 1 927 ~bsahule v sobe I.OS?OVU, 
která byla právními zástupci stran mlll1osoudne sepsana a pro!1 zakazu 
§ 210 druhý odstavec c. ř. s. do spisů jako jejich součást ,vlozena. Jd~ 
tu tedy o typický případ zmatečnosti podle čís. 8 § ~77 c. :. s. a mar,ne 
snaží se žalobce dolíčiti, že tomu tak není. Nutno vsak obema stra,nam 
dáti za pravdu, pokud si stělžují, že odvola~ím soud:,m bylo, zrusen? 
jen jednání ze dne 30. března 1927, nikoli vsak I dalsl ]ednam, Sp~ČI
vající na pwtokolu z tohoto dne. Vždyť právě, v tomto protokolu ]e~t 
uvedena převážná část údajů stran o skutkovych okolnostech, k odu
vodnění, pokud se týče k poražení žalobních ,nároků a o pruv~d11lch 
prostředcích jež byla základem pro usnesení pruvodm, podl; n!chz byly 
pak prováděny důkazy, zároveň však tvořila podkl~d, na n':.,:,z bylo ve 
sporném řízení pokračováno až do konce . .Je-Ir tudlz podl.e CIS. 8 §. 477 
c. ř. s. zmatečným protokol, pokud byl zastupc; str~n :,umosoud,?e se~ 
psán ado spisů založen, jsou zmatečností zas~zena ; vs;ch~a pruVOdlll 
usnesení na tomto vadném základě vydaná, dale veskere dukazy podle 
těchto usnesení provedené a vůbec celé další řízení až do vydam roz
sudku, neboť vše to spočívalo na podkladu zm~tečném~Odvolací soud 
pochybil když pra zmatečnost čís. 8 § 477 c. r. s. zrusII len. rozsu~ek 
a jedná~í ze dne 30. března 1927, neboť při nál~ž~té úvaze o :om,]ak 
daleko sahají důsledky zmatečnosÍl tohoto ]ednam, nutno zruSIÍl Jako 
zmatečné i celé další fízenÍ. 
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čís. 9223. 

Bylo-Ii týmž rozsudkem rozhodnuto. o věci nepatrné a o věci přesa~ 
hující hranici pro věci nepatrné, běží lhůta k údvoláni i úhledně nároku 
nepatrného od doručeni rozsudku. Než uplynula lhůta k údvúlání, nelze 
navrhnouti púvoleni exekuce ani k vydobytí onúhú nepatrného nárúku. 

(Rozh. ze dne 3. října 1929, R I 710/29.) 

o nárocích uplatňovaných v žalobě a to o nároku na odvolání pro
hlášení žalovaného) oceněném na 2.500 Kč, a o nároku na zaplacení 
224 ~č 70 h bylo rozhodnuto týmž rozsudkem ze dne 16. března 1929. 
Rozsudek byl žalobci doručen dne 2. dubna 1929, a již dne 3. dubna 
1929 navrhl žalobce povolení exekuce k vydobytí 224 Kč 70 h. S o u d 
p r v é s t o I i c e exekuci povolil, rek u r sní s o II d exekuční návrh 
návrh zamítl. 

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

D ů vod y: 

Nelze pochybovatí o tom, že jest rozsudek podle ustanovení §§ 461, 
464 druhý odstavec prvá věta c. ř. s. odporovatelným, pokud jde o vý
rok o odvolání prohlášení. Ježto však lze podatí proti rozsudku podle 
§ 465 c. ř. s. jen jeden odvolací spis, běží lhůta k odvolání i ve příčině 
rozsudečného výroku o zaplacení částky 224 Kč 70 h od doručení roz
sudku a nemohl ani tento výrok nabýti moci práva před uplynutím lhůty 
§ 464 druhý odstavec prvllí věta c. ř. s. Podle § 1 čís. 1 ex. ř. jsou 
exekučním titulem konečné rnzsudky a jiné v rozepřích vydané rozsudky 
soudů civilních, je-li další právní pořad proti nim vyloučen nebo není-li 
alespoň propůjčen opravný prostředek, jenž hy exekuci zastavoval. Je
likož byl rozsudek, na jehož základě stěžovatel vede exekuci, žalova
nému doručen teprve 2. dubna 1929 a lhůta k odvolání uplynula teprve 
16. dubna 1929, neměl soud povoliti již 3. dubna 1929 exekuci a právem 
proto změnil rekursnJ soucl usnesení prvého soudu tak, že se návrh na 
rnobHárnÍ exekuci zamítá. Na tom nemění nic okolnost, že odvolání mliže
co do jednotlivých nárokl!, pokud jde o otázku přípustnosti, miti různ;" 
osud. Rozhodným je jen, že bylo o obou nárocích uznáno týmž rozsud
kem a že lze proti tomuto rozsudku podati odvolání podle § 464 druhý 
odstavec prvá věta c. ř. s. 

čís. 9224. 

Podala-li chudá strana písemně u sborového soudu rekurs do usne
sení, jímž bylo vyhověno žádústi advokáta, jí zřízeného, by byl sproštěn 
ze zastupování, musí býti rekurs opatřen podpísem advokáta. 

(Rozh. ze dne 3. října 1929, R I 795/29/1.) 

11M' 

V r c h n í s o u d sprostil zástupce ch~dé stral:! p~dle čl. XXX!1l 
uV zák. k c. ř. s. z povinnosti zastupovatI Jl,V zan:yslenem syndlkatll/111 

. Do tohoto usnesení podala strana plsen1l1y rekurs bez podp.su 
sporu. ... d r to 
advokáta. N e j v y Š š i s o u d vrátil spisy v!chnrm~, sou

h 
~.s Ull 

k a zem· Podle čl. XXXlIl uv. zák. k c. r. s. muze.c u a shana 
fé~ ~ sborový~h soudl! podati rekurs proti usnesení, jímž, s,e ~yho,vu)e 
, . losti advokáta jí zřízeného, by byl sproštěn zastupovanr, ustne, do· 
Z~~tokoIU. Podá-li však rekurs pí"emr;ě, m~s! bý~i podle § 520 c. r. s. 
p . třen podpisem advokáta, ponevadz zm1l1eny cl. XXXlIl neobsahUje 
~htedně rekursu podaného stranou písemně výjimku z předpiSU § 520 
c. ř. s. Jelikož stěžovatel podal rekurs ,pí~emně bez podpiSU a~vokat~: 

racejí se spisy k odstranění této lormalnr vady podle § 84 c~,r. s. Pn 
~om se upozorňuje na rozhodnutí nejvyššiho soudu sb. n. s. CIS. 2535. 

čís. 9225. 

Dlužník má právo údporovati povolení exekuce I?odl.e § ~6 ex: ř. 
bez ohledu na tú jaké exekuční kroky byly povoleny, len lsou-It splneny 
podmínky § 36 ~x. ř. Přikázáním k vybrání není ještě skončena exekuce 

na pohledávku. 

(Rozh. ze dne 3. října 1929, Rv I 1761/28.) 

Žalobě dlužníka proti vymáhajícímu věřiteli, by byla prohláše~a ne
přípustnou exekuce vedená žalovaným, bylo vyhoveno. s o ,u d Y v sec h 
tří s t o I i c, N e j v y Š š í m s o ude m mimo ]lne z techto 

důvodů: 

Jest pravda, že odvolací soud se nedotkl, vývod~ ~d~o!acího spisu: 
že exekuce žalovaným vedená jest JIŽ skonC'e~a pr~kaza~tnl~ zabavel:c 
pohledávky k vybrání a že prý proto žalobkyne !,~m oprav~ena doma
hati se výroku O nepřipustnosti exekuce. Ale dluzmk ma prav? odpo:o~ 
vati povolení exekuce podle § 36 ex. ř. ?ez ohled~ na to, jake e~ekucm 
kroky byly povoleny, jsou-Ir jen splneny podmmky tohoto p~e()plsu 
zákona. A ty splněny byly, neboť přikázáním po?ledavky k vybranl ne
byla exekuce skončena a vymáhaný nárok splneu. 

čís. 9226. 

Výhrada zpětné koupě (§ 1070 obč. zák.) při mov~tých ~ěcech či~~ 
neplatuou celou smlouvu, pak-Ii by bez ní nebylo doslo artt k prodejI 

věci. 
(Rozh. ze dne 3. října 1929, Rv I 360/29.) 

žalovaní, vymáhající věřitelé, zabavili v cxek~ci pro!i ~nanželům 
K-ovým movitosti. Žalobce domáhal se na žalovanych zrusem exekuce,. 
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~rdě,. ~e kp zabavený~ věcem nabyl vlastnictví, koupiv je od manželů 
-;vyc

l
' . r o c e sn: s o udp r v é s t o I i c e uznal podle žaloby 

? vo.a c 1 S o U
v 

d zalobu zamítl. O ů vod y: Trhová smlouva mezi 
zalova?ym ~ man~ely, K-ovými jest neplatná. Ze smlouvy vychází na 
levo, ze pra~o ,zpetnc koupě vyhražené manželům K-ovým jest pod
statnou součash smlouvy (§ 901 obč zák) Ježto však ák Vo v. takové v 'h' d' Vo' •• • z on pnpoush 

y Ia ~ len pn vecech nemovitých (§ 1070 obč. zák.) 'de 
o smlouvu uzavrenou za podmínek podle § 698 obč z 'k " t' ) h P oč' . t I' . a. nepnpus nyc 

r ,ez les ce a smlouva podle § 898 obč. zák. neplatná (čís. 1231 
sb. n. s.). 

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

Důvody: 

~dvo!ací ~oud vJh?věl odvolání z důvodu, že z obsahu smlouv 
vistta, ze p~av? zpetne koupě, vyhražené manželům K-ovým, jest pol 
~oa nou ~oučash s!nlou:,~, .o kte:.ou se žaloba opírá, a že, an zákon ta
u' v;u, vyhradu pr!poush l,:'n pn ,prodeji věcí movitých, byla smlouva 
. let nana za P9dmI~ek ,nepnpustnych a jest proto neplatná. Názor tento 
Jes v podst~te _spravnr, neboť výhrada zpětné koupě při movit' ch vě

. ~ech l,est pr:vne nel1loz,nou a činí tedy neplatnou celou smlouv! pak-li 
ez m an:I ,prodelI veeI by nebylo došlo. A to právě odvola~í soud 

~~~l~~~~a~~e n~~~~i~Ill z; sa!n~ s\m!ouvy" kterou jest podle jejiho obsahu 
.. e ny ee e. uvadnI slova smlouvy »Endlieh haben 

Wlr vereI~bart ... « svědči zřejmě o tom, že jde i šlo tu o u'ednání hlav' 
~o~~~~;~~t mkolI len o ujednání vedlejší, jak tvrdí žalob~e, arci tepr~~ 
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tří M~li~li, se podle v ~P?,lečenské smlouvy v případě úmrtí jednoh 

d~d~Ce:ei;~~é:O~~?t~Č~í~!~tiv;:::~~~i d~~S:::~~~le~:n:~!~~Č~~~ 
~~~:r:Psi~1:~e::CI110slt, zemřeli:1i ~V'a společníci, neměla-Ii pro rent'O 

_. " , .. ~m ouv~ zvláštmho ustanoveni. 

lečn~:~asn:~~íPOi~~~~:~~ smlolU~<I u:avře~~ v,eřej!l0u obchodní spo
n;ýbrž jeJí llkvid~čni pOdstatě~po ecnos, pozarm nahracta společnosti, 
b __ P?Zůstal?st~i ~oo,d jest 'Oprávněn část požární náhrady, která seři-

UIiZl1~_f~vna dědlckemu podílu nezletilce, zajistiti pro něho vinkufacI' 
pOlls ovny. ' ' , 

. (Rozh. ze dne 3. října 1929, R II 267/29.) 

jež ~!~~:;~:r z~· t~ts;~f~~~r~~e~levXe:I~h~; ~_~ho~ní sp~lečnosti Max K., 
K-a. Spole'čníei Alexander K M _ '. axe" -a a Dr. Monce 
po Alexandru K-oviv němž 'baYl ~~dK~kzemr;h. V pozustalostním řízení 

, . a e IC ou zustavltelova nezletilá dcera , 

_ Cis. 9227-' 
1185 

vinkuloval pozůstalostní soud požární poiistku společnosti Max K. a vy
dal zákaz výplaty do výše 500.000 Kč. Napotomním usnesením, o něž 
tu jde, zrušil p o z Ů s t a los t n í s o u d vínkulací požární pojistky a 
tim i zákaz její výplaty do výše 500.000 Kč. O II vod y: Pro další trvání 
vinkulace pojistky není podkladu. Kdyby měla hýti dále udržena, zna
menalo by to, že se bez exekučního titulu (§ I ex. ř.) provádí nepří
slušným soudem zabavení i vlastního společenského podílu a vkladu, 
náhrady škody z požáru, přináležející pozůstalosti po' zesnulém společ
níku firmy Alexandru K-ovi. Toto opatření k zajištěni nároků dědiců 
bylo by vlastně povolením výkonu exekučnich úkonů soudem pozůsta
lostním. Nejde tu ani o věc poručenskou aniž o' zajištění ve věci poru
čenské správy jměni poručenky, neboť dosud nespravuje poručenský 
soud jměni nezl. dědičky Marie Heleny K-ové, z čehož plyne, že její 
zákonný zástupce nemá nyní oprávnění k návrhu, by vinkulace dále 
trvala. činí tudíž nezákonný a zbytečný návrh z obavy docela neodu
vodněné, třebaže v § 228 obč. zák. vytčené, podle kterého,ž ustanovení 
jest poručník sice za svou poručenku povinen její jmění s veškerou péčí 
řádného a pilného hospodáře spravovati a ručí za své zaviněni. Po
ručník však přehání svá práva poručnická a zapomíná, že těmito návrhy 
se oddaluje potřebné brzké ukončení pozůstalosti. Tak se stalo, že za 
svou nezl. dědičku nepodal ani dědickou přihlášku (§ 799 obč. zák.) , 
takže podle § 547 obč. zák. nemůže za pozústalost dosud nepřijatou 
činiti ani návrh na prozatímné obstarávání a spravování pozůstalosti 
(§§ 122,145 nesp. říz., § 810 obč. zák.). Tím méně by před odevzdáním 
pozůstalosti mohl dědictví svémocně vzíti v držbu (§ 797 obč. zák.) 
a snad ,žádanou vinkulaci provésti. Zásadně však musí býti devinkulace 
také provedena i proto, že jde o vlastnictví společnosti (čl. 90. obch. 
zák.) a ježto se právní poměr spoh,čníků navzájem řídí smlouvou spo
lečenskou, musí se každý podle ní říditi. Ani společník nesmí bez sou
hlasu ostatních zmenšiti svůj vklad nebo svůj podíl na jmění společen
ském (čl. 108 obch. zák.). Ježto i náhrada škody 608.445 Kč pojišťovnou 
vyplacená tvoří jmění společenské, nemají osoby mimo společnost sto
jící disposični právo a nemohou ke škodě této společnosti žádati, by 
vinkulací byla společnost a tím i nez!. Marie Helena K-ová, které pří
sluší podle smlouvy podíl k 12Y2 % na zisku společnosti, poškozena. 
Vycházeje ze zásady, že jde tu o jmění společenské, nemá soud pozů
stalostní práva, by podle § 43 nesp. říz. dbalo zajištění dědických po
platků. Rek u r sní s o u d k rekursu poručníka nezletilé dědičky změ
ni! napadené usnesení v ten. rozum, že se vinkulace pojistky a tím i zákon 
výplaty zrušuje jen potud, pokud převyšuje 250.000 Kč. O li vod y: 
Poručník nezl. zákonné dědičky Marie Heleny K-ové žádá zajištění dě
dického podílu nezleti!é, pokud záleží v obchodnim podílu zůstavitele 
na obchodní společnosti Max K. a poněvadž dosažitelné jmě'ní společ
nosti jest representováno hlavně likvidní náhradou z požární pojistky, 
činí návrh, by vikulace tohoto peníze zůstala v platnosti aspoň do výše 
450.000 Kč, kterýžto peníz podle jeho tvrzení ani nedosahuje podíl zů
stavitele. Avšak znalci vypočetli podíl zůstavitele na jmění společnosti 

75 
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zprávou ze dne 28. února 1929 na 338.383 Kč 97 h. Jest jisto, že tento 
peníz není číslicí konečnou, protože jednak společnost, jednak pozů
stalost tvrdí nároky a celá řada otázek jest sporná, řečený peníz jest 
však jediným, jenž podle nynějšího stavu pozústalostního řízení múže 
býti vzat za základ rozhodnutí, jsa odúvodněn posudkem znaleú. Pro
tože podle zákona nezletilá Marie Helena K-ová jest zákonnou dědičkou 
do %, ,činí její podíl na jmění společnosti asi 250.000 Kč a nemMe proto 
poručník žádati zajištění vyššího peníze. Nebylo tudíž rekursu, pokud 
se domáhá toho, aby zákaz zústalv platnosti co do peníze 250.000 Kč 
převyšujicího, vyhověno. Jde nyní o to, zda je zajištění do 250.000 Kč 
zákonem odúvodněno a v tomto případě na místě. Nezletilé dítě jest pod 
zvláštní ochranou zákona a zákon poskytuje z tohoto dúvodu nespor
nému soudci dalekosáhlá práva k hájení zájmú nezletilé. Jest pravda, že 
se vinkulace v účinku rovná exekuci, to však není zákonnou překážkou, . 
by nesporný soudce ji nenařídil, pokud je toho zapotřebí v zájmu dítěte 
a práva třetích osob nejsou vinkulaci na závadu, To tvrdí napadené 
rozhodnutí, odvolávajíc se na společenskou smlouvu a na čl. 108 obch. 
zák., podle něhož žádný společ.ník bez svolení ostatních nesmí svůj vklad 
a svůj podíl na společenském jmění snížiti. První soudce však přehlíží, 
že právě na případ, jenž nyní nastal úmrtím obou společníků, k samo
statnému zastupování povolaných, ve smlouvě není pamatováno, pro" 
tože první odstavec 'čl. X. smlouvy podle svého doslovu se na tento 
případ nevztahuje. Podle obchodního zákona pozbývá v tomto případě 
veřejná obchodní společnost jsoucnosti a mllsí podobně, jak čl. XL 
smlouvy ustanovuje pro případ výstupu dvou společníku, býti prove
dena likvidace. Tototo názoru jest patrně i prvý soud, jenž firemní oddě
lení krajského soudu uvědomil o úmrtí společníku Alexandra a Maxe 
K-ových s poukazem na čl. 123 druhý odstavec obch. zák. k dalšímu 
úřednímu jednání. Za tohoto právního stavu věci dovolává se prvý soud 
k odůvodnění svého usnesení neprávem společenské smlouvy a čl. 108 
obch. zák.; ani podle smlouvy, ani podle čL 108 nepříslušejí společnosti 
aní jedínému společníku, Dr. Mořici K-ovi, jenž jest ještě na živu, práva, 
bránící nařízení zajištění nesporným soudcem. Míní-li Dr. Mořic K., že 
mu podle ustanovení čl. X. společenské smlouvy, pokud obsahují úpravu 
poměru v případě úmrtí Alexandra K-a, přísluší disposíční právo nad 
dědičným podílem nezletilé Marie Heleny K-ové, pokud jest represen
tován pojišťovacím penízem, mÍlŽe tato práva síce uplatniti sporem, pře
kážkou zajišťovacího opatření v nesporném řízení to však není, zejména, 
an poručník na základě doslovu společenské smlouvy takové právo Dr. 
K-a popírá, Avšak prvý soudce zaujal v napadeném usnesení dále sta
novísko, že zajišťovacího prostředku vůbec není zapotřebí; tvrdí, že se 
tu jedná o neodůvodněné obavy poručníka, jenž svá práva přehání, a 
poukazuje k tomu, že soud jmění nezl. dítěte dosudaní nespravuje, že 
dosud nebyla učiněna dědická přihláška, prohlašuje dokonce, že po
ručník při tomto právním stavu vůbec není oprávněn k návrhu na další 
vinkulací. Rekursní osud nepřisvěclčuje k těmto vývodům prvé stolice. 
Oprávnění poručníka k návrhu i ohledně jmění, které má teprve při pad-
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nouti nezleti1ému dítěti) jím zastoupenému, nemůže, hledí.c k jeho po
't" 1[' J'ako poručníka vůbec býti pochybné a neodporuje tomu nIJak 
s dVe[ " , t· f 'I 'h doslov § 228 obč. zák. a soud nemůže zajištění odm[tnou [ z onna 11l o 
důvodu, že jmění dosud nespravuje, protože by to od~?rov~lo Jeho po~ 
vinnostem k ochraně nezletilých, zejména v ,t,omtD pnpade, k?e p!'vm 
soud již usnesením ze dne 28. února 192? nand!1 ,vmkulac~ : tlln .?red~ 

I U'kO[l sloužící i ke správě budouc[ho Jmem nezl. d[tete. Ackohv sevza , " . k' t' 
otázka, zda se stala dědická přihláška, tu nema vyznam't( Jes: po~ aza [ 
k tomu, že se za mezitímního řízení nezl. Maone Hel~na -~v~ "svyrn po
ručníkem přihlásila k dědictví co do 34 pozust~losY-.Jest Jest~ rozhod
nouti, zda je zajištění vůbec v zájmu n~zlehle, d~d[cky ,n~tnym. TO,to 
rozhodnutí jest nejdůležitějším z celé věcI. Poru?,!k tvrdl, ze dr. Mone 
K se chce odebrati do ciziny. To však neosvedcrl a ,ne,lze .p,r~to, toto 
tvrzení vzíti za základ rozhodnutí. Avšak jiná okolnost cm[ za]lstem nut
ným a to úplná nejistota, ohledně podílu ,zůst~vitele Ale~an~ra K:a 
v poměru ke zrušené obr;hodní spo~ečno~tr~ u~lne nep,sty. pravm pomer 
nezl. Marie Heleny K-ove eo do JeJ[ho ded[ckeho pod[lu Jednak ke zr~
šené společnosti, jednak k dr. Mořici K-ovi, jenž, jak se podle SpiSU, z~~, 
podnik chce dále provozovati jako kupec-J~dn?thvec. Dosud nem zp
štěno, je-li dr. Mořic K podle smlouvy opravne[;, ,bf podmk v,;d: dale 
jako kupec-jednotlivec pod firmo~ Max K, a, m[?[-h t,ak ,skutecne UC[

niti, není zjištěno, je-li ne z!. Mane Helena K-ova opravnena n;,bo P,o
vinna zúčastniti se jako tichá společnice podílem otce na. spolecens~en~ 
jmění jí připadajícím tohoto podniku. Jest tu, by s,e .s[tuace ~pravne 
charakterisovala, taková právní nejistota, že rozhodne Jest nutne z,apo~ 
třebí, by podíl nez!. dítěte byl zajištěn ,a tím, zab:áně~o bylo vyplacem 
dr. Mořici K-ovi, jehož oprávnění k prevzetr pO]lstneh?,P?dle, ?bsahu 
společenské smlouvy jest pochybným. Ostatně jest, uvaz[~ Jeste toto: 
Podle hořejších vývodů nemá ani zrušená obchodm spolecnost am Je
diný společník, jenž ještě žije, Dr. Mořic K. práva, by n:~ byl vyplacen 
obchodní podíl zemřelého Alexandra K-a, po~ud n;~ ponpadnoutr n,;zl; 
dědi,čce. Jmění nezl. dítěti z pozůstalosti mus[ tud[z z,:statr ,ve spr~ve 
pozůstalostního soudu, jenž současně jest soudem .r~rucenskym, a Vlll

kulace není než opatřením, že jmění zůstane ve sprave soudu, p.okud ne
bude učiněno opatření podle § 810 obč. zák.: o kte;é~ezL Mane, H~!ena 
K-ová jakož i vdova po Alexandru K-ov[ j'ako ded[cky ostatne J~z za 
mezitímního řízení zažádaly. Zrušení vinkulace neznamenalo by mc JI
ného, než že soud správu pozůsta!~stníh? jměn~ nezletilé připa~~j,ícího, 
chce ponechati tomu, komu pO]lstovac[ ~pc:l,~cnost podle PO]ls;ovac[ 
smlouvy má vyplatiti pojistné; k tomu nem pncllly, naopak takove opa
tření není dozajista v zájmu nezletílé dědičky. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu Maxe K-a (jeho 
pozůstalosti) a Dr. Mořice K-a, 

Důvody: 

Předně jest si ujasniti, jaké důsledky pro veřejnou spole~n?st Max 
K má, že hlavní dva společníci Max K a Alexandr K zemreh. Podle 

10-
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čl. 123 obch. zák. má úmrtí jednoho společníka v zápěti zrušení společ
nosti, leč že by smlouva společenská ustanovovala, že má společnost 
trvati dále s dědici zesnulého společníka. Podle společenské smlouvy ze 
dne 19. dubna 1921 byli veřejnými společníky Max, Alexandr a Dr. Mo
řic K-ové. Podle čl. X. této smlouvy měli se státi, zemřel-li by jeden ze 
společníků, zhývající dva společníci výhradnými vlastníky společenského 
podniku a měli míti právo podnik ten dále vésti s vyloučením dědiců ze
snulého společníka, aniž by dědici tomu směli odporovati. Smlouva sta
noví dále, že, zemře-li Alexandr K., zúčastní se jeho vdova Zuzana K-ová 
na obchodním zisku a ztrátě 1211z % jako tichá společnice, nestane se 
však veřejnou společnicí. Rovněž děti Alexandra K-a se zúčastní na 
zisku a ztrátě spole'čnosti 12 Y2 %. Zuzana K-ová jest povinna ponechati 
polovici společenského vkladu, přešlého na ni a na děti, ve společen
ském podniku. Smlouva nemá ustanovení, co má nastati, zemrou-li dva 
společníci, jakž se stalo v tomto případě. Zůstal jediný veřejný společ
ník Dr. Mořic K. Poněvadž společnost předpokládá součinnost aspoň 
dvou osob (čl. 85, obch. zák.), nelze Fž mluviti o veřejné společnosti, 
nýhrž nastává zrušení společnosti podle čl. 123 obch. zák. Podle čl. 133 
obch. zák. nastane po zrušení společnosti, nejde-Ii o úpadek, likvidace 
společnosti a mají likvidatoři podle čl. 137 obch. zák. ukončiti běžné 
obchody, splniti závazky společnosti, její pohledávky vydobýti a jmění 
společnosti zpeněžiti a mezi společníky, pokud se týče jejich nástupce 
rozděliti. I když tedy pojišťovací smlouva byla uzavřena veřejnou spo- . 
lečností, nepatří již, ana společnost zanikla, požární náhrada společ
nosti, nýbrž její likvidační podstatě, patří tedy po zaplacení dluhů spo
lečnosti jednou třetinou do pozůstalosti Alexandra K-a, jehož dědičkou 
jest třemi čtvrtinami nezl Marie K-ová. Jest otázkou, zda oprávněn byl 
soud pozůstalostní, jenž jest zároveň soudem poručenským, vinkulovati 
část této po'žární náhrady pro nezI. Marii K-ovou a jakým penízem. Po
dle § 49 nesp. říz. může pozůstalostní soud, je-li část dědiců nezpůso
bilou ke správě svého jmění, spokojiti se složením k soudu části před
mětů do pozůstalosti Patřících, pokud část ta stačí ke krytí nároků těchto 
dědiců, a může od tohoto složení k soudu býti upuštěno, je-li v pozů
stalosti nemovitost poskytující jistotu. Podle § 222 obč. zák. vyžaduje 
péče poručenského soudu, by vyšetřil sirotkovo jmění a snažil se je za
jistiti uzávěrkou, inventurou a odhadem. Nepochybil tedy rekursní soud, 
když onu část požární náhrady, která se přibližně rovná dědickému po
dílu nezI. Marie K-ové, zajistil pro tuto nezletilou vinkulací u pojišťo
vací společnosti, neboť vinkulace jest jen mírnějším způsobem zajištění, 
než uložení na soudě, jež mohl soud pozůsta!ostní požadovati po rozumu 
uvedených zákonných ustanovení. Zmíněné zákonné předpisy nečiní pod
mínkou zajištění, by tu byla nějaká nejistota, obava, že snad nezletilci 
jinak by mohla vzejíti škoda. Okolnost, že část pozůstalosti má připad
nouti nezletilci, nutí o sobě pozůstalostní soud, by učinil potřebná opa
tření k zajištění jeho dědického podílu. Pokud jde o výši vinkulované 
sumy, poukázal správně již rekursní soud k tomu, že tu může býti zá
kladem jen odhad soudní, nikoli soukromý. Ana výše společenského po-
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dílu Alexandra K-a byla soudně odhadnuta na 338.383 Kč 97 h, činil by 
podíl nezI. Marie K-ové (%) 253.787 Kč 98 h a jest proto vI~ku~,:ce do 
výše 250.000 Kč, jak byla rekurs ním soudem urcena, zcela pnmerenou. 

čís. 9228. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
sb. z. a n.). 

Odpuštěním (§ 14 písm. c) je projev vůle pokračovati v. ~že1ském 
sp.olečemtví s provinivším se manželem tak, jakoby provmem nebylo. 

Při posouzení otázky .odpuštění nutno uvážiti okolnosti, za nichž do
šlo mezí manželi k souloži. 

(Rozh. ze dne 3. října 1929, Rv II 7091,28.) 

Manž'el žaloval manželku o rozluku manželství pro její cizoložství. 
O b a 11 i ž š í s o udl' žalobu zamítly, majíce za to, že napotomními 
souložemi nastalo odpuštění rozlukového důvodu. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu k dalšímu jednání a k novému rozhodnutí. 

D ů vod y: 

Opodstatněn jest dovolací důvod nesprávného právního posouzení 
věci. Nižší soudy posoudily nesprávně námitku odpuštění, uznavše, že 
k němu došlo souložemi stran dne 8. března a dne 26. března 1927. Od
puštěním podle § 14 písm. c) rozl. zák. jest projev vůle pokračovati 
v manželském společenství s provinivším se manželem tak, jakoby pro
vinění nebylo. Pohlavní· styk jest výsledkem příliš rozmanitých a složi
tých duševních dějů, než aby z něho o sobě mohlo býti na takovou vůli 
usuzováno. Při posouzení otázky odpuštěni musí býti uváženy okolnosh, 
za nichž došlo k souloži. Žalobce zažaloval manželku o fO'zluku pro její 
cizoložství, avšak dne 7. a 8. března 1927 dohodl se s ní mimosoudně, 
ž" vezme žalobu zpět, s výhradou, že rozluku bude moci provésti ~dy.~oli 
jiným pohodlnějším způsobem, totiž žalobou o rozvod pro manzelcmo 
cizoložství a podle § 17 rozl. zák. Žalovaná se zavázala, že se dá ve 
sporu o rozvod kontumacovati a nepodá do rozsudku odvolání. Svolila, 
by se žalobce již před rozvodem od ní odstěhoval a oba man·želé se na
vzájem sprostili manželských povinností, vyhradivše si výslovně svo
bodu v pohlavních stycích. Žalobce postupoval a postupUje podle ujed~ 
nání,. vystěhoval se od manželky již dne 22. května 1927 a podal na nt 

dne 7. listopadu 1927 žalobu o rozvod pro cizoložství. Za těchto okol
ností nelze v souložích k nimž došlo dne 8. března 1927, v den, kdy se 
manželé sprostili povi~nosti ke vzájemné věrnosti, ve společném ještě 
bytě, a dne 26. března 1927 při naho~ilé žalobcově ná~štěvě •. u žalovan~, 
spatřovati prominutí toho, co se do te doby meZI manzeh pr!hO~llo, n~.
hrž jen prosté a nahodilé ukojení pohlavního pudu. Jak spravne VylOZII 
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odvolací soud příčí se ujednání ze dne 7. a 8. března 1927 zákonu i do
brým mravům, tím však neztrácí význam pro posouzení, zda žalobce 
měl pří souložích úmysl obnoviti fakticky již zrušený manželský svazek. 
Právě ta okolnost, že k prvni souloži došlo týž den, kdy žalobce sprosti! 
manželku povinnosti k věrnosti, vyhradiv si sám svobodu ve věcech po
hlavních, a k druhé souloži, když se žalobce již odstěhoval ze společného 
bytu a tak i na venek projevil zrušení manželského společenstvi, nedo
pouští, by soulože mohly býti pokládány za projev vůle pokračovati 
v manželství, jako by se nebylo nic stalo. Námitka odpuštění měla býti 
zamítnuta a žalobě o rozluku pro cizoložství vyhověno. Z důvodu roz
vratu nebylo žalováno, o důvodu nepřekonatelného odporu není třeba 
uvažovati. Nutno však při vyhovění žalobě rozhodnout i o otázce viny, 
a v této příčině nebylO' dosud .iednáno o dalším přeqnesu žalované strany, 
že i žalobce porušoval manželskou věrnost. Nezbylo než podle§ 510 
c. s. ř. zrušiti oba rozsudky nižších soudů a vrátiti rozepři soudu proces
nimu k dalšímu jednání a novému rozhodnutí. 

čís. 9229. 

Ochrana nájemců. 
K přeplatkům lta nájemném náležejí také přeplatky na příspévcích 

na opravy domu nebo bytu, které tvoří jen součást zvýšeného ná-
jemného. . 

Předpis § 22 (2) zákona ze dne 28. /března 1928, čís. 44 sb. z. a n. 
nevztahuje se na přeplatky, jichž vrácení bylo do 31. března 1928 uplat
něno podáním žaloby, třebaže do t'Ohoto dne nebylo ještě ani v prvé 
stolici rozhodnuto. 

(Rozll. ze dne 3. října 1929, Rv II 147/29.) 

Žalobou zadanou na soudě dne 29. března 1928 domáhal se ná
jemce na pronajímatelích vrácení tvrzených přeplatků 1. na nájemném 
za dobu od 1. ledna 1922 do 31. března 1928, 2. na příspěvcích place
ných v létech 1924 až 1928 za opravy jeho vlastniho bytu, provedené 
roku 1924, 3. na příspěvcích placených v létech 1924 až 1928 za vše
obecné opravy domu, provedené také roku 1924, vše to s příslušnými 
úroky. Jako právní důvod těchto nároků uváděl žalovaný předpisy zá
konů o ochraně .nájemníků, které platily až do 31. března 1928, čímž 
mínil předpisy § 20 (1) a (3) těchto zákonů. Mimo to uváděl jako právní 
důvod nároku ad 2. také ještě předpis § 1096 obč. zák. (náklad, který 
učinil za pronajímatele podle § 1042 obč. zák.) a posléze smloqvu, po
dle ní;~ prý se žalovaní zavázali, že mu nahradi veškeré náklady spojené 
s přestěhováním do nynějšího bytu ve druhém patře. žalobce bydlel to
tiž v domě žalovaných již od roku 1892, původně v přízení, od roku 1918 
v prvém patře a od roku 1924 v druhém patře. O b a ni ž.š í s o u d y 
žalobu zamítly. 

Ne j v y Š š í s o u d zruší I rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
,.oudu prvé stolice, by dále jednal a znovu rozhodl. 
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D II V o ci y: 

Prvni soucl zamítl žalobu co clo nároků 1. a 3. z (llivocl~, že ~yt? př~-
latky nelze již za nynějšího práva zpět požadovati, protoze ~ry predpls 

~ 22 (2) nového zákona o ochraně nájemníků ze dne 28: brezna 1928 
Čís. 44 sb. z. a n. působí zpět i na p!eplatky za, d?bu m1l1ulou. ~ok~d 
'de o nárok 2. odvětil prvý soud na duvod tvrzene u:;,luvy str~n hm, ,ze 
brý žalobce platil bez zclráhání, z čehož prý plyn::. ze ~vrzene ujednam 
není věrohodné a že při nejmenším žalobce pozdej! s hm souhlaSil, by 
sám nesl příspěvky na opravy jeho bytu. Prvý soud měl tu snad na 
mysli bud' § 863 obč. zák. nebo §, 1432 poslední věta o?č. zák., ,a}e ,ne
všímal si dalšiho tvrzení žalobce, ze pry plahl, co na nem bylo zad ano, 
jen s výhradou nár?ku ~a zpětné, vr~cení., Odvol~cí soud zamftl žalo?u 
co do všech nároku z duvodu zpetneho pusobem § 22 (2) zakona ČIS 
44/1928 pominuv ml'čením tvrzenou úmluvu 2., ale n.aproti tomu »zji
stiv« ze' spisů v mimosporném řízení O úpravu nájemného, že PTÝ pro
nájem bytu žalobci v druhém patře v roce 1924 byl ~. zv. »prvmm p:o
nájmem«, při němž mŮže býti nájemné voJně uje~nano (§ 8 . (2). zak: 
o ochr. náj.). S názory odvolacího soudu nelze ve vsem souhlasiti, l,k,dyz 
se nehledí k tomu, že bylo zajisté jeho povinností, by se vyporadal 
i s tvrzenou úmluvou kterou žalobce také uplatnil jako právní důvod 
pro vráceni přeplatků'2. Přisvědčiti jest odvolacímu soud~ jen v tom, že 
připadné přeplatky na příspěvcích za opravy I domu I zalobcova bytu 
spadaly"by, právě tak jako přeplatky na nájemném pod p!edpls § 20 (1) 
a (3) zákonů o ochraně nájemníků platných <tž do 3,1. brezna 1?28,. ne
boť náklady na tyto opravy byly podle § 12 zakonu o ochrane najem
níků jen důvodem pro přiměřené zvýšení nájemného a byly tedy sou
částí nájemného. Nutno však ohledně příspěvků na opravy P?držell na 
mysli že zákony o ochraně nájemníků jinak posuzovaly naklady na 
opra;y a na obnovy domu jako důvoď zvýšení n,ájel~ného: d?, k~nce 
března 1925 a jinak později. Také nutno rozeznavaŤl mezI pTlspevky 
a) na opravu dO'mu a b) na opravu nájemníkova bytu. Ad a). Pokud 
jde o opravy dO'mu, nebyly náklady učiněné po 1; ,du?n~ .1925, tedy do 
budoucnosti již vůbec zákonným důvodem pro zvysem natemného (~ 12 
(7) zákona čís. 48/25). Náklady za dobu minulou v dobe od 3. kvetna 
1920 až do 31. března 1925 byly sice důvodem pro zvýšení nájemného, 
ale jen, když se strany do 31. března 1.~25 dohodly, o :;~ýše~í náj:m~ 
ného z tohoto důvodu nebo kdyŽ! soud jlZ pravoplatne pnpustrl zvysem 
nebo konečně když byl aspoň do 31. března 1928 včetně podán u s~udu 
návrh na rozhodnutí o přípustnosti zvýšení nájemného (§ 12 (2) ČlS. 4 
zák. čís. 48/;25). Zákony o ochraně nájemníků připouštějí totiž dohodu 
o zvýšení nájemného z důvodů uveden?ch v § 12 ,(~I.ova tohoto §: ».ne
dojde-li k dohodě«, srov. k tom";t~k~ ro:;~odnuh ;.18. 6?64 ,sb. n. s.). 
Kb) Pokud jde o opravy bytu llcmene k z.adosÍl najeml1lkove, dovolUje 
i nový zákon čís. 44/1928 --'-právě tak, jako dřívější zákony - přimě
řené zvýšení náj emného k úhradě nákladů na dobu, která stačí, by, se 
náklady v přiměřeně lhůtě umořily, ledaže byly nutne, by byl byt udrzen 
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v užívatelném stavu. Zdali byly v souzeném případě podle zákon" té 
které doby platných nějaké přeplatky buď na nájemném nebo na pří
spěvcích na opravy, nelze ovšem toho času rozhodnouti, protože chybi 
příslušná skutková zjištění. Nelze souhlasití s názorem nižších soudů 
o zpětném působení § 22 (;2) zák. čís. 44/1928, ana byla žaloba podána 
již před 1. dubnem 1928. Nejvyšší soud vyslovíl jíž v rozhodnutí čís. 
8410 a v celé řadě jiných rozhodnutí, že se předpis § 22 (2) cil. zák. 
nevztahuje na přeplatky, jichž vrácení bylo do 31. března 1928 uplat
něno žalobou, třebaže nebylo do tohoto dne ještě ani v první stolici roz
hodnuto. Odkazuje se tudíž na zevrubné důvody onoho rozhodnutí, kde 
jsou probrány a vyvráceny všechny opačné názory, které i v tomto pří
padě nižší soudy a žalovaní zastávají. Stačí, byla-Ii ·žaloba před účin
ností nového zákona u soudu podána, a nezáleží na jejím doručení, ne
boť žalobce již podáním žaloby požadoval to, co podle práva tehdy plat
ného byl oprávněn požadovati. Jak již řečeno, »zjistil« odvolaci soud ze 
spisů Nc I 650cl26, že prý šlo o t. zv. »první pronájem« podle § 8 (2) 
zák. o ochr. náj., a dodal, že »z toho důvodu byla žalobcova žádost 
o soudní ustanovení činže pravoplatně zamítnuta a že tedy žalobce ne
může nyní z tého'ž' důvodu tvrdití, že činži přeplatil a že má nárok na její 
vrácení.« S těmito důvody .nelze souhlasiti. Především není ono »zji
štění« odvolacího soudu zjištěním skutkovým, nýbrž právním posouze
ním věci, protože otázka t. zv. »prvního pronájmu« ve Slilyslu § 8 (2) 
zák. o ochr. náj. jest otázkou právní, kterou lze rozřešiti jen na podkladě 
skutkových zjištění, jichž však v tomto sporu dosud nenÍ. Pokud chtěl 
odvolací soud snad říci, že tu jde o věc již pravoplatně rozhodnutou, 
jest rovněž na omylu. Ve zmíněné právní věci bylo v mimosporném ří
zení ve výroku usnesení prvnl a druhé stolice pravoplatně jen rozhod
nuto, že se odmítá návrh nynějšího žalobce na určení nájemného. Dů
vody tohoto odmítnutí nemohly nabýti a nenabyly moci práva a nejsou 
závaznými pro procesní soud v nynějším sporu. Nejvyšší soud vyložil 
již v rozhodnutí čís. 7026, jaký jest rozdíl mezi mimosporným řízením 
o úpravě nájemného podle § 22 a mezi sporným řízením o vrácení pře
platků podle § 20 odst. 1 a 3 zákona o ochr. náj. Mimosporný soudce 
může upraviti nájemné jen pro budoucnost od nejbližšího .nájemního ob
dobí, sporný soudce však rozhoduje o nároku na vrácení případných 
přeplatků za minulost. K tomu cíli musí si sám zjistiti, zda a jaké pře
platky podle zákonů platných v té které době tu jsou. Protože nižší soudy 
v důsledku svých nespráv.ných právních názorů neobíraly se věcí sa
mou, a to ani útočnými prostředky žalobcovými, ani obrannými pro
středky žalovaných a proto'ž'e neučinily potřebných pro rozhodnutí ekut
kO'vých zjištění, nezbylo než postupovati podle §51O c. ř. s. 

čís. 9230. 

Předmět sporu nepozůstává výhrlldně z peněžité sumy, domáhá-li se 
žalobce proti svému dlužníku II proti třetí osobě, by proti jeho pohle
dávce byly Zll bezúčinné prohlášeny jednllk opomenutí dlužníkll, záleže-
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jíci v tom, že dal proti sobě vydati flYlsudek pro zmeškáni, jednak hypo
tekární pohledávka žalovaného, přisouzená tímto rozsudkem pro zmeš
kání, jakož i exekuční práva pro ni získaná; . ,...... 

Zajišténím pohledávky ve s~ys\u § 5: j .. n. r~uml ~: le~ jejl zajI
štění rukojmím, zástavou nebo JIstotou, mkohv vsak zajlstem provede-
ním odpůrčího nároku. _ . 

OdpŮfČí žaloba není žalQbou určovací, nýbrž žalobou o pInem, ne
přípustná jest žaloba, domáhající se jen prohlášení bezúčinnosti jednání 
neb opomenutí odpŮfco~a. Odpor p~ti přikáz_~~i pohled~vky k usp?k~
jení z nejvyššlho podánI nema za ucel vylouclh pohledavku tu Z !~kvI
dace při rozvrhovém řízení, nýbrž jen, by ~yla P?~~~vka prohl~se?lI 
bezúčinnou proti pohledavce odporovatelove, proh JtnyID hypotekárním 
věřitelům podrží hypotekární pohledávka při rozvrhu nejvyššiho podání 
plnou účinnost. 

Odpůrčí nárok nemůže směřovati proti dlužníku octporovatele. 

(Rozh. ze dne 3. října 1929, Rv II 515/29.) 

Žalobce měl za štěpánkou W -ovou vykonatelnou pohledávku 
1.694 Kč. Josef B. zažaloval proti štěpánce W-~vé 20.000 Kč, jež mU 
byly přisouzeny rozsudkem pro zmeškání žalované. Při rozvrhu nejvyššího 
podání za exekučně prodanou nemovitost štěpánky W -ové podal ža
lobce odpor proti přikázání 20:000 ~č na pohledávku Josefa l?-~. ,Byv 
s odporem odkázán na pořad práva, podal na Josef,: B-a a na step3':nk~ 
W-ovou žalobu, by proti jeho pohledávce 1.694 Kc byly za bezucmne 
prohlášeny jednak opomenutí dlužnice štěpánky W-ové, záležející v tom, 
že dala proti sobě vydati rozsudek pro zmeškání, jednak hypotekární po
hledávka žalovaného Josefa B-a 20.000 Kč, přisouzená tím,to rozs,udke';l 
pro zmeškání, jakož i exekuční právo pro tuto pohledavku Zl skane. 
O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o II d z těchto 
d ů vod ů: Podle § 12 odpůrčího řádu jest pouhá žaloba určovací vy
loučena. Není přípustno žalobou se domáhati jen výroku soudu o rela
tivní bezúčinnosti právního jednání dlužníkova. K uplatnění odpůrčího 
nároku jest třeba žaloby o plnění, jejíž zvláštní obsah ustanovuje § 12 
odp. ř. Podle tohO'to zákonitého ustanovení jest nejen pohledávku, v níž 
žalující strana byla zkrácena, individuelně označiti co do jis!iny: úrokil 
a útrat nýbrž musí i způsob plnění žalované strany podrobne bylI uve
den v Žalobě. Musí býti uvedeno, jakým způsobem .žalovaná strana z~ 
účelem uspokojení véřitelova má něco plniti nebo trpěti, zda a jaké plnění 
naturální věřitel požaduje, nebo zda a jaké náhradní plnění v penězích 
žádá. TentO' předpis platí obzvláště též pro žaloby, jež v exekučním 
řízeni musí býti podány k vyřízení odporu, jejž1 věřitel vznesl při roz
vrhovém roku, byl-li odkázán s odporem na pořad práva (viz Bartsch
Pollak: Konkurs-Ausgleichs- und Anfechtungsordnung, 2. vydání ~tr. 
1054; Ehrenzweig: Kommentar ZUf Anfechtungsordnung, str. 518). V za
lobní žádosti musí se tu věřitel domáhati výroku, by odporu bylo vy
hověno v ten smysl, že se mu z rozvrhované podstaty přikazuje ta neb 
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OI1.a částka (Neu1l1ann-,Licl~t?lau:. ~Oll1l.n:nytarv zur E~:ku.ti?l;Sordnui1g 
stI., 750). Zd~ v,;dle kto, zadosti jest)estetre,~a z~lastnr zqdo~ti, by 
dluzmkovo praVlll jednanr bylo prohlaseno bezucmnym, pokud se, týče 
zda taková další žádost jest vůbec přípustnou, jest v literatuře sporným' 
avšak v tom není rozporu a nemůže býti pochybným vzhledem na určit{ 
doslov § 12 a na rúotivy (str. 13), že taková žádost o sobě nikterak ne
stačí. V souzeném případě neobsahuje žaloba takovéto určité žádosti 
ve smyslu § 12 odp. zák, Ovšem žalovaná strana tento formální nedo,
statek nenamítá a brojí proti žalobě z důvodů ryze hmotných. Avšak 
k řečenému nedostatku bylo přihlížeti z úřadu, ježto předpis § 12 odp. ř, 
nikterak a ani převážně' se r;edotýká jen soukromého zájmu věřitelova, 
Ostatně má soud v každém případě, kde byla podána určovací žaloba 
zkoumati z moci úřední, zda je tu zájelÍl na okat11 žité zjištění. V sou~ 
zeném případě jest tuto otázku popříti, jelikož věřitel zřejmě měl mož
nost a dokonce vzhledem k ustanovení § 12 odlo, ř, i povinnost podati 
žalobu o plnění. V řízení druhé stolice nemůže býti uplatňován nový 
nárok, pokud se tý,če nelze již změniti původní žalobní žádost. Neučinil-Ii 
to žalobce v fizeuí prvé stolice, kde k tomu měl ještě možnost, nezbylo, 
než žalobu zamítnouti již pro shora dotčenou závadu, aniž by se odvo
lací soud musel zabývati uplatňovanými odvolacími důvody. Žaloba jest 
však i z dalšího důvodu pochybená, pokud směřuje proti spolužalo
vané štěpánce W-ové, dlužnici strany žalující. Odpůrčí žaloba nemůže 
býti podána proti diužníku, najmě v případě, kde věřitel protí dlužníku 
již má exekuční titul a žaloba má jen za účel, vyříditi odpor vznesený 
při ,ro.zvrhovém roku proti třetí osobě, které se prý neoprávněně ze jmění 
dluznrkova dostalo výhody, na niž proti odporujícímu nemá nároku. 
Proti dlužnici žalující strana při onom roku vůbec odpor nevznesla, 
žádný takový odpor nebyl odkázán na pořad práva a jest tedy přím~ 
záhadno, čeho vlastně žalobce s odpůrčí žalobou proti dlužnici W-ové 
ch,ce docíliti~ Ocelem odpůrcích žalob není, by se věřitel vmísil do po
meru meZI tretr osobou a dlužníkem; tyto žaloby mají jen za účel, hy 
doty,čné právní jednání proti žalujícímu v jeho poměru k osobě třetí, již 
se d?stal0 neoprávněné výhody ze jmění dlužníkova, bylo prohlášeno 
bezucrnnym, a by se takto této výhody místo třetí osobě dostalo odpo
rují,cím~. I k této skutečnosti, že odpůrčí žaloba byla podána i proti 
dluznrcr, bylo přihlížeti z moci úřední, poněvadž jest hmotně právního 
rázu a bylo tedy žalobu proti spolužalované i z tohoto důvodu za
mítnouti, ač tato žalovaná nevznesla námitku nedostatku pasivního 
oprávněr;í. 

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

Důvody 

Ve směru formálním jest uvésti toto: Žalovaní podali předem návrh, 
by od~olací _ soud, 'jenž, ve svém rozsudku projevil právní názor, že 
predmet sporu netřeba po rozumu § 500 C. ř. S. oceniti, poněvadž prý 
jest tu smerodatno~ výše. pohledávky, pro kterou bylo odporováno jed-
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'tl' žalovany' ch předmět sporu nicméně ocenil, a by návrh ten, nevy-na l' . ." k· VY' d 
hoví-li mu odvolací soud, byl p~va-žován z~ Stlz~lOSt ne]Vyss!mu sou Ll. 

Kd ' k tomuto návrhu žalovanych byla vec vracena odvolacrmu soudu, 
by y; něm rozhodl, ocenil předmět sporu na 3.000 Kč, vyhov.čl !,:?y ná-

hu čímž se stížnost stala bezpředmětnou a odpadla. Nejvyssl soud vr , . ,,, 
. a to že odvolací soud byl k určení předmětu sporu nejen opravnen, ma z ) , v' 'h d v "v r 

ll)Tbrž i povinen, poněvadž předmět sporu nezaleZl v~ .fa ne z pen~zm 
sumy. Žalobce domáhá se žalobou výroku, by protI jeho pohl~dav:e 
1.694 Kč s přís!. byly za bezúčinné prohlášeny: jednak opomenulI dluz
nice štěpánky W-ové, záležející v tom, že se d~la josefem B-em kontu,
macovati, jednak hypoteční pohledávka žal?vaneh? josefa B.-~ 20.?00 Kc, 
tímto rozsudkem pro zmeškání přisouzena, jakoz I exekucOl prava pro 
ni získaná. Nejde tu tedy o peněžitou sumu, tím m~l1ě výhra~ně o peně
žitou částku. Že odpůrčí žalohou sleduje žalobce Cll, by dosahl uspoko
jení své vykonatelné pohledávky peněžité, není závadou, n:bo,ť tím ne
stala se ještě tato peněžní pohledávka předmětem sP,oru, nybrz dala jen 
k němu podnět a m()hla hy výše této pohledávky bylI smero?atno~ Jen 
v otázce, jak vysoko má hýti hodnota předmětu s~oru ocenena" l1lkolr 
však v otázce; zda vúbec jest předmět sporu ocel1ltI. Ustanoven! § 5~ 
j. 11. tu nelze použíti, neboť ne,nÍ zde předmětem sporu am, z.asta~~~ 
právo ani zajištění pohledávky, kt~rýmžto výrazem, se roz~r:rI ,jen jeJI 
zajištění rukojmím, zástavou, neb JIstotou, l1lkolr vsa~ zaj1stel1l prove~ 
dením 'odpůrčího nároku (rozh. čís. 4714 sb. n. s.). Pravem proto ocel1l1 
odvolací soud dodatečně předmět sporu. Poněvadž pak jej ocenil nad 
2.000 Kč, bylo nutno přistoupiti k vyřízení dovolání ve věci samé. 

NeodůvO'dněnou jest výtka nesprávného právního posouzení věcí 
(§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Žalobce domáhá se jen soudního výroku, že protI 
jeho vykonatelné pohledávce jest bezúčinnou hypotekární P?h1edávka 
žalovaného josefa B-a a že jest bezúčinným rozs,udek p~o zme~ka!,r, ~y~ 
daný proti žalované dlužnici štěpánce W-ové. ~adost zalob?I pn"tava 
na určení této bezúčinnosti soudem, nedožaduj1c se soudl1lho vyroku, 
v jakém rozsahu a jakým způsobem mají ža}?vaní ~ro žalobco~o"uspo~ 
kojení něco plniti nebo trpěti (§ 12 ?dp" ;adu). zaloba, OdpurCI nel1l 
žalobou určovaCÍ (§ 228 c. ř. s.), nybrz zalobou o pinem (Bartsch
Pollak z r. 1917, str. 360-361, Ehrenzweig 1928 str. 712), návrh na 
prohlášení bezúčínnosti jednání ncb oP?l11enutí o~půrcova nej~n, ~esta~í, 
není ani potřebným podle § 12 odp. zak. a jest zalo?a, k?'l1!ClCl jen n3; 
vrhem na určení bezúčinnosti jednání neb opomenutI odpure,ova, nepn
pustnou, jak správně dolíčil již odvolací soud, k jehož vývo~ům se 'po
ukazuje. Žaloba určovaCÍ byla by sice příp,ustno~ za podmll:e~ § 228 
c. ř. S., těch tu však není, poněvadž jest moznou zalaba o pInem. Nazor 
dovolatelův že jeho žaloba není žalobou určovací, poněvadž navrho
vaný jím v{rck o bezúčínnosti právního jed~ání odpů;c~ jest rázu k~n~ 
stitutivního, l1lkoli deklaratorního, jest myl:cym, nebo! zalobou o plnet;l 
se žádá, by bylo uloženo odpůrci nějaké činění, ,trpěn} n:,b opomenutI, 
kdežto návrh žalobcův, by jednání neb opomenutr odpurcu bylo prohla~ 
šeno bezúčinným, nesměřuje k nějakému čině.ní, trpění neh opomenuti 
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žalovaných. Další názor dovolatelův, že stačí žádost o prohlášení bez
účinnosti, ježto prý odpor proti přikázání pohledávky žalovaného k uspo
kojení z nejvyššího podání má za účel vyloučiti pohledávku tu z likvi
dace pří rozvrhovém řízení, jest rovněž mylným, neboť při relativní bez
účinnosti, kterou jediné může rozsudek podle § 1 odpůrč. zák. stanO'viti 
nelze žádati, by pohledávka prvžalovaného byla prohlášena za bezúčin~ 
nou v tom směru, že by odpůrce žalobcův byl vyloučen nadobro se svou 
pohledávkou z uspokojení z nejvyššího podání, nýbrž jen, by hypotekární 
pohledávka žalovaného byla prohlášena za bezúčinnoll proti pohledávce 
žalobcově s tím účinkem, by žalobce (a jen žalobce) došel uspokojení 
z nejvyššího podání tak, jako by nebylo, hypotekární pohledávky žalo
vaného. Proti jíným, zadnějším hypotekárním věřitelům podrží hypote
kární pohledávka žalovaného při rozvrhu nejvyššího podání plnou účin
nost (čís. 5354 sb. n. s.), neboť rozsudek pro zmeškání nelze v řízení 
odpůrčím prohlásiti za nicotný a naprosto neplatný. Co se tkne 'žalov-ané 
štěpánky W~ové, jest tato dlužnicí a jest přisvědčiti odvolacímu soudu, 
že prolI dlužnici nemMe směřovati odpůrčí nárok, neboť proti ní má ža
lobce vykonatelnou pohledávku a odpůrčí řád připouští odpůrčí žaloby 
jen proti třetím osobám, jež něčeho nabyly z napadeného jednání neb 
opomenutí dlužníkova (§§ 1, 11-16 odp. ř.). 

čís. 9231. 

Ochrana nájemců. 

. Nejde o přestavbu (§ 31 (1) zák.), získal-Ii byt, jen~ byl již obý
,;an, ~tavebnÚl1i změnami toliko na prostornosti co do výše a ua lepší 
uprave. 

(Rozh. ze dne 3. října 1929, Rv II 628/29.) 

Proti soudní výpovědi z bytu namítl Žalovaný najmě, že byt podléhá 
ochraně nájemců. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e přiklonil se 
k názoru žalovaného a výpověď zrušil. O d vol a c í s o u d ponechal 
výpověď v platnosti. D ů vod y: Soud první stolice neposoudil věc 
právně správně v tom směru, zda jde o přestavbu. Podle spisů města B. 
bylo ohledně dvorního traktu stavebním konsensem ze dne 21. února 
1925 povoleno provedení adaptací a znovuzřízení stropů a podlah a 
stvrzenkou ze dne 17. září 1927 doplněno, že se povoluje i znovuzřízení 
střechy zvednutím zdiv:, z :j,55 m na 3·10 m, kteréž změny byly také 
provedeny. Tím vším změnily se obytné místnosti tak podstatně, že sta
vební zrněny jest považovati ~a přestavbu i ve smyslu § 31 (1) zák. na 
ochl'. náj. Nevztahuje se tedy vzhledem k § 31 zák. o ochl'. náj. zákon 
ten na byt, o který jde. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 
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Důvody: 

Ve věci samé jsou důležité jen stavební změny, ,které byly prov:deny 

sporném bytě nikoli stavební zrněny provedene na celem dome, ze
na' . t '<' 'd' jména na jeho předním traktu. Odvolací soud obmezIi se na o, ,ze uva 1, 

'aké stavební zrněny byly podle stavebního konsensu na dvorlllm traktu 
~ovOleny a provedeny, a usuzuje z nich na přestavbu ve smyslu § 31 (.1) 
čís. 1 zák. o ochl'. náj., neuváděje nic bližšího o změnách na sporn~m 
bytu. V té příčině byly podle zjištění prvního soudu ~ podle vlastlllh~ 
přednesu žalující strany provedeny roku 1925 tyto zmeny: ~y~y chatrne 
zdi vyspraveny a zvýšeny ze 2·55 m na 3·10 m, byla pozmenena (ne,bo 
nově dána) okna a dvéře a byly dány nové podlahy, stropy a na dum 
nové krovy a střecha. Podle dalšího zjištění prvního soudu bydlel ve 
sporném bytu již před stavebními změnami nájemník a r~ebyly.t~díŽ ,no,vé 
místností zřízeny. Podle tohotO' zjištění získal byt, ktery byl JIZ obyvan, 
stavebními změnami jen' na prostornosti co do výše a na lepší úpravě. 
Nejvyšší soud rozhodl již opětovaně, že pojem »přestavby« podle § 31 
(1) ,čís. 1 zák. o ochl'. náj. nekryje se v~skrze s P?jmem přestavby podle 
stavebních řádů že nutno tento pOjem vykladatI pro obor zakona , b ' 
o ochraně nájemníků z tohoto zákona samého,. že »p~estav, a« mUSI se 
dotýkati právě oněch místností,.jež jsou ~ředmet:m naje~lll s~louvy:, a 
že zákon sledoval cíl, by sproslIl staveblllka, jenz rozmnozIl pocet mlst~ 
ností a takto ulevil byto"é tísni, oněch obmezení, jimž jsou jinak prona
jímatelé podrobeni (~rv. na př. rozhodnutí čís. 4656, 6012, 6417, 6443 
a j.). S tohoto hlediska nelze pokládati stavební změny na spornem 
bytu ani za přestavbu, ani za přeměnu neobytné místnosti na oby:tno~, 
takže byt, o který jde, podléhá dosud záštitě zákona o ochrane na
jemníků. 

čís. 9232. 

Sudiště podle § 99 j. n. . 
Opíráno-li sudiště o pohledávku fulovaného " tuzemsku, Jest nutno, 

by byly uplatň()vány okolnosti odůvodňující předpoklad, že mezi žalo
vaným a třetí osobou Isou skutečn()sti, jež by mOhly opodstatňovati 
tvrzenou pohledávku. 

Tvrzená fulobcem pohledávka žalovanébo, jež byla pop~ena fulo
vaným i jeho dlužníkem, není jmi.\nÚl1; ve smyslu § 99 j. n. 

(RO'zh. ze dne 4. října 1929, R I 530/29.) 

žalobu proti cizozemské firmě opíral žalobce co do místní přísluš~ 
nosti o předpis § 99 j. n., tvrdě, že žalované přísluší pohledávka prolI 
tuzemské firmě F. a M. Žalovaná namítla místní nepříslušnost, tvrdíc, 
že jí nepřísluší pohledávka proti firmě F. a M. S o udp, r v é ,s t o I i c e 
zamítl námitku míst!)í nepříslušnosti, rek u r s II í s o' u d namJíce vy
hověl a žalobu odmítl. D ů vod y: Podle § 99 j. n. musí v obvodu do-

, , 
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vOlaného soudu býti dlužníkovo jmění nebo předmět rozepře v čase po
dání žaloby. Důkaz o tom náleží žalobci. V souzeném sporu nebylo 
prvým soudem po důkazním řízení prokázáno, že tvrzená pohledávka 
v době podáni žaloby byla po právu, ana byla nejen žalovanou, nýbrž 
I poddlužnicí popřena, neboť není tu důvodu předpokládati jsoucnost 
tvrzené pohledávky v době podání žaloby. Pohledávka, která byla po
e řena i oprávněným dlužníkem, není předmětem jmění podle § 99 j. n. 
slo by příliš daleko, tvrditi, nebyly-li nabídnuté důkazy, že se žalovaná 
vzdala svého nároku za tím účelem, by zmařila odůvodnění místní pří
slušností. Žalovaná prohlásila ji,ž při prvním jednání jasně a zřetelně od
povídajíc na žalobu, že ani v době podáni žaloby ani v nynější době ne
má žalovaná u firmy F. a M. nic k dobru, a toto tvrzení nebylo důkazním 
řízením vyvráceno, naopak bylo svědectvím prokurísty Josefa M-a po
tvrzeno. Předpokladu sudišlě podle § 99 j. n. tu není a námitka místní 
nepříslušnosti soudu jest odůvodněna. 

Ne i v y š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Napadené rozhodnutí odpovídá věci a zákonu a odkazuje se stěžo
vatel na odůvodnění rekursního soudu, k němuž se připojuje jen toto: 
§ 99 j. n. předpokládá, že v obvodu dovo,laného soudu jest jmění žalo
vané strany, a náleží proto žalobci, by, chce-Ii založiti sudiště na tomto 
zák~nném předpisu, tuto náležitost dostatečně dokázal, popírá-li žalo
v~na strana předpoklad tohoto sudiště. Z toho, že věřitel popírá pohle
da~ku, neplynulo by ovšem ještě, že nemá pohledávku, neboť nerozho
dUJe O' tom, zda má někdo za druhým pohledávku, jen vůle věřitelova. 
P;o posouzení, zda vzešla pohledávka a zda přísluší někomu proti dru
hemu, Jest rozhodným, zda mezi stranami došlo na základě určitých práv
ních skutečností k dlužnímu poměru a zda tento dlužní poměr tu byJ 
v době podání žaloby, či zda pominul skute,čnostmi nárok zrušujícími. 
Jest nutno, by byly uplatňovány okolnosti, které odůvodňují předpoklad, 
že mezi žalovanou stranou a třetí stranou jsou skutečnosti, které by 
mohly opodstatňovati tvrzenou pohledávku. Jestlížetedy rekurs ní soud 
na základě toho, že nejen žalovaná strana popírá tvrzenou pohledávku, 
~ýbrž i zástupce firmy F. a M. jako svědek udal a blfže vysvětlí!, proč 
fIrma .nedluhuje tvrzenou pohledávku, dospěl k správnému názoru, že 
pro tvrzenou pohledávku žalované strany není dostatečného důkazu a 
vyhověl námitce místní nepříslušnosti dovolaného soudu a žalobu od
mítl, učiní! tak právem. 

čís. 9233. 

Do usneseni vrchního soudu, jírnli byla žádost kandidáta advokacie 
o vykon zkoušky v jazyku německém zamítnuta proto, že kandidát jest 
národnosti maďarské, ,iest nepřípustným rekurs na Nejvyšší soud. 

(Rozh. ze dne 4. října 1929, R I 676/29.) 
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V r c h n í s o u cl v P r a z e zamítl žádost kandidáta advokacie 
o připuštění k advokátní zkoušce II vrchního soudu v Praze v jazyku 
německém, ježto žadatel jest příslušnikem maďarské národnosti. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl stížnos!. 

Důvody: 

Vrchní soud v Praze, vyřizuje žádost advokátního koncipienta 
Dr. Karla R-a o pří puštění k advokátní zkoušce u vrchního soudu v Praze 
v jazyku německém, praví ve svém usnesení ze dne 16. července 1'929. 
že jeho žádosti nelze vyhověti, poněvadž žadatel jest příslušníkem ma
ďarské národnosti, nač usuzuje z předložené dovolenky čs. doplňovacího 
okresního velitelství v Užhorodě ze dne 1. října 1919, a není tudíž opráv
něn konati zkoušku v jazyku německém. Své rozhodnutí opírá o § 2 
druhý odstavec jazykového zákona a čl. 18 písm. c) jazykového naří
zení ze dne 3. února 1926, ds. 17 sb. z. a n. Usnesením vrchního soudu 
v Praze nebyla tedy žádost stěžovatelova o připuštění k advokátní 
zkoušce zamítnuta z důvodů věcných, t. j. že by tu nebylo podmínek 

. pro připuštění ke zkoušce, nýbrž oduznán pouze nárok na výkon zkoušky 
v jazyku německém. Tímto nepřiznáním dožadované jazykové výsady 
pokládá se žadatel za stižena. Jde tu tedy jediné o spor o užití jazyka, 
jejž podle § 7 jazykového zákona »vyřízují příslušné státní orgány do
hlédací jako věc státní správy odděleně od věci, ve které vzešel.« Není 
proto Nejvyšši soud, jehož rozhodnutí se dovolává stěžovatel, ve věcí 
příslušný, pročež bylo stížnost odmítnouti. 

čls.9234. 

Zákooné předpoklady pro ustanoveni kolisního opatrovníka podle 
§§ 270 až 272 'Obč. zák. Nestačí rozpory v zájmech mateřské poručnice 
a spoluporučníka. Opatr'Ovník k činu může býti ustanoven jen pro určitý 
zvláštni případ neb'O pr'O určitou věc, nemtlŽe však, byť jen dočasně, 
by ti na. něho přenesena poruéenská moc. 

(Rozh. ze dne 4. října 1929, R I 811/(29.) 

POT uče II s k Ý s o u d k návrhu sp'Oluporučníka ustanoví! Eber
harda M-a za 'Opatrovníka nezleti1ých dětí ke schválení smlouvy o daro
vání na případ smrti a sml'Ouvy osvoj 'Ovací, jakož i za opatrovníka 
k činu pro dobu, než se rozhodne a osv'Ojení, i v jiných případech, kde 
j de o zvláštní ochranu poručenskou nad nezletílými dětmi, jmenovitě 
'Ohledně jich osob, pobytu, náboženstvi i způs'Obu výchovy. Rek u r sní 
s o u d napadené usnesení potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacimu rekursu mateřské poruč
nice potud, že změnil usnesení obou nižších soudů v ten smysl, že se 
Eberhard M. ustanovuje za opatrovníka nezleti1ých Sjlvie a Otakara 
R-ových jen pro řízení o návrhu sp'Oluporučníka na poručenské schvá-
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lení smlouvy o darování na případ smrti a smlouvy osvojovací) že Se 

však zamítá návrh spoluporučníka, by byl Eberhard M. ustanoven opa
trovníkem k činu pro dobu, než se rozhodne o' osvojení i v jiných přípa
dech, kde jde o zvláštní ochranu pomčenskou nad jmenovanými nezleti
lými dětmi, jmenovitě ohledně jich osob, pobytu, náboženství i způsobu 
výchovy. 

Důvody: 

1. Předeslati jest stmčně ten to děj: JUDr. Viktor K., nevlastní děd 
n'ezletilých Sylvie a Otakara R-o'vých, vnuků jeho zemřelé manželky 
Amalie K-ové,uzavřel s Eberhardem M., jako praesumptivním opatrov
níkem k činu zmíněných nezletilců jednak smlouvu o darování panst,í 
V. na případ smrti, jednak smlouvu o osvojení a žádal poručenský soud 
již v podání ze dne 18. května 1929 a pak zase v podání ze dne 1. čer- .' 
vence 1929, by byl Eberhard M. potvrzen (ustanoven) za nn"h,w, 

k činu k cíli schválení zmíněných smluv. Tuto žádost rozšířil Dr. K. v 
dání posléz uvedeném na ustanovení opatrovníka k činu »i v jiných a 
sice ve všech případech, kde jde o zvláštní ochranu poručenskou nad 
jmenovanými dětmi, v prvé řadě ohledně jejich osob a ve druhé řadě 
ohledně všech záležitostí týkajících se obzvláště jejich jmění, pobytu, 
náboženství a výchovy, pokud .ll'ebude soudu prokázán souhlas mezi po
ručnicí a spoluporučníkem«. Podle odstavce ll. smlouvy o darování a 
odstavce V. smlouvy adopční jest soudní schválení adopční smlouvy 
podmínkou darování. Jest tedy mezi ohěma smlouvami závislost jedné 
na druhé. Zmínění poručenci jsou manželskými dětmi nyní již rozlouče
ných manželů Ing. Richarda R-a a Olgy R-ové, opět provdané M-ové. 
Otec byl zbaven moci otcovské, poručnicí byla ustanovena matka a spolu
poručníkem nevlastní děd a navrhovatel Dr. Viktor K. Mezi mateřskou 
poručnicí a spoluporučníkem jsou neshody ve příčině výchovy dětí. 
První soud vyhověl žádosti o ustanovení opatrovníka k činu v plném je
jím rozsahu a rekursní soud nevyhověl rekursu mateřské poručnice. Do
volací stížnost mateřské pomčnice mohla by míti úspěch jen za předpo
kladů § 16 nesp. říz. Oprávněna jest jen částečně z důvodu zřejmého 
rozporu rozhodnutí se zákonem. Nutno podržeti na mysli, že v tomto pří
padě jde jen o otázku, má-li býti poručencllm zřízen opatrovník k činu. 
Nelze se tedy toho Času obírati předpoklady pro, žádané poručenské 
schválení smlnv, zejména smlouvy o osvojení podle zákona ze dne 28. 
března 1928, čís. 56 sb. z. a n. a výnosu min. sprav. ze dne 18. dubn'a 
1928, čís. 14 věstníku, aniž obsahem smlouvy adopční. Dovolací stížnost 
opírá se slovně jen o důvod zřejmého rozporu rozhodnutí se zákonem, 
ale provádí i důvod zmatečnosti, kterou vidí v tom, že prý z rozhodnutí 
není patrno, pro jaké právní jednání byl opatrovník zřízen a že jest zří
zení opatrovníka s nejasným označením jeho úkolu zmatečné. Tento dů
vod oprávněn není. Zákon, mluvě v § 16 nesp. říz. o »nulítě«, míní tím 
důvody 'zmatečnosti podle předpisů civilního řádu soudního, tedy nyní 
podle § 477 c. ř. s. žádný z těchto důvodů není opodstatněn, ani důvod 
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<S 477 čís. 9 c. ř. S'J jejž snad má dovolací stížnost na mysli, neboť v,)'rok 
~snesení není sám se sebou v rozporu, pro rozhodnutí jsou udány v usne-
ení obou soudů důvody a lze z nich seznati, jakými úvahami soudy do
~pěly k rozhodnutím. Zřejmý rozpor rozhodnutí se, zákonem ~hledává 
dovolací stížnost v tom, že soudy nevyslechly materskou poru?I1lC~ al1l 
o vhodnosti zřízení opatrovníka, ani o vhodnostI jeho osoby a ze Jl ne
daly příležitost, by se osobně o ,návrhu vyjádř!~a. Stěžovat:,}ka vytýká. 
tím vadu řízení, tedy rozpor s predplsem § 2 CIS. 5 nesp. fIZ., a}e ne~ 
právem. První soud vy~val po doji~í návrhu Dra K-a na ~rchnopo!uc~nsk~ 
schválení smluv materskou porucmcI, by do »14 dnu ohledne navrhu 
tam učiněných podala soudu své vyjádření buď písemně, nebo ústně«. 
Mateřská poručnice se vyjádřila svým právním zástupcem v objemném 
podání, ve kterém se také ohradila proti, tom,:,. by byl Eberha!d, M., usta
noven opatrovníkem k činu a ve kterem ucmlÍa sve konecne navrhy. 
Chtěla-li býti vyslýchána také ústně, bylo její věcí, by se buď osobně 
k sO\ldu dostavila, nebo aspoň příslušný návrlj učinila a svou adresu 
oznámila a neodjížděla do Bulharska, kde podle dO~,ol~cí stížnos~i do~ 
sud jest a kde výslech v cestě dožádání byl by obtrzny a se znacnymI 
průtahy spojený. Další výtka dovolací stížnosti, že, soud mě~ se v zájmu 
dítek pokusiti o smírné vyřešení konfliktu, že mel se napred POkUSItI 
o dohodu a pak teprve sáhnouti k opatřením donucovacím, nezakládá ani 
patrného rozporu rozhodnutí se zákonem, protože zákon takového po
stupu nenařizuje, ani rozporu se spisy: nebo s,p~char:~ zmatečn~sti (~ 16 
nesp. říz.). Smírné vyřešení konfhktu Jest m?zne, I prImo. ~ez: u~a.stmky: 
kteří by měli uvážiti, že takovými neshodamI trpl v prvl1l rade detI, ktere 
přece na těchto poměrech viny nemají. Konečně není tu patrného roz
poru se zákonem ani v otázce, zda bylo zříditi nezletilcům k~~isníh? op~~ 
trovníka pro řízení o navrhovaném schválení smluv a kdo jun mel by tI 
zřízen. Nelze sice souhlasiti s prvním soudem - jehož důvody převzal 
také rekursní soud - že by stačila již »kolise mezi zájmy jednak ma
teřské pomčnice, jednak spoluporučníka«, ale v tomto případě jest obava 
kolise zájmů mateřské poručnice se zájmy jejích dítek. Vůdčí zásadou 
pro poručenský soud jest, by dbal zájmů poručenců a vyřadil vše, co by 
se těchto zájmů mohlo jakkoli dotknouti. V §§ 270 až 272 obč. zák. JSou 
uvedeny příkladmo případy, ve kterých jest ustanoviti nezletilcům zvlášt
ního opatrovníka. V § 270 obč. zák. jest uvedeno, že se tak má státi, 
jestliže nezleti1ci »ve zvláštním případě poručníkem nemohou býti za
stupováni«. V § 271 obč. zák. jest nařízeno, že jest jmenovati zvláštního 
opatrovníka »v záležitostech, které se mezi poručníkem a nezletilcem 
přiházejí«. Stačí, je-li zákonný zástupce na dotyčné záležitosti třeba jen 
nepřímo súčastněn, nebo je-li k některému účastníku v takovém vztahu, 
že jeho nepředpojatost může býti pochybná. Zákon chce zajistiti napro
stou nepodjatost zákonného zástupce při hájení zájmů jeho chráněnce. 
Kde jest možnost, že by vlastní zájmy zákonného zástupce přišly v roz
por se zájmy chráněncovými a že by tu nebylo potřebné nepodjatosti, 
má býti chráněnci zřízen zvláštní zástupce. Právem se tak stalo i v tomto 
případě a neprávem tvrdí stěžovatelka, že nemůže býti řeči o kolisi jejích 
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povinností poruČell'Sk)ICh s jejím vlastním prospěchem. Nemusí J'íti pr' ~ 
'" k' • h . aVe 

o nep Y.. prospe~ hm~tr:Y, .nýbrž . o. jiné. zájmy. Mateřská poručnice 
uved~a JIZ ve ~vem vyydrem a uvadl take v dovolací stížnosti, že zá
s~dne ~ouhlasl ~ navrzenou smlouvou d~rovací a adopční a že má ná
mItky Jen do nekterých ustanovení, ba vlastně jen do jednoho z nich 
totiž že :nají dítky přijíti pod otcovskou moc adoptujícího Dra K-a ~. 
;vedla da.le, že by ~nsil ?ýti poměr ad?pční tak upraven, by dítky zů
otaly.nadale v Jep vychove. V tomto smeru jest zde pochybno.st, zda má 
materska poručmce. na m~sli jen zájem děti, či také zájem vlastní, totiž, 
by ona uncovala zpusob vychovy děti. Mohlo by se namítnouti že matka 
hájí ~ v té příč!~~ zájem ~Iastních dětí, ~dyž chce, by zůstaly' v její vý
chove. Ale .uvazl-1I se vyhody darovám a adopce pro děti ve spojení 
s ustanovemm smlouvy adopční, že dítky mají přijíti pod otcovskou moc 
adoptantovu a uváží-li se naproti tomu zájem matky, by toto ustano
vem bylo JInak upraveno, vidno z toho, že je tu pochybnost o úplné ne
pod!atosti. mateřské poručnice a této pochybnosti možno se vyvarovati, 
kdyz se detem ustanoví pro toto řízení zvláštní zástupce. Tím nemá býti 
nijak předbíháno soudnímu rozhodnutí o stanovisku takového zvláštního. 
zást~pce a o schválení, nebo neschválení adopční smlouvy vzhledem 
k JeJlmu obsahu a k prospěchu děti. Pokud pak jde o osobu opatrovní
kovu, odůvodnily nižší soudy zevrubně, proč pokládají Eberharda M-a 
za osobu vhodnou. V té příčině jde o volné soudcovské uvážení které 
nemůže býti napadáno z důvodu nějaké »patrné nezákonnosti«. Naprotl 
tomu právem dovozuje stěžovatelka, že opatrovník k činu může býtr 
ustanoven pouze pro určité jednání, že takové opatrovnictví nemůže mít[ 
za následek ani přechodný zánik moci poručenské a že tím nelze »sta
viti« prá~a poručn}kova, o zejmé~a pokud jde o osoby poručenců, jejich 
pobyt, nabozenstvl a zpusob vychovy. Podle §§ 270 až 272 obč. zák. 
může býti zřízen kolisní opatrovník jen pro »zvláštní případ« a pro urči
tou zá~ežit~st a nemůže na něho býti přenesena moc poručenská, třeba 
Jen docasne. Rozhodnutí nižších soudů, podle nichž byl opatrovník zří
zený pro dobu, ne,~ bude pravoplatně rozhodnuto' o navrhovaném osvo
i,ení, ustanoven ta~é pro jin.é případy, »kde jde o zvláštní ochranu poru
c~nskou, Jmenovlte ohledne jich osob, pobytu, náboženství i způsobu 
vychovy«, rovn.aIO. by se prakticky »stavení« funkce poručníkovy na čas. 
-- J~k rekursm s~ud vyp~řuje - jakémusi dočasnému propuštění po
mčmka (§§ 254 az 256 obc. zák.) nebo - jak dovolací stížnost správně· 
podotýká - suspensi z úřadu, aniž by soud napřed zařídil čeho jest 
podle zákona třeba, by někdo mohl býti úřadu porl'Čenského dbaven. Pro· 
takový postup není v zákoně opory a v tom směru jest rozhodnutí niž
ších soudů v odporu se zákonem. Zejména nejsou zákonným důvodem 
pro takový postup ani rozpory mezi zájmy poručnice a spoluporučníka,. 
am neshody meZI lllml o vychově dětí. Mluví-li první soud o kolisi zájmů 
zákonných zástupců mezi sebou a mluví-Ii rekursní soud o rozporech 
v .z~konn.ém za~to~pení, přehlížejí, že jest tu jen jeden zákonný zástupce 
detl, toÍlz materska porucmce. Spoluporučník podle § 211 obč. zák. není 
jejich zákonným zástupcem. Jeho funkce jest jen .dozorčí a poradná; po-' 
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radná jak pro poručnici, tak pro soucl. Jeho práva a povinnosti jsou uve
deny v §§ 212 a 213 obč. zák., a již z těchto předpisů jde, že zákon dobře 
o tom věděl, že mohou nastati mezi poručnicí a spolu poručníkem ne
shody o výkonu poručenství, neboť ustanovuje, že spoluporučník musí 
se snažiti, by důležitým závadám čelil a má je, je-li toho třeba, poru
čenskému soudu o'známiti. Soud má učiniti vhodná opatření k nápravě, 
ale nemůže nahraditi proucí se poručenstvo kolisním opatrovníkem. Pro 
ustanovení opatrovníka z tohoto důvodu není tu místa, protože jest tu 
právě »moc poručenská« (,§ 269' obě. zák.). 

čís. 9235. 

Dráha jest PQvinna pečovati 'O tQ, by mohl zřízenec zavčas spustiti 
zábratW, jede·1i nebo posunuje·li se vlak přes přejezd. 

Nelze P'Oužiti § 1304 'Obč. zák., nýbrž § 1302 Qbč. zák., šl'O-li 'O za
yinění tretícb 'Osob (dráhy a. kQčíhQ pošk'01Oeného)a nebylo·1i an; tvrzeno 
zavinění P'OškQzeného. 

§ 1302 obč. zák. nepředpokládá, že bylo jednánQ communi consilio. 
Solidární ručení podle § 1302 obč. zák. nastává i tehdy, lze-li sice od:

stupňQvati přibližně míro zavinění, ale nelze rozděliti škodu na části, jež 
by připadly na jednotlivá opomenutí. . .. 

(Rozh. ze dne 4. října 192'9, Rv I 116/29.) 

žalobcův kůň byl zasažen lokomotivou na nechráněllém přejezdu 
dráhy a poraněn. žalobní nárok na náhradu škody proti dráze uznal 
pro c e sní s o u d .p r v é s t o I i ce;, polovice důvodem po právu. 
O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání ani té ani oné strany. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žalované, k dovolání ža
lobcovu uznal právem, že žalob ní nárok jest důvodem zcela po právu. 

Důvody: 

K d o vol á níž a I o. van é dr á h y: Jde o věcnou škodu a jest 
tedy použíti před pisů 30. hlavy občanského zákoníka. Není spomo, že 
v době úrazu závory na přejezdu silnice byly otevřeny, že posunovány 
byly na nádraží vozy a že se posunující lokomotiva střetla na přejezdu 
silnice s podsedním koněm žalobce, který tím byl poraněn. Z toho plyne, 
že závory nebyly spuštěny, že se posunovalo tak, že vozy vlaku sáhaly 
až přes přejezd silnice. Nižší soudy zjistily po skutkové stránce, že 
i před úrazem bývaly závory otevřeny, i když se posunoval vlak na pře
jezdu, a to· proto, poněvadž po restrikci personálu trpěla stanice nedo
statkem, a že staniční dělník V. musil zastávati službu výměnářskou a 
zábranářskou; zjistily dále, že závory spouští se ručním pohonem, který 
jest umístěn 5.80 m od hranice silnice, a že výměny, jež měl zábranáí 
zároveň : obsluhovati, jsou vzdáleny od hranice silnice 60 m, pokúd s~ 
týče 85 m, dále, že silnice, přes kterou vede přejezd, jest silně frekven-
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tována a že na vzdálenost asi 22 m od předu silnice, na kterou obdržel 
strojvůdce návěsť, by zastavil, nebylo lze zastaviti vlak jedoucí rych
lostí 10 km. Z těchto zjištění správně usoudily nižší soudy, že úkon vý
měnáře a závoráře na takovém místě nesměl býti svěřen téže osobě, že 
nemohl býti současně touž osobou obstaráván, poněvadž jí nestačí čas, 
by od výměn doběhla k závorám a je před projíždějícím vlakem stáhla. 
Dráha jest povinna, by vše zařídila, čehož jest podle vědy a zkušenost! 
třeba, by nebyla ohrožena bezpečnost dopravy, železničních zaměstnanců 
neb jiných osob. Že k této povinnosti náleži pečovati o to, by zřízenec 
mohl spustiti zábrany, jede-li nebO' posunnje-li se vlak přes přejezd, 
plyne nejen z čl. 36 instrukce č. XIX., nýbrž i z věci samé a z účelu 
zábran. že zástupci železničního podniku jeho správou pověření nedbali 
v souzeném případě ve stanici této povinnosti, vyplývá ze skntko,ých 
zjištění a právem proto uznaly nižší soudy, že žalovaná strana ručÍ za 
škodu nedostatkem povinné péče těchto zástupců způsobenou, neboť 
ručí za toto zavině.ní bezpodmínečně (§§ 26, 337 obl'. zák.). Nebylo 
proto třeba, by se odvolací soud ještě pustil do otázky, zda se pOl110<'C. 
níci dráhy (při posunování a při obsluhování závor zaměstnaní zřízenci 
dráhy) dopustili hrubé nedbalosti a zda žalovaná strana za zavinění 
těchto pomocníků ručí jen za předpokladu § 1315 obč. zák. Dovolání 
žalované strany nebylo proto vyhověti. 

Naproti tomu jest d o vol á n Í st ra n y ž a I ují c í odůvodněno. 
Jest sice nižším soudům při svědčiti, že kočí Josef P. nehodu spoluzavinil 
tím, že nevěnoval přejezdu přes kolej náležitou pozornost a opatrnost; 
nižší soudy však pochybily, pokud z toho vyvozují, že žalovaná strana 
ručí za škodu jen polovicí. Přehlédly, že nebylo tvrzeno, tím méně pro
kázáno, že nehodu zavinili žak>bci, že tu tedy nejde o spoluzavinění po
škozeného a že jen za tohoto předpokladu lze použíti předpisu § 1304 
obč. zák., který patrně měly na mysli. Naopak tu jde o zavinění osob 
třetích (dráhy a kočího) a jest tedy použíti ustanovení § 1302 obl'. zák., 
které ovšem vychází z předpokladu § 1301 obl'. zák., že ke škodě, bez
právně způsobené, přispělo více osob společně; avšak § 1302 obč. zák. 
nepředpokládá, že bylo jednáno communi consilio. Opačný výklad zá
kona byl i v nauce, i v judikatuře opuštěn (srov. rozh. čís. 4940, 4874 
sb. n. s. a literaturu tam uvedenou). Stačí, je-li škoda výsledkem ne
opatrného jedn'ání neb opomenutí více osob. Nelze-Ii jejich podily na 
tétO' škodě určiti, zodpovídají za ni nikoli jen rovným dilem, nýbrž soli
dárně. Opomenutí železniční správy a kočího Josefa P-a zavinilo srážku; 
lze sice odstupňovati přibližně míru zavinění, ale nelze rozděliti škodu 
na části, jež by připadly na jednotlivá opomenutí. Jest proto použíti ve
lícího předpisu § 1302 obč. zák., podle něhož vinnici ručí solidárně a jest 
jim ponecháno, .aby se dohodli mezi sebou o rozdělení náhrady. 

čís. 9236. 

Zákon ze dne 26. března 1925, čís. 47 sb. z. a n. o prodlouženi p1"0-
mlčecí lhůty pro některé pO'hledávky. 
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K přelržení promlčení nestačí, že byla žaloba podána dne 31. března 
1928 na poštu, nemohla-li již téhož dne býti soudem přijata. 

(Rozh. ze dne 4. řijna 1929, Rv I 200/29.) 

žaloba o zaplaceni za dodávky a za práce byla obě man i ž š í m i 
s o u d y zamítnuta, o d vol a c í m s o ude m z těchto d ů vod ů; 
Napadený rozsudek zamftá žalobu z dLlvodu promlčení podle § 1486 obč. 
zák. proto, že se vymáhaná pohledávka za dodávky a za práce vzniklé 
v roce 1919 a 1920 a do dne 1. dubna 1925 dospělá, promlčela dne 1. 
dubna 1928 a proto, ana žaloba podaná dne 31. března 1928 na poštu, 
došla na soud teprve dne 2. dubna 1928, došla po uplynutí tříleté pro
mlčeCÍ lhůty, a tedy pozdě. Soud prvé stolice posoudil věc po stránce 
právni úplně správně, a neprávem poukazuje odvolatel k tomu, že an 
občanský zákonnik nemá ustanovení o tom, jak posuzovati podání na 
poštu, nutno použíti jiných předpisů otázku tu řešících. Odvolatel dovo
zuje z doslovu §§ 902 a 903 obč. zák. a hlavně z tohoto ve spojení s § 89 
zák. o soudní organisaci, že dny, po které se dála poštovni doprava, ne
lze do běhu lhůty počítati, a že tedy, ana byla žaloba po skončení úřed
ních hodin dne 31. března 1928 podána, a dne 1. dubna 1928 byla ne
děle, nutno za to miti, že žaloba dne 2. dubna 1928 II soudu presento
vaná došla včas. Výklad tento není však správným. Jest ovšem pravda, 
že podle doslovu § 903 obl'. zák., padne-li poslední den lhůty určené 
k plnění nebo k prohlášeni na neděli nebo na zasvěcený svátek, nastu
puje na jeho místo nejblíže příští všední den, a formálně správným jest 
i Výklad odvolatelův ve příčině § 890rg. zák., ale tento předpis platí 
jen pro obor práva procesního, a nelze ho na obor práva hmotného ani 
rozšiřovati, ani jím hmotného práva se týkající předpis § 903 obč. zák. 
doplňovati, třebaže se tento předpis vztahuje nejen na plnění, nýbrž i na 
lhůty k prohlášením. Podle svého doslovu a systematického zařadění 
týká se předpis § 903 obč. zák. jen lhůt práva obligačního a jest jen 
slovně přizpůsoben zněni předpisů o lhůtách práva procesního (§ 126 
c. ř. s. a § 89 zák. o org. soudní). To plyne také z ustanovení § 903 obč. 
zák., že stmny mohou smluviti něco jiného, ježto, ano· ·jest zařaděno 
v tomto oddílu, může býti vztahovánO' jen na zákonné lhůty povahy dis
positivní, nikoli také na lhůty promlčecí, jež podle § 1502 vš. zák. obč. 
třetí dílčí novelou nedotknutého, nemohou býti úmluvou stran prodlou
ženy; kdyby tomu zákonodárce byl chtěl, byl by to v novele vyjádřil. 
Ze § 89 zák. o org. soudní netýká se lhůt práva hmotného, plyne rovněž 
z jeho zařadění a doslovu; vztahujeť se rovněž jen na zákonné a soud
covské lhůty k úkonům soudního řízení, z čehož jest patrno, že slo'vy 
»v občanských právních věcech« nelze rozuměti právo hmotné, nýbrž 
jenom formální právo civilní na rozdíl od práva trestního. Tento výklad 
§ 903 obč. zák. zastávaný na rozdíl od dřívější praxe z let 1399 a 1902, 
a souhlasně s plenis. rozhodnutím rak. nejv. soud. dvoru ze dne 22. 
dubna 1902, čís. 577 sb. úř. a ze dne 26. květn,a 1915, jud. čis. 228, jest 
podle rozhodnutí sb. n. s. čís. 3759, 3854, 4230 stálýni a nedoznal změny 
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ani rozhodnutím R I 761/28, neboť v lomto poslednějším příp,dě nešlo 
o dny poštovní dopravy, nýbrž" o to, že promlčecí lhů,ta končí teprve 
uplynutím posledního dne. To jest ovšem správné a v naprosté shodě 
s § 903 obč. zák., ale nehodí se na projednávaný případ, kde šlo o to, 
zda počítá se čas poštovní dopravy od 31. března do 2. dubna 1928 čili 
njc. Podle shora uvedeného se promlčecí lhůta o dni poštovní dopravy 
neprodlužuje, to tím méně, že žalobce, i když úřední hodiny dne 31. 
března 1928 nechal projítí nepodav žalobu, mohl ji podati přes to ve 
lhůtě, kdyby byl ,žalobu vhodil prostě do, schránky u soudu se naléza
jící, odkudž by byla bývala vybrána a presentována jako dne 31. března 
1928 podaná, nebo mohl ji podati přímo u soudu v poslední den lhůty, 
t. j. dne 1. dubna 1'928, neboť, í když den 1. dubna 1928 byla neděle, a 
podle § 43//. j. ř. služba u soudu odpočívá, přece jest žurnál ní nedělní 
službou (§ 43/11. j. ř.) trvající od 8-11 o to postaráno, by podatelnou 
byla převzata podání, jež jsou vzhledem na poměry nebo na zájem stran 
nutnými. Ježto žaloba ani dne.1. dubna 1928 podána nebyla, došla dne 
2. dubna 1928 na soud po uplynutí lhůty promlčecí jak soud prvé stolice 
správně dovodil, je výtka nesprávného právního posouzení a tudíž i ne
úplnosti řízení neodůvodněna. 

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

Důvody: 

Zákonem ze dne 26. března 1925, čís. 47 sb. z. a n. byla naposled 
pro povále,čné poměry prodloužena promlčecí lhůta při pohledávkách 
v §§ 1480 a 1486 obč. zák. vytčen'ých a ustanoveno bylo v § 1 zákona, 
že se takové pohledávky, pokud dospěly do 1. dubna 1925 promlčí dnem 
1. dubna 1928, a v § 3 zákona, že pro pohledávky, které dospějí dnem 
1. dubna 1925 počínajíc, nabývají účinnosti již §§ 192 a 194 třetí dílči 
novely, a to ode dne 1. dubna 1928. Ze srovnání doslovu těchto dvou 
ustanovení zákona a materialií zákona (srov. dů,vodovou zprávu tisk 
5054 posl. sněm. 1925) patrno, že poslední prodloužení promlčecí lhůty 
pro dotčené pohledávky, dospělé nejpozději do 1. dubna 1925, tedy ještě 
před 1. dubnem 1925 bylo přesně určeno na tři roky a skončilo tudíž 
uplynutím 31. března 19Z8, čímž nastaly též právní účinky promlčení, 
t. j. zánik pohledávky (práva) (§§ 1451, 1454 obč. zák.) i s hlediska 
§ 903 obč. zák. Pro pohledávky dospělé dnem 1. dubna 19025 a později. 
má zákon v § 3 zvláštní ustano"ení o promlčení. Názor dovolatelův,že 
lhůta promlčeci končila teprve uplynutím 1. dubna 1928, jest právně 
mylný. Povinností dovolatele jako bdělého věřitele bylo, by účinky pro
mlčení své pohledávky - o níž není sporno, že náleží mezi pohledávky 
v § 1486 obč. zák. (novel. znění) vytčené a že byla do 1. dubna 1925 
již dospělou - odvrátil žalobou domáhající se placení, podanou u soudu 
včas, t. j. nejpozději dne 31. března 1928 v úředních hodinách. Ne_ 
učinil-Ii tak, jdou škodlivé právní účinky zmeškání včasného podání ža
loby na soudě na vrub jeho a nemůže je odčiniti ani dovoláním se ob
doby ustanovení § 89 org. zák, a § 126 c. ř. s., ježto těchto předpislt 
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J7e užíti na lhůty práva hmotného, jakou právě jest proml'čecí lhůta 
§el~ zákona čís. 47/1925. Nemohla-Ii žalob,a d~e 31,' března 1 ~28, až po 
skončení úředních hodin k soudu donesena, bylI lIZ so~d~m prl]ata, ~e
mohly účinky promlčení pohledávky odvrác~ny bylI a~I lI:n, ~e byla za~ 
loba podána ještě téhož dne na poštu, ponevad~ k p;etrze11l pro,:,IČ~lll 
b 10 nezbytno. by byla žaloba ještě před uplynulIm Ihuty promlčecI vcas 
p~dána u příslušného soudu (§ 1497 obč. zák.), tedy ještě dne 31. března 
1928, kdežto dovolatelova žaloba došla na soud až 2. dubna 1928. 

čís. 9237. 

Usnesení prvého soudu že» 1.. jest osobu považovati za stranu a že 
tudíž jako svědek nemuže' býti vyslechnuta a 2. že se te~y, .od, dilkazu 
výslechem této osoby upouští pro nerozhodnost«, lze v p~ve cash (~d. 1) 
napadati odvoláním. Potvrdil,1i odvolací soud napadene usne~en;, je~t 
přípusmým rekurs na dovolací soud. Výrok ad 2 lze napadatt odvola-
ním (dovoláním). ". , 

»Zákonnými zástupci« ve smyslu § 373 c. r. s. JSou osoby, lez ve
dou právní správu jmění. Každý zálronný or?á~ povol~ý k ~rávni d~s
posici má býti slyšen jen jako strana, nikohv jako svedek, trebas sam 
nepředsevza,l disposici. o,," , 

Ředitelství spořitelny zvolené ze členu vybom lest ~zakonnym za
stupcem« spořitelny ve smyslu § 373 c. ř. s .. Lhostejno, ze podl~ stanov 
spořitelny zastupoval spořitelnu proti úřadilm i proti soukromym oso
bám předseda ředitelstva anebo zmocněnec ~kázaný řádn~u pln?U m?cí. 

K tomu zda jest vyloučen rozhodce z duvodu § 20 CIS. 1 J. n. jest 
přihlédnouti z úřadu. Stranou mínl se v § 20 čís. 1 j. ?-' podmět sp?r
ného práva neb povinnosti, nikoliv jeho representant, z3!!tupce, funkCIO
nář neb úřednik. 

(Rozh. ze dne 4. října 1929, R II 80/129.) 

Rozhodčí soud ustanovený podle rozhodčí smlouvy v právní věci 
mezi Mořicem W-em a Berlou \V-ovou s jedné a spořitelnou v N. 
s druhé strany, vynesl tento výrok: Spořitelna v N. má žalobci Mořici 
W-ovi 60.000 Kč zaplatiti do 14 dní. Znalecký poplatek prokUrIsty O-a 
a ředitele F-a pOl 1.000 Kč ponese každá strana z polovice ve stejné 
lhůtě. Tím jsou veškeré jakékoliv nároky Berty W-ové (Mořice W-a 
a Leopolda F-a) proti spořitelně v N. vyrovnány. Žalobě Mořice W-a 
a Berty W-ové, by byl rozhod,čí výrok prohláš;n bezúčmnym, p T o -
c es n í s o udp r v é s t o I i c e vyhověl. D u vod y: Podle 'zalob
ního tvrzení vyn,esli rozhodci na základě rozhodčí smlouvy dne 25. listo
padu 1927 v N. výrok: Spořitelna v N. má žalobci zaplatiti do čtrnácti 
dní 60.000 Kč. Poplatky znalců prokuristy O-a a ředitele F-a po 1.000 Kč 
ponese každá strana z polovice ve stejné lhůtě. Tím jsou veškeré jaké
koHv nároky Berty W-ové, pokud se týče Moři:~ W;ca a Leopol~::. F-~ 
proti spořitelně v N. vyrovnány. Tento rozhodCI vyrok lest bezucmny 
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z dúvodů §§ 595/;2, 595/3, 595/6 a 595/~ c. ř. s. Co se týče bezúčinnosti 
rozhodčího výroku podle § 595/3 c. ř. s. nutno uvésti, že Dr. Sch., jenž 
byl rozhodcem, jest vyloučen jako soudce, poněvadž jest stranou, jsa 
v ředitelství žalované strany. Žalovaná strana uznala, že Dr. Sch. v čase 
uzavření rozhodčí smlouvy a provedení rozhodčího jednání byl členem 
ředitelství žalované. Podle § 23 stanov žalované jest oprávněn za spo
řitelnu znamenati a závazné listiny podpisovati. Následkem toho jest 
Dr. Sch. podle přesvědčení soudu stranou. Že Dr. Sch. byl rozhodcem, 
není sporné a též na základě rozhodčí smlouvy ze dne 30. října 1927 
zjištěno. Podle § 598 c. ř. s. nemohou se strany ani ve smlouvě o roz-o 
sudím aui jinou úmluvou vzdáti toho, by nebylo použito předpisů §§ 586, 
592 a 5% C. ř. S. Podle § 586 prvý odstavec C. ř. S. může býti rozhodce 
odmítnut z týchž důvodů, jež opravňují k odmíinutí soudce (§§ 19 a 20 
j. n.). § 20 j. n. ustanovuje pod čís. 1, že soudcové jsou vyloučeni z vy
konávání soudcovského úřadu v občanských věcech právních, v nichž 
jsou sami stranou nebo v nichž jsou k některé ze stran v poměru spolu- , 
oprávněného, spoluzavázaného nebo postihem povinného. Dospěl-li 
soud, jak shora uvedeno, k přesvědčení, že Dr. Sch. jest v tomto případě 
stranou, jest jednání před rozhodčím soudem, jehož byl súčastněn jako 
rozhodce, bezúčinn'ým a bylo proto žalobě vyhověti. O d vol a c í s o u d 
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc prvému soudu. by, vyčkaje pravo
moci v jednání pokračoval a znovarozhódl. O u vod y: Rozřešení spor
ného případu jest v první řadě odvislým od rozřešeni otázky, zda jest 
považovati Dr. Sch-a,člena ředitelství žalované spořitelny, za stranu 
samu. Podle ustanovení § 1 zák. čís. 302/20 jsou spořitelny samostat
nými veřejnými peněžními ústavy, které provozují pod státním do·zorem 
úvěrní obchody. I když se spořitelny zapisují do ohchodního rejstříku 
jako firmy jednotlivctl, nejsou veřejnými obchodními společnostmi, nýbrž 
zvláštními právními podměty, jejichž správu vede podle ustanovení § 6 
cit. zák. jednak volený výbor, jednak ředitelství volené ze členů výboru. 
Podle ustanovení § 14 stanov žalované spořitelny pozůstává ředitelství 
spořitelny ze čtyř zvolených členú. O tom, kdo zastupITje tento právní 
podmět, mají stanovy v § 23 (1) usta:novení, že spořitelnu zastupuje 
proti úřadům a soukromým osobám předseda ředitelství, a v § 23 (2), 
že za firmu znamená a závazné listiny podepisuje některý zvolený člen 
ředitelstva. Z tčchto ustanovení zákona a stanov vyplývá, že jen člena 
ředitelstva spořitelny jest považovati za zákonitého zástupce žalovaného 
právního podmětu a že se členem ředitelstva spořitelny jest v rozepřích 
spořitelny n'aložiti ve smyslu ustanovení §313 C. ř. S. jako se stranou. 
Poněvadž jest nesporno, ž'e Dr. Sch. byl v Čase ujednání rozhodčí 
smlouvy a a v čase vydání rozhodčího nálezu voleným členem ředitelství 
a žalovaná sama přiznává, že Dr. Sch. jako volený člen ředitelství a 
předseda výboru spořitelny za žalovanou podepisuje závazné listiny, 
nemuže býti pochybnosti o tom, že Dr. Sch-a v jeho vlastnosti jako člena 
ředitelství jest považovati za stranu samu. Neposoudil tedy první soud 
otázku nesprávně ani po stránce hmotného ani po stránce formálního 
práva, uznav Dr. Sch-a jako člena ředilelství žalované za stranu samu 
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a dúsledkem toho nepřipustív za sporu jeho výslech jako s~ědka. Je 
tudíž neopodstatněná stížnost žalované do tohoto rozhodnuh proces
ního soudu. Při tomto právním názoru jest .se' zabývati dalšími vývody 
odvolání, které vyvracejí právní názor prvého soudu, že Dr. Sch. jako 
strana byl z úřadu rozhodčího vyloučen a že výrok rozhodčí jest proto 
bezúčinný. Podle ustanovení § 586 c. ř. s. nepůsobí v řízení před roz
sudím důvody vylučovací (§ 20 j. n.) absolutně, nýbrž mohou tyto dů
vody býti uplatňovány jako dúvody platící pro odmítnutí soudce. Zákon 
nerozeznává při rozsudím co do účinku mezi důvody vyloučení a odmít
nutí, to proto, že u rozsudí nerozhodují ohledy veřejné, které jsou do
konce dúvodem připuštění žaloby o zmatečnost podle § 529 čís. 1 C. ř. s., 
jde-li o rozhodnutí vydané soudcem z povolání. Z ustanovení § 586 
druhý odstavec c. ř. s., podle něho,ž jest strana oprávněn,a jen tenkráte 
odmítnouti rozhodce, když důvod odmítnutí vznikl nebo straně známým 
se stal teprve po jmenování rozhodce, vyplývá, že rozhodčím mMe býti 
osoba dokonce i v tom případě, když jsou při ní důvody, které soudce 
vylUČUjí podle § 20 j. n. z vykonáváni jeho úřadu, nebyla-li odmítnuta. 
Byl-li však rozhodce z vykonávání úřadu rozhodčího z dúvodú § 20 j. n. 
vyloučen, aniž tyto důvody byly straně známy, takže strana nemohla 
uplatniti odmítací právo, přísluší straně právo žalovati o bezúčinnost 
rozhoc\čího výroku podle ustanovení § 595 čís. 3 a 6 a § 596 c. ř. S. 

Výrok tohoto práva jest však dle ustanovení § 596 C. ř. s. obmezen lhutou 
tříměsíční, jinak se výrok rozhodčí vymyká každému pozdějšímu odporu. 
Zjišťuje se, že Dr. Sch. byl ustanoven rozhodčím na přání žalující strany 
a že žalující straně bylo známo, že Dr. Sch. jest členem ředitelství ža
lované spořitelny, tedy stranou, a že přes to trvala na jeho osobě jako 
rozhodčím, poněvadž měla k němu důvěru, jakž vysvítá z obsahu roz
hodčí smlouvy. Při tomto zjištěném sběhu věci nutno vzhledem ke shora 
zaujatému právnímu stanovisku míti za to, že žalobcům byly v den ujed
nání rozhodčí smlouvy, t. j. dne 30. říj.na 1921 důvody vylučující Dr. 
Sch-a z úřadu rozhodčího známé, a že dltsledkem toho, jsou s právem 
žalovati o bez;účinnost rozhodčího výroku z důvodu § 595 čís. 3 po pří
padě čís. 6 C. ř. s. následkem uplynutí lhůty vyloučeni. Na tom neměni 
nic okolnost, že podle ustanovení § 598 C. ř. s. jest předpis §§ 586 a 595 
c. ř. s. donucovací normou, které se strany ani ve smlouve rozhodčÍ, ani 
jinak ve smlouvě nemohou vzdáti. Vzhledem k tomu. že první soud, 
vycházeje z nesprávného právního názoru., žalobě vyhověl a ostatní dd
vody žaloby o bezúčinnost, o které se opírá, při jeho právním stanovisku 
zdstaly neobjasněny a nebyly vúbec probrány, bude zapotřebí, by se 
jimi soud blíže zabýval a bylo dusledkem toho odvolání ve smyslu 
ustanovení § 496 čís. 2 a 3 C. ř. S. vyhověno a jak shora rozhodnuto_ 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu ani té ani oné strany. 

Důvody: 

Jde o dvě otázky: I. Zdali člen ředitelstva žalované spořitelny, který 
není předsedou ředitelstva, má býti vyslýchán jako· strana ve smyslu 
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§ 373 c. ř. s., či jako svědek. ll. Zdali rozhodčí výrok je bezúčinný 
. -proto, že spolurozhodcem byl člen ředitelstva žalované spořitelny, který 

n.ebyl předsedou ředitelsťva (Dr. Sch.). Ad I. Otázka tato řešena byla 
usnesením prvého soudu prohlášeným při roku dne 30. října 1928, jímž 
vysloveno, že osoby, jichž se to týče, Dr. Sch-a a Fr. H-a, považovati 
jest za stranu a že tudíž jako svědci vyslechnuti býti nemohou, a »že 
iedy od důkazu výslechem těchto svědků upouští, pro nerozhodnost«. 

Usnesení toto sestává ze dvou samostatných částí: 1. že osoby ty nejsou 
svědky, n.ýbrž stranou a 2. že se od jich výslechu jako »svědků« (to 
jméno jim tu, ač to odporuje části první, dáno patrně proto, že byli 
jako svědci připuštěni) upouští pro nerozhodnost. Ovšem tu napadá hned, 
že část 2. činila zbytečnou ,část 1., neboť, je-li důkaz nerozhodný (zby
tečný), netřeba jakost osob, jimiž se vede, vůbec řešiti. Nicméně podle 
stanoviska, jež proti prvému soudu zaujal v otázce II. soud odvolací 
a jež nejvyšší soud schvaluje, důkazu toho možná bude potřebí a proto 
-otázka ad 1. neodpadá. Žalovaná spořitelna v odvolání napadla i -
usnesení a i odvolací soud zaujal stanovisko, že jde o stranu, ale v .. ,,, ... 

se při tom jen na Dr. Sch-a. Sluší nejprv rozřešiti otázku, kterou si od
volací soud nedal, zda o'no usnesení prvého soudce mohlo býti napa
deno odvoláním. Odpověděti jest, že ad 1. mohlo, neboť to § 462 druhý 
odstavec c. ř. s. dopouští. Vyjímá sice usnesení, při nichž zákon opravný 
prostředek vylučuje, a usnesení, jež se pro opominutí včasné výtky 
(§ 196 c. ř. s.) stala nezměnitelnými, avšak opravný pro'středek tu vy
loučen není (§ 349 a §§ 371-383 c. ř. s.) a opomenutí výtky tu škodlivé 
účinky miti nemůže, protože otázka, zda má kdo býti slyšen jako svědek 
či jako strana, je vyňata z moci stran, soud musí k nf přihlížeti z úřadu 
a s~'ana n.emůže se zachování příslušných předpisů zákona platně: vzdáti, 
takze podle § 196 druhý odstavec c. ř. s. výtky není třeba, nehledíc ani 
k tomu, že nelze ani říci, že se strany po prohlášeni toho usnesení pustily 
do dalšiho jednání (odst. 1 téhož §), neboť pak bylo jednání h'ned skon
·čeno. Pro odvolací soud nastává tu ovšem ještě další otázka, zda není 
opravný prostředek (rekurs) v tomto bodě vyloučen podle § 528 c. ř. s., 
ježto jde o- srovnalá rozhodnutí nižších stolic. Avšak jde o více, než 
o pouhé usnesení, jdeť nad to i o otázku neúplno,sti řízení, jak to ža
]ova;n.á již v odvolání vytýkala, dovozujíc, že opominutí toho svědeckého 
důkazu zakládá vadnost řízení a domáhajíc se zrušení rozsudku a od
kázání věci k dalšímu jednání podle § 496 čís. 2 a 3 c. ř. s. a jak se 
toho domáhá také ještě ve sUž:nosti, dovozujíc, že oběma řečeným oso
bárr~ jest přiznati povahu svědků, a navrhujic, by zrušení rozsudku 
prveho soudu vysloveno bylo z toho dalšího dúvodu, že osoby ty maji 
hýti slyšeny jako svědci. Výrok prvého soudu ad 2., že »od důkazu vý
slechem těchto svědků upouští, pro nerozhodnost«, neomezuje se však 
jen na popření svědecké povahy obou osob, nýbrž jde dále, je usnesením 
průvodním, kterým nabídnuté důkazy zamítnuty pro nerozhodnost, ve 
smyslu § 275 prvý odstavec c. ř. s., proti čemuž ovšem n.ení dle § 291 
prvý odstavec c. ř. s. samostatného opravného prostředku, nýbrž lze 
to napadnouti podle § 515 c. ř. s. až nejblíže přípustným opravným 
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prostředkem, tu tedy odvoláním z rozsudku. Než to se prave stalo a, 
.an odvolací soud odvolání nevyhověl, má místo dovolání, které ovšem 
může býti účinné jen, je-li nabídnutý důkaz rozhodný. Prvý soud ne
uvedl sice, proč má jej za nerozhodný, avšak jest zřejmo, že pro své 
právní stanovisko, že bezúčinnost rozhodčího výroku dána jest již tím, 
že Dr. Sch., spolurozhodce, pokládán býti musí za stranu, kdežto odvo
laci soud, maje za to, že tento důvod jest vyloučen, mu nařídil, by se 
i s ostatními důvody bezúčinnosti, jež zůstaly, jak praví, neobjasněny 
a vůbec neprobrány, zabýval a proto rozsudek jeho podle § 496 čís. 2 
.a 3 c. ř. s. zrušil, ale právě v těch bodech vedeny jsou obě řečené osoby 
žalovanou stranou za svědky. Prvý soud, ač řadu svědků slyšel, neučinil 
následkem svého právního názoru vůbec skutková zjištění, a bude tedy 
museti, bude-li o·nen jeho- právni názor shledán mylným, do těchdru
hých důvodů se pustiti, rozhodnost skutkových okolností sem hledících 
zkoumati a o potřebě neb nepotřebě důkazu oněma dvěma osobami, 
o něž jde, se usnésti; Poněvadž' však, jak níže pod ll. dovozeno, není 
jeho právní názor, že rozhodči výrok byl bezúčinným proto, že jeho 
spolutvůrce Dr. Sch. byl stranou, správným, dojde k uvažování o dalších 
důvodech bezúčinnosti a by tedy prvý soud, shledá-li příčinu k výslechu 
-oněch dvou osob, věděl, jak je má slyšeti, zda jako svědky či jako stranu, 
je třeba tuto otázku rozhodnouti. 

Tu především jest s důrazem v·ytknouti, že strany, jak se děje i v li
teratuře (na př. u Neumanna), § 373 c. ř. s. mylně chápou, majíce za 
to, že stanovil, kdo při tom kterém útvaru právniho podmětu jest stranou, 
kdežto jen stanoví, kdo, má »v opledu na výslech stran jako strana býti 
považován«, že ten a ten representant neboli zákonný zástupce strany, 
neboť stranou jest v pravdě jen ten, kdo' jest podmětem práva nebo zá
vazku, o němž má býti ve sporu rozhodnuto (§ 1), nikoli však jeho zá
konný zástupce, jejž § 5 c. ř. s. i v procesním smyslu jen mu na roveň 
klade, a to ještě jen potud, pokud zákon nerozeznává. Tak jest zřejmo, 
že stranou jest jen pomčenec, nikoli poručník, úpadková podstata, nikoli 
její správce, ačkoli i poručník i správce mohoU' býti slyšeni jen jako 
stran.y, nikoli jako svědci. Ve sporech stran nepatřících k lysickým oso
bám, ve sporech osob právnických, korporací, ústavů a nadací mají 
podle generální doložky § 373 poslední odstavec slyšeni býti jako strana 
jich »zákonní zástupci«. Kdo to je, to je právě otázkou. žalovaná spo
řitelna ve stížno·sti vycházi sice z předpisu § 6 zákona o právních po
měrech spořitelen ze dne 14. dubna 1920, čis. 302 sb. z. a n. (t. zv. spo
fitelní regulativ), podle něhož vede bezprostřední správu výbor a ředi
telstvi z něho zvolené, odvolává se však na § 34, podle něhož má mi
nistr vnitra vydati vzorcové stanovy, a na § 18, podle něhož státní správa 
schvaluje stanovy, a prohlašuje žalovaná za rozhodný § 23 stanov státní 
správou schválených, podle něhož žalovanou spořitelnu zastupuje proti 
úřadům i soukromým osobám předseda ředitelství. Dovozuje z toho, 
ž-e tedy. jen předseda, maje prý takto samojediný jus standi in f0"0, jest 
povolán za spořitelnu před soudem jako strana jednati a tedy že také 
jen on jako strana mÍlže bý·ti slyšen, Dr.~Sch. a Frant. H. však nebyli 
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předsedy, nýbrž členy ředitelstvi a jsou prý tedy svědky. Tase zdá 
velmi svůdné, avšak svésti nesmí. Jest na snadě názor, že »zákonnými 
zástupci« ve smyslu § 373 c. ř. s. jsou osoby, jež vedou právní správu 
jmění takového podmětu na rozdíl od pouhé správy hospodářské, mají 
tedy právní disposici nad ním, neboť zdálo by se, že důvodem jest, by 
osoby, které za korporaci nebo za ústav disposici, na př. prohlášení 
nebo smlouvu, učinily, nestály potom proti druhému smluvníku ve sporu 
jako svědci, protože jest nebezpečí, že vždycky budou vnitřně nutkány, 
by smlouvu neb jinou svou disposici obhájily, že tu tedy není již objek
tivně náležité důvěry v jejich nepodjatost, a proto tedy že mají býti 
slyšeny jen jako strana. To by se však ntahovalo při obcích a podob
ných tomu útvarech nejen na orgán výkonný, nýbrž, a to po výtce, i na 
o'rgán usnášející se, pmtože právě ten činí disposice, aspoň ty nejdů
ležitější, a byl by to tedy při obcích nejen starosta, nýbrž i obecní ~a
stupitelstvo, nebo na př. při výborech silníčních podle zákona slezskeho 
ze dne 13. 'července 1898, čís. 33 z. z. hlavně výbor jako orgán usná
šející se (,§ 25) a nejen předseda jeho jako orgán, výkonný (§ 26), ač 
i on zastupuje výbor na venek. Nicméně nauka, pokud se věcí zabývá, 
rozhoduje otázku beze vší pevné zásady, tak říkajíc podle oka a libo
volně. Tak na př. Neumann Kom. JIl. vyd. str. 1192, drže se článku 
v Grtinhutově časopise tam udaného, nechává slyšeti jako stranu za obec 
jen starostu (nikoliv členy zas tup iterstva, kteří o tom vědí), za to ve 
sporech okresů členy okresního výboru (nikoli jen starostu) a ve spo
rech země členy zemského výbaru (podle staréhO' názvosloví s autorem 
mluvě). Ovšem zákon sám nezaujal pevnou linii, nebať důvodem pod
jatosti vylučující svědeckost, je mu jiŽ to, že asoba je k ústavu v pa
měru representanta, třebas skutečně osobního zájmu na věci neměla, 

í dává tedy »zákonné zástupce« (representanty) slyšeti vždy jen jaka 
strany, to i tehdy, když disposici, o niž jde, třeba ani sami neučinili, 
kdežtO' naopak pouhé úředniky, kteří ovšem nejsou zákonnýmí zástupci 
strany, nýbrž jen zmocněnci ze smlouvy služební, i když disposici Uči
nilí, zase vždy jako svědky. Zkrátka neřeší véc podle povahy přípau~, 
kde by to musil přenechati saudci, nýbrž podle zákonného poměru za
stupce ke straně, což vede k té nesrovnalosti, že na př. při společnosti 
s ručením obmezeným jednatelé nebo jedriatelk zastupování oprávněný 
(§ 18 zák. o spol. s ruč. obm.) bude slyšen jako strana, ač třeba nejsou 
ani společníky (§ 15), a společnící, ač jsou podmětem podniku a maji 
tedy eminentní zájem na sporu, jako' svědci, neboť § 373 c.' ř. s. ne
doznal tu posud změny. Nelze tedy dospěti k povšechnému řešení a lze 
říci jen tolik, že aspoň v případě pochybnosti sluši vždy miti zřetel 
k hořejší zásadě, která jistě je vůdčí myšlenkou § 373, tedy řešiti věc 
v tom smyslu, že ka'ždý zákonný (tedy ne smluvní) orgán, povolaný 
k právní disposici, má býti slyšen jen jako, strana, nikali jako svědek, 
ale to avšem i tehdy, když disposici sám nepředsevzal. 

Podle zákonného regulativu spořitelního, s nímž se § 4 stanov žalo
vané spořitelny shoduje, vede bezprostřední správu spořitelny jednak 
výbor volení' zastupitelským sborem zakladatele spořitelny, jednak ře-
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ditelství volené ze členLl výboru. Poněvadž tak stanoví zákon, tedy aspoň 
toto ředitelství (když už ne i výbor) sluší pokládati za »zákonného 
zástupce« spořitelny ve smyslu § 373 c. L s. Zákon o předs~dovi ředl~ 
telství vůbec nemluví a nemůže se již proto toto zákonné zastupmctvI 
vztahovati a omezovati jen na něha (neboť pak by, kdyby stanovy zvo
lení předsedy nepředpisovaly, na př. ředitelství by sestávalo ze dvou 
osob, jež by oprávněny byly jed~ati buď jen k,olektivně neb? kaž~á 
samostatně podle jistých odboru, nebylo tu vubec »~a~onneho za
stupce«, k čemuž jest doložiti, že § 373 ~. ř. s; povolava ~ vysl,:c?u 
jako stranu »zákonného«, nikoli »statutár?lho« zastu~ce, jenz by pnse~ 
jako zákonný na řadu jen tam, kde by zakon stanovam byl ustanove1l1 
" zastoupení přenechal, t. j. prohlásil, že zástupcem je ten, koho sta
novy pavolají, kdežto' naopak zákon předpis má a s!a~ov~ se, ho musí 
držeti. Není tedy rozhadno, že § 23 stano'v prohlasuje, ze zalovanou 
spořítelnu zastupuje proti úřadům í proti osobám so~kron~ym předseda 
ředitelstva, to tím méně, an dodává: »anebo zmocnenec radnou plnou 
mocí vykázaný«. Z tohoto dodatku zřejmě plyne p~vaha a účel před~ 
pisu: by se k úřadLlm nebo k jednání se soukromými osobami ~emuseh 
dostavovati vždy všichní členové ředitelstva, přeneseno to na predsedu, 
který je tedy jen orgánem výkonným, takže přenésti na něho svůj 
pOlivoír »vésti správu« a přenechatí mu disposice, o nichž se samo má 
usnášeti, ředitelství nemůže, s čímž souhlasí předpis § 14 (4), že před
sedovi přísluší »vésti dozor« na chod obchadu. J~~o, tedy, o~en ~n:oc
něnec, jenž místo předsedy jedná na venek,nemuze pokladan, byh z~ 
»zákonného zástupce« a tudíž za stranu ve smyslu § 373 c. r. s., anI 
předseda nemůže za ni pokládán býti proto, že na venek iedná" ~ýbrž 
jediné proto, že jest členem ředítelstva. Dle toho bylo by I nejvys po
chybno má-li pravdu článek v Grtinhutově časopisu svazek 39 str. 249 
násl., klada důraz na zastoupení »na venek« (str. 255 násl.) , pří čemž jest 
připomenauti, že podle zákona o správní reformě (čís. 125 r. 1927) zem
ský presíden,t a okresní hejtman jest jen výkonným orgánem (§§ 52 a 90), 
jenž zastupuje zemi neb okres »na venek« (§§ 54, 95-). Podle § 373 
c. ř. s. slyší se jaka strana ovšem osoba, je-I v čas výslechu je záko.nným 
zástupcem strany, což první soud přehlédl, maje patrně za to, že, jak 
by to přirozenost věcí napovídati se zdála, jako strana má býti slyšen 
zákonný zástupce, jenž jím byl v čas disposice, nehledíc k tomu, zda 
i v čase výslechu ještě zástupcem je, nebo,ť při jednání jen. zjistil, že 
Dr. Sch. a Frant. H. dříve (v čase rozhodčího sporu), neudáno, zda 
v čase spořítelní transakce, o niž ve sporu jde, členy ředitelstva byli, 
níkoE však, zda byli jimi i v čase soudního sporu, když slyšeni býti měli, 
avšak tuto chybu napravila žalovaná spořitelna v odvolání, doznavšl, 
že oba deny posud jsou. Nenastala-li od té dobyneb nenastane-li v tom 
změna, bude oba slyšeti jako stranu, bude-li jich výslechu třeba. 

Ad ll. Poněvadž prvý soud skutkovou povahu neuvedl cele, omeziv 
se jen na zjištění, že Dr. Sch. v čase rozhodčí smlouvy a rozhodčího 
sporu, v němž jako rozhndce působil, byl členem ředitelstva žalované 
strany, a tudíž prý jest podle jeho mínění stranou, á prohlásil rozhodčí 
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výrok za bezúčinný, aniž udal, z kterého dúvodu § 595 c. ř. s., jest skut
kovou povahu uvésti plně, a to jednotlivé body vhodně pří právní otázce, 
ke které patří. Podle § 586 c. ř. s. může rozhodce z týchž důvodů býti 
odmítnut, jako soudce, tedy z důvodů §§ 19 a 20 j. n. Avšak strana, Kt~rá 
rozhodce sama neb společně s odpůrcem zřídila, může ho jen tehdy 
odmítnouti, když důvod odmítnutí teprve po jeho zřízení vzníkl nebo 
vešel ve známost strany. Takovým důvodem odmítacím je podle § 20 r n. čÍs. 1 i to, že rozhodčí jest stranou v právní věci, kterou má roz
hodovati. To žalobcí tvrdí O Dr. Sch-ovi, jenž dle hořejšího ad I. mohl 
by býti slyšen jen jako strana, pokud je denem ředitelstva žalované 
spořitelny, a jest bezesporno, že v době vynesení rozhodčího nálezu. 
členem takovým byl, i uplatňují žalobci bezúčinnost nálezu z důvodu 
§ 595 čís. 3 c. ř. s., an rozhodčí soud byl protizákonně obsazen. Spoři
telna jim však namítá, že podle § 596 c. ř. s. musí žaloba a bezúčinnost 
podána býti do tří měsíců ode dne doručení rozhodčího výroku, pokud 
se týče ode dne, kdy se strana o důvodu jeho bezúčinnosti dověděla, 
zde však - a to je, jak již odvolací soud uvedl, již z rozhodčí smlouvy 
samé zřejmo, neboť se tam praví, že za prvého rozhodčího se zřizuje 
Dr. AmoštSch., starosta města a člen ředitelství žalované spořitelny -
o tom věděla už od pllvodu, takže lhůta běžela od doručení rozhodčího· 
výroku, avšak, an výrok vydán byl!. prosince 1927 a důvod ten uplat
něn byl nikoli hned v žalobě podané včas dne 5. ledna 1928, nýhrž teprve' 
podánún došlým dne 30. října 1928, byla v čase uplatnění důvodu již 
dávno vypršelá, ba že žalobci tento důvod bezúčinnosti, vědouce o něm 
již při u'zavření rozhodčí smlouvy, vůbec uplatniti nemohou, protože 
jim to § 586c. ř. s. zabraňuje, stallO'vě,jak shora uvedeno, že strana, 
která rozhodčího sama nebo s odpůrcem zřídila - a to se tu stalo, ježt0' 
v rozhodčí smlouvě se praví, že oba rozhodčí zřizují se na návrh obou 
žalujících samých, kteří v nestrannost Dra Sch-a přes jeho funkci jako 
člena ředitelství žalO'vané spořitelny úplnou důvěru mají - nemůže 
důvod ten uplatňovati, když tu už v čas zřízení rozhodčího byl a ona 
o něm věděla, což vše tu dle rozhodčí smlouvy jest a právě bylo dolo
ženo. Žalobci proti tomu hájí názor, že k tomuto důvodu musí soud při
hlížeti z úřadu, neboť podle § 598 c. ř. s. nemůže se ho strana platně 
vzdáti, jde tedy o' předpis nutící, a odvolávají se v té příčině na Neu
manna 1. c. str. 1639, jenž praví, že, porušuje-Ii smlouva rozhod6 neh 
výrok rozhodčí zákonná ustanovení, která, sloužíce veřejnéi-nu zájmu,. 
jsou povahy nutící, musí výrok rozhodčí, i když nebyl z tohoto důvodu 
napaden bud' vůbec anebo ne v zákonné tříměsíó1í Ihutě, z· úřadu býti 
zrušen, a dokládá to rozhodnutím býv. vícl. nejvyššího soudu Z. BI. 1913 
str. 1004, kde šlo o 'kartel podle zákona ze dne 7. dubna 1870, čís. 43 
ř. zák., načež žalovaná zase replikuje, že tento případ byl právě proto 
jiný a tudíž zásady na něj užité na sporný případ použíti nelze. Zásada 
jest správná, neboť k porušení dobrých mravů neb veřejného řádu soud 
vždy a všude z úřadu hleděti musí (§ 81 čís. 4 ex. ř., což jest předpisem 
hmotného práva, jehož sídlo jest správně ve všeobecné části občanského. 
zákona) a zásada, že nikdo nemůže býti soudcem ve vlastní věci, jest 
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diktována i požadavky mravnosti i veřejného řádu, takže, kdyby tu sku
tečně byl případ, že rozhodce Dr. Sch. byl by býval soudcem ve vlastní 
věci, byla by smlouva rozhodčí podle § 879 obč. zák. nicotnou, příčíc 
se dobrým mravům, což by dalo důvod k bezúčinnosti rozhodčího vý
roku podle § 595 čís. 1 c. ř. s., a příčila by se též veřejnému řádu, t. j. 
předpisu § 95 úst. list., podle něhož moc soudcovská vykonává se soudy, 
a to bud' řádnými neb mimořádnými neb rozhodčími (ale ne stranami' 
samými) a tudiž zákonu, což § 879 obč. zák. rovněž nicotností stíhá a. 
§ 595 čís. 1 c. ř. s. tudíž bezúčinností rozhodčího výroku. Avšak Dr. Sch. 
stranou nebyl, neboť, aby byl, byl by musil býti podmětem právního po
měru, jenž byl předmětem rozhodčího sporu, tímto podmětem však nehyl 
on, nýbrž spořitelna, jejímž byl jen funkcionářem nejsa podmětem neb 
spolupodmětem jmění tohoto ústavu. Ale, vylučuje-li § 20 Čí,s. 1 j. n. 
stranu z úkonů soudce, myslí tím stranu v pravém slova smyslu, podmět 
sporného poměru, práva neb povin:nosti, nikoli jejího representanta, zá
stupce, funkcionáře neb úředníka, pročež již shora ad l. přesně vytčeno 
a vyloženo, že ten, kdo bude formálně slyšen k.důkazu jako strana, t. j. 
bude v procesuálním smyslu pokládán za stranu, není jí ještě ve smyslu 
hmotném, jak ji myslí § 1 c. ř. s. a i § 20 čís. 1 j. n. Kdyby řádný soudce 
byl takovým členem ředitelstva spořitelny, nebylO' by to důvodem podle 
§ 20 čís. 1 (§ 19 čís. I) j. n. z úřadll soudce .ho vylučujícím, nýbrž jen 
důvodem, který by opodstatňoval obavu z jeho podjatosti podle § 19 
čís. 2 j. n. Má tu tedy místo předpis § 586 druhý odstavec c. ř. s., podle 
něhož žalobci nebyli oprávně.ni Dra Sch-a odmHnouti, ježto již při jeho 
zřízení o důvodu jeho podjatosti věděli, nehyli tedy od původu opráv
něni, žalobu o bezúčinnost z toho důvodu podávati, a na Ibůtu § 596· 
čís. 3 c. ř. s. už ani nedojde, ač by se i touto cestou k neoprávněnosti 
jejich nároku dospělo. 

čís. 9238, 

Př~ig § 418, poslední věta, obč, zák. není oobmezen na stavbu bu
dovy, nýbrž lze ho použiti i na stavbu silnice" 

Silniční Konkurence ve Slezsku (zákon ze dne 13. července 1898,. 
čís. 33 z, zák. prQ SlezskQ) jest podmětem práv a závazků ve věcech 
sUn;ční stavby. činiti smlouvy za konkurencí může jen Qkresní silniční 
výbor, nikoliv o své újmě jeho předseda, 

»Obcemi:« v,e smyslu § 21 obi:. zák. jest rozuměti nejen obce v tech
nickém slova !II11yslu, nýbrž všecbny korporace veřejnoprávní, tedy i sil
niční výbory. 

Ohledně obcí atd. jest oIbdobně použíti § 865 obě. zák. O 1, zv .. 
smlouvě kulhavé l.z;e tu mluviti jen, pokud smlouva na straně obce atd. 
potřebuje vyššiho schválení (při silničních výborech schválení zemského 
výboru), nikoliv však, když obec atd. řádnou podle před~isů pro ni 00 tOl11 
daných závaznQU !II11louvu neuzavřela, protože orgán, který jest k tomu 
povo:láill se ještě s věci nezabýval a prohlášení nellčinil; taková smlouva' 
jest prostě ničí. 

(Rozh. ze dne 4. října 1929, Rv 11270/28.) 
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žalobkyně byla se svým manželem spoluvlastnicí pozemků ve Slez
sku. na nichž byla vybudována okresní silnice. V žalobě, jíž se domáhala 
na silniční konkurencí pro okres S. úplaty za části pozemků, na nichž 
byla vybudována silnice, tvrdila žalobkyně, že žalovaná vybudovala sil
nici na částech jejích pozemků zcela svévolně, aniž si vyžádala její sou
hlas. Žalovaná namítla najmE: nedostatek pasivního oprávnění ke sporu 
ježto silniční konkurence pro okres S. neexístuje a, i kdyby existovala' 
nemohla by býti právnickou osobou, ježto zřizování a udržování okres~ 
ních silnic podléhá ve Slezsku okresním silni,čním správním komisím. Ve 
věci samé namítla, že mezi manželem žalobkyně a zástupcem silničního 
výboru v S. byla sjednána úmluva, podle které manžel žalobkyně slíbil 
postoupiti ke stavbě silnice bezplatně potřebné části svých pozemků. 
Ob" niž š í s o u d y žalobu zamítly. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudu a vrátil věc 
prvému soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Nelze tak snadno pozbýti práv, jak jich rozsudky nižších stolic 
lobkyni zbavuji. Jest si především uvědomiti,že jde o případ poslední 
věty § 418 obt. zák., podle něhož, když vlastník pozemku věděl, že ně
kdo si na něm staví, a nezakázal ihned toto dílo, může, byl-li stavitel 
bezelstný, t. j. měl za to, že staví právem, žádati na něm jen obecnou 
cenu pozemku. Nejde sice zrovna o stavbu v technickém smyslu, t. j. 
o budovu (§§ 417, 419 tamže), ale přece o stavbu v širším smyslu, 
o stavbu silnice, a není příčiny, by se předpis rozuměl jen v úzkém smyslu 
slova »budova«, nýbrž jest jej vyložiti extensivně na stavbu všelikého 
díla svo'u povahou budově' potud se rovnajícího, že při něm zrovna tak 
jako při ní hospodářský zájem toho vyžaduje, by nebylo zrušeno, ježto 
bylo, příliš nákladné, a že s druhé strany zase není bez značné hospodář
ské ztráty mO'žno prostě je přenésti jinam. V tom obém se však silnice 
budově na jisto vyrovnává. Je-li tomu tak a jde o zaplacení ceny z dů
vodu § 418, nejde o náhradu škody ve smyslu § 1489 obč. zák. a nemá 
proto kratší promlčecí lhuta tohoto § pruchodu. Nižší stolice nepřiznaly 
žalobkyni žádanou náhradu za její polo'vici pozemku, která vlastně měla 
býti ve smyslu § 11 zákona ze dne 13. července 1898, čís. 33 i. zák. pro 
Slezsko, jenž se týče zřizování neerárnich silnic, vyvlastněna, poněvadž 
prý dne 10. května 1926 při komisionelním jednání o umístění kříže 
u silnice, o niž jde, tuto svou polovici pozemku žalované konkurenci po
stoupila, že příslušné jednání mělo, jak zjišťují, v podstatě ten průběh, 
že prohlásila, že by konkurenci pozemek ten už nechala, kdyby ·si mohla 
aspoň tu trávu z příkopu bráti, aniž by musila cestaři za ni platiti 
(100 Kč), načež předseda silniční správní komise M. že odvě,til, že tu 
trávu si bráti může, načež podle svědka B-a že oua řekla »tak to udě
láme, ale dejte mi to písemně (abych se nemusila s cestařem hádat)«, 
nebo podle svědka S-a že naopak M. hned nato, když projevil souhlas, 
by si trávu brala, doložil »ale my vám to dáme písemně« - zkrátka tedy, 
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že buď žalobkyně písemnost žádala nebo předseda ji sám slíbil. Avšak 
podle § 25 cit. silu. zákona může za korrkurenci, která se podle § 12 až 
17 téhož zákona musí považovati za podmět práva závazků ve věcech 
silniční stavby a tudíž za právní osobnost schopnou státi k soudu (§ 1 
c. ř. s.), činiti smlouvy jen okresní silniční výbor, nikoli o své újmě jeho 
předseda, neboť právě jen výbor je podle § 25 orgánem usnášejícím se, 
kdežto jeho předseda jest podle § 26 jen orgánem výkonným, takže po
dle toho ke vzniku smlouvy by bylo třeba, by buď výbor se usnesl, že 
a jakého obsahu smlouva se má uzavříti, načež .předseda by ji s druhou 
stranou uzavřel tak, jak byla výborem usn'esena, nebo, kdyby ji před
seda uzavřel bez předchoziho usnesení výboru, by ji výbor potom doda
tečně schválil, anebo konečně, by výbor dal předsedovi plnou moc 
smlouvu uzavříti za podmínek, jež předseda uzná za vhodné. Ale nic ta
kového ani tvrzeno nebylo, neřku-li prokázáno. Tuto závadu cítil patrně 
hned prvý soud, neboť se s ní hledí vypořádati, což učinil tím, že praví, 
že není popřeno, že předseda M. byl oprávněn žalovanou konkurenci ře
čenou úmluvou zavázati. Avšak žalobkyně nepoo\řebovala vůbec popírati 
oprávnění předsedy za konkurenci smlouvu učiniti, nýbrž když žalovaná 
k~nkurence proti její žalobě o zaplacení ceny za zabraný pozemek na
mrtla onu postupní úmluvu, bylo její věci, žalované konkurence a tudíž 
soudu, chtěl-li žalobu zamítnouti, by žalobkyni dokázali platnou' úmluvu, 
tedy, j~žt? k platnosti náleží, by konkurence byla zastoupena orgánem 
k uzavrem smlouvy oprávněným, i tuto oprávněnO'st. Zvláštního popření 
však bylo,potřebí tí~ méně, ana žalobkyně výslovně tomu odpírala, že 
Jednam pn komIsI vubec Je smlO'uvou a že z něho pro- ni vznikl závaiek. 
?dvolací soud uz_nává sice, že předseda nemohl smlouvu uzavři ti, nýbrž 
ze k t?mu bylO' treba usnesení komise (= výboru), avšak tomu že bylo 
~yho~eno, neboť prý žalovaná konkurence tvrdila v žalobní odpovědi, 
ze z~stupc?vé komise vyslovili souhlas s tím, že žalobkyně se svým 
m~nzele.m )';st, povrn~~ pl~titi za ~žívání trávy uznávací poplatek, čímž 
pry v~l"dnh, }e usnase]1c! se organ k tomu svoHl, a žalobkyně že toto 
tvrz.en:.nepoprela. Ale v tom. už na první pohled je ta očividná vada, že 
nezajez! na tom, zda zástupcI komise (výboru) při onom jednání ohledně 
kříže vyjádřili, že usnášející se orgán (,výbor) k tomu, k úmluvě o po
stup pO'zemku. za trávu svoHl, neboť toto vyjádření mohlo býti také 
pouhym tvrzemn:, Jež n;m~~elo býti pr~vdivé, nýbrž na tom, zda výbor 
vskutku usnesem takove ucmrl, a to melo by ti tvrzeno a dokázáno ale 
o to se nepokusila ani žalovaná konkurence ani soud. Mimo tO' ~šak 
vypadá věc, ~o~le obsa~u sp!~ů jinak ž_alovaná totiž tvrdila, že při 
J_ednanr o, krfz zalobkyne v _pntomnostr predsedy M-a a B-a, jenž byl 
clenem vyboru, prohlásIla, ze souhlasí s odstoupením pozemku a žá
dala s manželem svým jen, by jim byla přenechána tráva z příkopu 
a této ~ád~st~ že z~stupci okresní silniční komise vyhověli s tím, že ža~ 
lobkyne a Jej! n;amel JSou povinni platiti za užívání trávy uznávací po
plate~~ O~!v!dne. se t~ tedy vztahuje na ony dva zástupce při komisi 
na knz. pnt?mne, totrz M. a B., ti že tehdážpři jednání o kříž se tak 
proneslt, avsak naprosto to nemá smysl tvrzení, že okresní silniční vý-
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bor učinil usnesení, jak to chápe mylně odvolací soud. Při komisi () kříi 
vůbec se usnesení výboru státi nemohlo, protože výbor nebyl vúbee 
svolán a nebyl svolán zvláště na ono místo u polního příkopu a nebyl 
svolán k jednání o té věci, jež je předmětem žaloby, nýbrž šlo o komisi 
vyslanou k vyšetření věci ohledně kříže. Tento důvod odvolacího soudu 
rozpadá se tedy v niveč. Stejně pochybené jest, když odvolací soud dále 
praví, že, přiznal-li předseda M. žalobkyni za pozemek trávu, není vy
loučeno, že k tomu třeba usnesením správní komise zmocněn byl, a, 
nepopřela-Ii to žalobkyně, že její mlčení pokládatí jest dle § 267 c. ř. s. 
za uznání (chce patnně říci doznání) a její popření v odvolacím řízeni 
za nepřípustnou novotu (§ 482 c. ř. s.). Podle toho, by byla žalobkyně 
musila už v první stolici předvídati, že odvolací soud vysloví domněnku, 
že není vyloučeno, že předseda »třeba« usnesením výboru k tomu 
zmocniín byl, a byla by tuto domněnku, toto nikým netvrzené zmocnění 
musila popírati. Ale jen zákon může stanoviti domněnky, ne však soud, 
soud musí míti pro každou skutečnost tvrzení strany a důkaz. Mimo to 
pro tuto domněnku pranic nesvědčí, je nezaložená. Praví-Ii posléze od
volací soud, že tento, jak dí, »předpoklad« jest potvrzen i prohlášením 
procesního zástupce žalované konkurence, že je ochotna zaslati žalob
kyni písemné prohlášení o' používání trávy, jak to dne 10. května 1926 
ujednáno, je i to beze všeho významu, neboť ani tu se netvrdi, že výbor 
příslušné usnesení už učinil a kdy, nýbrž nejvýše, že snad by ochoten 
byl je učiniti, což ovšem nebylo by závazné, neboť i takovou ochotu 
mohl by vysloviti výbor zase jen usnesením, a donucovati Výbor, by 
jisté usnesení učinil, vůbec nelze a sluší tedy vždy vyčkati, až zdali je . 
učiní.. Jednání u komise ohledně kříže nepředstavuje tedy žádnou ho
tovou platnou a závaznou smlouvu, jak tomu nižší stolice chtějí, nýbrž 
nejvýše vyslovena jím ochota takovou smlouvu teprve uzavříti, při čemž 
ochotu tu za žalovanou konkurenci vyjádřil jen předseda, nikoliv výbor, 
jehož usnesení by tu býti nmsi'lo, i kdyby bylo šlo jen o závaznou úmluvu 
předběžn'ou podle § 936 obč. zák. aneb o smlouvu s výhradou písemnéhn 
sepsání podle § 882 obč. zák., čímž tyto obě otázky, jež též zaměstná
valy strany i ni,ž.ší soudy, jsou úplně vyříze,ny. Ale namanuje se sama 
sebou jiná, a to velmi vážná otázka, která nižšími soudy i stranami 
zůstala nepovšimnuta: když úmluvu· se žalovanou sjednal předseda, 
není-Ii tu t. zv. jednání kulhavé, a nemá-Ií tu průchod obdoha § 865 
obč. zák. § tento stanoví, že, jde-Ii na jedné straně o osobu nesvépráv
nou, takže smlouva má potřebí schválení (zákonného zástupce) poru
čenského neb opatrovnického soudu, jest druhá strana, dokud o schvá
lení nerozhDdnuto, na smlouvu vázána a nemůže od ní ustoupiti, nýbrž 
jen žádati za určení přiměřené lhůty ke schválení. Předpis mluví sice 
jen o osobách nesvéprávných, avšak obdobné jeho užití mohlo by se 
jeviti na snadě tím spíše, an zákon v § 21 mezi osobami pod t. zv. 
zvláštní ochranou zákona uvádí vedle osob nesvéprávných i »obce«, pod 
kterýmž výrazem rozuměti jest nejen obce v technickém smyslu, nýbrž 
všecky korporace veřejnoprávni, zřízené k obstarávání zájmů veřejných 
(veřejné správy), pokud ovšem působnost jejich podléhá dozoru a schvác-
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1cní vyŠŠíc.h správních míst. tedy nejen obc~ p~litjcké) po Př,íPa~~~ osad, n. ~:i 
11 '-brž i obce církevní, a nejen obce v techl11ckem smy~lu, nybrz 1 ?kr:J,y J 

~ případě v tom kterém zřeteli i země, dále prá~e, na Mora ~~" ve 
~lezsku i silniční korporace, zastoupené t. zv. sdOlcmml vybory. § 867 
obč. zák. odkazuje ve příčině toho, čeho k platnostJ smluv s ».ob~:.eml~< 
takovými třeba,. na příslušné politické p!edpi.sy, tedy na. ob~cn.1 Zf!Z~nI, 
zákon o okresních zastupitelstvech (v cechac~), o "ochl ane clrkeVOlh? 
'mění a zákony o silničních výborech, k nnnz patn I shora cltovan};. 
lež ovšem nějakého § 865 obč. zák. podobného p~e~plsu, neobsahuJI, 
ale tím není věc vyřízena, nýbrž právě proto nastava otazka obdoby 
§ 865, když zákon mluví o »obcích« pravidelně v SOUVIS.!OStJ s osoban;1 
nesvéprávnými, jak právě už § 21 a pak §~ 86? a 867 obc. z~k.~ dokazuJI. 
§ 867 sám odkazuje na §§ 27 a 290 obc. zak. § 27 pr~~I, .ze ?:tom 
pokud obce jsou ohledně práv svých postaveny pocl zvlastl11 pe~1 ve
řejné správy, jest v politických zábAnech ustanoveno, ~~ n~ t~~o za~~n~ 
odkazuje také § 290. V tomto post~vení obcí~»P?d zvlastnl pecI vereJn: 
správy« záleží právě jich postavel11 pod zvlastm ochranu ~akon,a, O ~l11Z 
§ 21 mluví, ale ta~o zvláštní péče ~;~řej!,é. správy o ně se JevI P?dle ?~;ch 
politických zákonu, na něž se v pncme JIch odkaZUJe, Jako. pece vy~SIC~, 
nadřazených správních mocí, tedy úřadů, jež tuto moC ~yk?n.ava]I, 
zkrátka jako péčc nadřazených úřadú, Fchž dozoru a schvah;m ukon~ 
obcí podléhají, takže jen potud tu mozno mluv~tJ o smlo!,~,:e kulha,:c 
(negotium clauclicans), pokud smlouva na strane ob~e vY,sslho schva
lení na pl. u obce nejnižšího řádu .sch;cálení o.kresn;lm vyborem nebo 
zastupitelstvem, nebo u okresu schvalem zemskym vybo~:;n neb zastu
pitelstvem, neb u církevních obcí státním úř:dem a vysslm clrkevmm 
úřadem má potřebL Pokud jde tedy o srll11cm konku;e;nce, na~tal by 
případ smlouvy kulhavé, kdyby šlo o smlouvy spad~Jlcl pod pfl;dplsy 
§ 32 zákona čís, 33;11898 z. zák. pro Slezsko, k mmz se t~m vyzadu]e 
schválení zemského výboru, nikoli však nemůže o t:~o,:~ kulhavo~tJ 
býti řeči, když »obec« sama, zde tedy konkurence sllmcm, ",adnou pou~e 
předpisů pro ni o tom daných závawml smlouvu neuzavrela, prot?z: 
orgán, který k tomu jest povolán, zde si~niblí ok;esní výbo:, vůbec)Cste 
se s věcí nezabýval, a žádného prohlasem neucmrl, ny~rz t~ko~v.a, am 
obcí samoll platně ještě .neuzavřená smlouva Jest proste n.lčl, zadnou, 
neexistující, a nelze z ní vyvozovati práva a povmnostI anI pro ITl an~ 
pro druhou stranu. Musí tedy žalovaná konkurence podle. § 418 posl;dm 
věta obč. zák. nahraditi žalobky.l11 obecnou cenu zabrane stavbou pudy, 
ale poněvadž ani ohledně výměry této půdy a vůbec obecné ceny nebylo 
nic vyšetřeno a zjištěno, bylo tak rozhodnoutJ, Jak se stalo. 

čís, 9239, 

Otázka, zda vady, jež jsou důvodem správy, jso~ takové, ž~ Z?:~!,il?~: 
ňují, by bylo věci řádně užíváno, jest otázkou právm, kterou naleZl resli, 
soudU, níkoliv znalcům, 51.nědkům nebo stranám, 

i 
" 
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Nemožnost řádného užívání věci podle § 932 obě. zák. není totožnou 
s neupotřebitelností a s bezcennosti, nýbrž znamená užívání, jez věc má 
poskytovati podle svého hospodářského určení. Řádné užíváni ložnice 
vyžaduje, by jak v příčině jednotlivého nábytku, tak i v celku poskyto
vala účelné a úhledné obydli. 

Z toho, že kupitel užíval koupené věci i po té, kdy jí dal k disposici, 
nelze ještě souditi, že se vzdal nároku na vráceni kupní ceny. 

(,Rozh. ze dne 4. října 1929, Rv II 29/29.) 

žalobkyně koupila od žalovaného ložnici. Zjistivši však, že ložnice 
má vady, pro které ji nelze používati, dala ji žalovanému k disposici 
a žalovala ho O' vrácení kupní ceny. žalovaný namítl mimo jiné, že ža
lobkyně ložnice užívala i po té, když ji dala k disposici. O b a niž š í 
soudy uznaly podle žaloby, odvolací soud z těchto důvodů: 
Je-li jisto, že vady nábytku nelze odstraniti a že brání řádnému užívání 
nábytku, jest hlobní nárok oprávněn. Odvolání zastává ovšem opačný· 
názor proto, že žalobkyně nábytku i dále užívala. Tomuto názoru bylo 
by lze přisvědčiti, kdyby žalobkyně po zjištění vad nebyla nic o tom 
žalovanému hlásila a kdyby nebyla žádala, by jí kupní cenu vrátil. ža
lobkyně však tak učinila a nedosáhnuvši uznání, žalovaného, nastoupila 
proti němu pořad práva. Tím svůj úmysl způsobem nezanechávajícím 
pochybnosti a jasně projevila a nelze tvrditi, že dalším používáním ná
bytku se vzdala redhibičního nároku. Toto další užívání není sice opráv
něné, může míti následky, netýká se však nikterak žalobního nároku, ať 
se tento posuzuje podle práva občanského nebo obchodního. Z té pří
činy jsou liché i další námitky odvoláni, že žalobkyni neomlouvá její 
nemajetnost, že měla nábytek uložiti a koupiti si jiný na splátky. 

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

Důvody: 

Kusost řízení vidí dovolatel v tom, že nebyl připuštěn důkaz znalcem 
a svědky, pak výslechem stran o tom, že se nábytek, který dodal žalo
vaný žalobkyni, hodí k řádnému užívánÍ. Leč otázka, zda vady, které 
jsou důvodem správy, jsou takové, ž-e znemožňují, by věci bylo řádně 
užíváno, jeslt otáz.kou právní, kterou řešiti náleŽÍ- soudu, niknli znalci, 
svědkům nebo stranám. VěCÍ znalce ;est jen, by objasnil podstatu a 
způsob vad, podal tedy podklad pro rozhodnutí soudu ve smyslu § 932 
obč. zák., zda těmitO' vadami bylo znemožněno, by bylo věci řádně uží
váno. Tyto podklady podány byly znaleckým posudkem a -není třebá 
dalšího dokazování. Důkaz slyšením stran byl podle toho a podle § 371 
c. ř. s. přímo- nepřípustný. Nižší soudy správně po,soudily věc i po stránce 
právní. Dovolatol jest názoru, že dodaný nábytek vskutku řádné užívání 
umožňuje, ana ho žalobkyně skutečně používala, a to i po té, když ho 
již dala k disposici. Leč dovolatel přezírá, že nemožnost řádného uží
vání věci podle § 932 obč. zák. není totožnou s neupotřebitelností a bez-
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cenností, n)'brž znamená užívání, jež věc podle svého hospodářského 
určení má poskytovati, tedy nejen nezbytně nutné užívánÍ. Řádné uží
vání ložnice vyžaduje, aby jak v příči-ně jednotlivého nábytku, tak 
i v celku poskytovala účelné a úhledné obydlí. Ložnice, jejíž nábytek 
je, jak zjištěno, popraskán, při němž zadky skříně jsou seschlé a vylezlé, 
'dveřní duhy jsou popraskané tak, že syrové dřevo vylezlo, dvéře jsou 
pokřiveny, při postelích jsou hlavní strany seschlé, vylezlé suky, také 
výplně' seschlé, takže víděti přes výplně na zeď, má podstatné vady 
a znemožňuje řádné užívání ve smyslu shora nazl12Jčeném. Rovně'ž ne
opodstatněn jest dovolatelúv předpoklad, že se žalobkyně vzdala red
hibičního nároku tím, že nábytku používala, pokud se týče, že nároku 
pozbyla tím, že svým vlastním jednáním znemožnila uvedení v předešlý 
stav. Jest zřejmo, že nábytek nelze žalovanému vrátiti v stavu, v němž 
byl žalobkyní převzat. Vady se neobjevily při dodání nábytku, nýbrž 
teprve při používánÍ. Jestliže však žalobkyně nábytku používala i po té, 
když ho dala žalovanému k disposici, zavinil to žalovaný sám tím, že 
nedůvodně odepřel vzíti vadný nábytek zpět a vrátiti kupní cenu, čímž 
by byl umožnil žalobkyni opatřiti si nezbytně nutný nábytek jiný. Ná
sledky prodlení ,nestihají žalobkyni, nýbrž žalovaného. 

čís. 9240. 

K opodstatnění sudišté podle § 93 j. n. stačl, by žalobce v žalobě, 
již pod jedním. podal proti několika žalovaným, tvrdil a po příp'adě za 
sporu doHčil, že jeden ze společníků ve sporu (jeden z hlavních zavá
zaných) má obecné sudiště před dovolan~ soudem. Otázka přípust
nosti společenství v roczepří jest teprve otázHjou dalšího řízení a dojde 
rozřešení nezávisle na řešení otázky příslušnosti. 

(Rozh. ze dne 5. října 1929, R I 404/29.) 

žalobu, v níž se domáhal zaplacení na Josefu N-ovi, Juliu S-ovi a 
Otakaru S-ovi, zadal žalobce na soudě, v jehož obvodu bydlel jen Josef 
N. Žaloba byla opřena o ujednání, o němž žalobce tvrdil, že je s ním 
uzavřel žalovaný Otakar S. jménem vlastním a v zastoupení spolužalo
vaných Josefa N-a a Julia S-a, byv jimi k jednání zmocněn. Námitce 
míslní nepříslušnosti, vznesené žalovanými Juliem S-em a Otakarem 
S-cm, s o udp r v é s tol i c e vyhověl a žalobu ohledně nich odmítl. 
D ú vod y: Na základě zjištěných okO'lností dospěl soud k přesvěd~ení, 
že spolužalovaný Josef N. není účastníkem případného smluvníhc po
měru mezi žalobcem s jedné a Juliem a Otakarem S-ovými s druhé 
strany, že tudíž není jejich společ,níkem v rozepři podle § 11 c. L s., 
následkem čehož nelze tu použíti ustanovení § 93 j. n., ježtO' toto před
pokládá jsoucnost skutečného společenství v rozepři, jež nelze nahraditi 
uměle žalobcem proti skutečnému stavu zkonstruovaným, t. j. bezdů
vodně tvrzeným společenstvím. Tento názor soudu je opřen jednak o do-
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slov § 93 j. n., jednak o úvahu, že hy jinak byla dána žalobci možnost 
bez právního podkladu pouhým ,nepravdivým tvrzením v žalobě zalo
žíti příslušnost soudu jínak nepříslušného, což by odporovalo ustanovení 
§ 41, druhý odstavec j. n. Re k u r sní s o u d zamítl námítku místní 
nepříslušností. D ů vod y: Podle ustanovení § 93 j. n. múže několik 
osob býti žalováno jako společníci ve sporu, pokud by pro rozepři ne
bylo zvláštního společného sudíště, před každým tuzemským soudem, 
v jehož obvodu jeden ze společníků ve sporu má obecné sudiště. Kdo 
jsou společníky v rozepři, ustanovuje § 11 c. ř. s.; podle odstavce prvého 
čís. 1 tého~ § může několík osob spolužalovati nebo žalováno býti, 
jsou-li vzhledem k předmětu ro·zepře v právním společenství nebo jsou-li 
z téhož skutkového a právního důvodu oprávněny nebo zavázány. Ve 
sporu, o nějž jde, žalováni jsou podle údajů žaloby tři žalovaní jako 
žalobcovi spolusmluvníci, tedy jako osoby jsoucí v právním společenství. 
Podle § 93 j. n. mohou tudíž býti, pokud jde O' otázku místní přísluš
nosti, žalováni společně u obecného sudiště kteréhokoli z nich. V otázce, 
zda jde o právní společenství, rozhoduje obsah žaloby (§ 41, 
odstavec, j. n.). Pro o·tázku příslušnosti podle § 93 j. n. 
se důkazu o tom, že právní společenství tak, jak bylo tvrzeno stranou 
žalující, skutečně tu jest. Důkazu toho tř.eba jest jen pro konečné roz
hodnuti sporu. Že tomu tak jest, pravovčda uznává (víz komentář Neu
mannLlv k zákonům procesním, vývody k § 93 j. n.). Ostatně správnost 
tohoto názoru jest očívidnou. Ustanovení § 93 j. n. jest předpisem pro
cesní hospodárnosti a má za účel docílíti projednání sporu, v němž 
jest tvrzen týž skutkový a právní podklad, ale dovozovány z něho právní 
nároky proti několika osobám u téhož soudu, při jediné námaze í v těch 
případech, kdy by jinak bez něho se zřetelem na různá obecná sudiště 
osob spoluzavázaných spoleČné projednávání nebylo možným. Tomu·to 
účeln by však odporovalo, kdyby v případech, kde právní společenství, 
jež jest pojmem práva hmotného, bylo popřeno a po provedeném řízení 
průvodním i dokázáno a tím pravídelně jíž získán podklad pro konečné 
rozhodnutí sporu, žaloba ohledně spolužalov<Lného, jenž přicházel by 
v úvahu, nebyla konečně vyřízena, nýbrž jen odmítnuta z dúvodů ne
příslušnosti, tedy formelněprávních. Slušelo tedy rozhodnouti, jak shora 
uvedeno, ježto dovolan.ý soud jest místně příslušný se zřetelem na ne
popřenou okolnost, že prvžalovaný N. má obecné sudiš!ě y Praze. 

Ne jv y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Napadené nsncsení a jeho po výtce výstižné odůvodnění odpovídají 
stavu věci i zákonu: DOlvolací rekurs má sice pravdu v tom, že v po
družném (incide,nčním) sporu o příslušnost nejsou, jako při zkoumání 
příslušnosti z úřadu při vyřízení žaloby, rozhodnými jen tvrzení žaloby, 
nýbrž že každá strana i v té příčině musí svá tvrzení a své námitky 
prokázati. Ale otázka, zda tu jest trpné společenství v rozepři, otázka, 
kdy a za jakých podmínek se dopouští hromadě,ní žalobních nároků 
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r1foti několika osobám v téže žalobě a v témže sporu, není předmětem 
taiobcova přednesu o příslušnosti, jakž jím není otázka, zda tvrzený 
nárok jest podle hmotného práva opodstatněn. V té pHčině stačí, by ža
lobce v žalobě, již podal protí několika žalov<Lným, tvrdíl a po případě 
za sporu doličil, že jeden ze společníků ve sporu, pokud se tkne jeden 
z hlavních zavázaných, má obecné sudiště před dovolaným soudem. 
Tvrzením tím může žalobce před pokládajíc jeho správnost a správnost 
ostatních v souzeném případě nezávažn'ých náležitostí, založití přísluš
nost dovolávanéhO' soudu podle § 93 j. n., leč že by se tento soud ne
mohl ani úmluvou stran státi příslušným, aneb že by pro rozepři bylo 
zvláštní sudíště. Otázka přípustností společenství v rozepří uprav,"ná 
v § 11 a násl. c. ř. s. je teprve otázkou dalšího řízení a dojde rozřešení 
nezávisle na řešení otázky příslušností právě tak, jako se řeší samo
statně otázka hmotného práva, zda a pokud zažalovaný nárok jest opod
statněn proti každému ze žalovaných společníků v rozepři. Názoru, že 
otázka, zda žalovaný nárok jest po právu, nemůže míti význam pro 
otázku příslušnosti, nasvědčuje též úvaha, že zajísté nelze žalobu, po
danou pro pohledávku přes 5.000 Kč u sborového soudu, odmítnouti pro 
nepříslušnost tohoto soudu, vyjde-li za sporu najevo, že pohledávka činí 
jen 5.000 Kč a že byla, snad obmyslně, zažalována u sborového soudu 
neprávem. Při výkladu, jejž zastávají do.volatelé, byl by zmařen Ílč,el 
předpisu § 93 j. n., by sporná věc proti několika žalovaným byla pokud 
možno vyřízena jedíným sporem, a nastával by v případech, v nichž 
byl spor zároveň projednán ve věci samé, neúčelný důsledek, že by tutéž 
práci pak musily prováděti znovu jíné soudy, příslušné pro jednotlivé 
domnělé společníky. Že při výkladu tu zastávaném může ustanovení 
§ 93 j. n. býti zneu-žHa, by sí nepoctívý žalobce vyloudil příslušmst 
skutečně nepříslušného soudu předstíráním vymýšleného společníka, jest 
sice pravda, nemŮže však býti na újmu správnému výkladu zákona. 

čis. 9241. 

Veřejná obchodní společnost není zvláštním právníhl pÚ'dmětem 
ani právnickou osobou ;a nemůže proto býti ve sporu stranou, ji jsou 
jen její společníci. Jde o roz.epři zahájenou (rozsouzenou), žalována-Ii 
v jednom sporu veřejná obchodni společnost, ve druhém sporu pak ve
řejni společníci. 

(Rozh. ze dne 5. října 1929, R I 566/29.) 

Žalobce žaloval veřejné společníky Josefa 'W-a a Viléma V-a veřejné 
obchodní společnosti Josef W. o zaplae-ení 963.971 Kč. žalobou Ck III 
143/28, zadanou dříve na soudě, domáhal se žalobce zaplacení téhož 
peníze na veřejné obchodní společnosti josef W. Námitce zahájené ro
zepře s o udp r v é s t O' I i c e vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: 
Rozhodující jest otázka, zda nárok uplatňovaný proti veřejné obchodní 
společnosti může býti uplatňován zvláštní žalobou proti jednotlivým 

;i 
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společníkům. Na tuto otázku odpovídá líteratura různě. Neumannův ko
mentář popírá při § 232 c. ř. s. zahájenou rozepři, ježto jde o různé 
osoby. Také Staub ve svém komentáři z roku 1908 (viz § 20 v čl. 111 
obch. zák. str. 373) jest toho názoru, že společník, proti němuž se uplat
ňuje nárok na základě jeho solidárního ručení, za trvání sporu protí 
společnosti nemá námitku rozepře zahájené. Ve svém novém komentáři 
z roku 1926 (viz pozn. 27 k § 124 ř. něm. ob ch. zák.) prohlašuje však 
Staub, že sporem proti společnosti jest zahájena rozepře proti všem, 
kdož jsou za sporu členy spoIečno,sti. Při tom budiž poznamenáno, že 
rozhodující §§ 124 a 128 něm. obch. zák. co do smyslu souhlasi se 
články 111, 112 čsl. obch. zákona. Stejně se vyslovuje Kannsteín (viz 
pOZl1. k c. ř. s.). Judikatura se dosud s touto otázkou málo zabývala. 
Poukázáno' budiž na rozhodnutí ze dne 6. dubna 1909, R III 108/9, jež 
v podobném případě uznává zahájenou rozepři. Soud rozhodl, že v těchto 
případech jest rozepře zahájena. Podle ,názoru soudu jest k rozřešení 
této otázky především vypátrati, jakou úlohu v ohledu procesním má 
společník proti společnosti. Ohledně toho vyplývá z důvodů k civilnimu 
řádu soudnímu (viz zvláště vládní motivy k § 17 a motivy k § 373 
c. ř. s.), že společnost a společník jsqu procesně táž osoba. Ostatně 
mluví důvody procesní hospodárnosti proti tomu, by současně byly dva 
spory o' týchž nárocích, ano by již provedení jednoho sporu vedlo k prá
voplatnému rozhodnu,tí (§ 11 c. ř. s.) proti tomu neb onomu žalovanému. 
Za úvahu stojí i námitka žalovaných, podle níž v případě zrušení spo
lečnosti by mohl býti spor svého 'č:asu pmti společnosti vedený dále 
veden jednotlivými společníky, takže by vskutku trvalo více sporu proti 
osobám, jež dokonce mají totéž jméno. S ohledem na tyto úvahy zbývá 
rozhodnouti, zda rozepře zahájená jest tu také následkem trvání sporu 
č. j. Ck III 353/27. Neboť také tento spor trvá mezi společností a týmž 
žalobcem, takž:e ohledně totožnpsti osob se naskytá shora uvedená 
otázka. Netřeba rozhodovati, zda ve sporu Ck III 35,3/,27 uplatňovaný 
nárok jest totožným s nárokem uplatňo'vaným v tomto sporu. R e
k u r sní s o u d zamítl námitku zahájené rozepře. D II vod y: Není 
pochyby, že otázka, zda veřejní společníci jako nositelé práva závazkll 
veřejné obchodní společnosti, představují firmu a tvoří s ní tutéž osobu, 
takže na spor. proti veřejné spoleČlnosti jest pohlížeti jako na spor proti 
veřejným společníkům, není v lHeratuře ani v praxi jednotně rozřešena. 
K tomu prvý soud dostatečně poukázal. Jde o otázku, jaký význam má 
d. 111 a 112 obch. zák. a §§ II a 36 ex. řádu. V nejnovější době nej
vyšší soud v Brně rozhodnutím ze dne ll. února 1928, R II 32/28, sb. 
n. s. čís. 7781, vyslovil zcela zřejmě, že sice m"terielně jsou nositeli 
práva závazků veřejné obchodní .společnosti její společníci, že však tito 
se stanoviska procesního nejsou stranou ve sporu společnosti, jakž vy
plývá z §§ 11 a 36 čís. 2 ex. ř. a čl. 111 a 112 obchodního zákona. 
Také v rozhodnutích ze dne 15,. prosince 1926, Rv II 297/26 a ze dne 
19. března 1925, Rv II 17/25 (čís. 6584 a 4827) vyslovil týž soud, že 
veřejná obchodní společnost není sice právní osobností, ž~ však nicméně 
jmění společnosti tvoří samostatnou souč'ást jmění společníkú, která se 
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právně i ve skutečnosti odlišuje od ostatního soukromého jmě,ní spo
lečníků. Tím si Nejvyšší soud osvojil názory právních učitelů a komen
tát01Ů Neumanna a Stauba-Piska, kteří oba vycházejí z toho, že žaloby 
proti veřejné obchodní společnosti vedle žalob proti jejím veřejným 
společníkům o tutéž pohledávku mohou býti současně zahájeny, aniž by 
mohlo býti namítáno zahájení rozepře, poněvadž jak Neumann v komen
táři poznamenává, žaloba proti veřejné obchodní společnosti směřuje 
proti jejímu samostatnému, jejímu účelovému nebo zvláštnímu jměnÍ. 
Také nutno přihlížeti k tomu, že žaloba proti spole'čnosti nemusí vždy 
vésti k cíli také proti společníku nebo společníkům, ježto přes vespolné 
ručení společníku a přes ustanovení § II ex. ř. povi'nný společník podle 
§ 36 čís. 2 ex. ř. může proti povolení exekuce vznésti námitky, které I11U 

příslušejí proti vymáhajícímu věřiteli z jeho osoby. Rekursní soud nesdílí 
tudíž názor prvého soudu, proč,ž bylo rozhodnuto jak shora uvedeno, 
při čemž by jen zbývalo ještě poznamemti, že z důvodů shora vylíčených 
ani spor Ck m 353/;27 zahájený u téhož soudu nemohl býti rozhodnutí 
na závadu, poněvadž i tam, jak nesporno, firma Josef W. stojí proti ny
nějšímu žalobci, takže tu není totožnosti st""n: se stranami, které vystu
pují ve sporu, o nějž nyní jde, což však jest předpokladem § 232 c. ř. s. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudIl. 

Důvody: 

Nejvyšší soud vyslovil a odůvodnil podrobněji již v různých rozhod
nutích (srv. rozh. 'ČÍs. 2478, 2615, 4827, 6154, 6584 sb. n. s. a četná 
jiná) právni názor, že veřejná obcho,dní společnost, třebaže jest samo
statnou hospodářskou jednotkou, není zvláštním právním podmětem ani 
právnickou osobou. Názor ten není sice ani judikaturou jiných států, 
které mají obdobná ustanovení o veřejné obchodní společnosti jako ob
chodní zákonník tu platný, ani v písemnictví všeobecně uznáván za 
správ;l1'ý. Než nejvyšší soud neshledává ani v souzeném případě příčiny, 
by upustil od své ustálené prakse, ježto z průběhu sporu a z přednesu 
stran nevyšly nové náměty, o kterých by nebyl uvažoval již při svých 
dřívějších rozhodnutich, a ježto jeho názor je zakotven ve vývoji i plat
ného čsl. obchodního zákona i novějšího čsl. zákonodárstvÍ. Vyplývá to
tiž z protokolů komise, jež se na Norimberské konferenci měla raditi 
o »všeobecném ne'meckém zákonníku ohchodním«, jenž jako »všeobecnS' 
zákonník obchodní« je v Čsl. republice dosud v platnosti, alespoň pro 
otázku tuto řešenou, že komise při hlasování úmyslně a přes odpor čtyř 
hlasu z desíti odepřela veřejné obchodní společnosti povahu právnické 
osoby. Novější čsl. zákonodárství rozeznává obdobně, jako rozeznávalo 
zákonodárství bývalého Rakouska v poslední své době, mezi právnickými 
osobami a obchodními veřejnými společnostmi a praví dokonce v zákoně 
ze dne 8. dubna 1920. ds. 309 sb. z. a H. o dávce z majetku a o dávce 
z příru'stku na majetku v § 42 poslední odstavec, že se »obchodní spo
lečnosti nepovažují v tomto případě za osobu právnic1,:ou«. Takové »ne
považování« nemohl by zákonodárce stanoviti, kdyby je kde vůbec za 
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právnické osoby uznával. Není-li vereJl1a obchodní společnost právní 
osobností, mohou podle hmotného práva býti podmětem jmění, jehož 
společnost může ~svou firmou~~ývati, právně jen její společníci, 
kteří mohou obdobnei~'1'rn"cr 15 obch. zák. kupec jednotlivec vy
konávati společenská práva i pod svým občanským jménem i pod jmé
nem společenské firmy. Kdo není právním podmětem anebo právní osob
ností podle hmotného práva, kdo nemá soukromoprávní způsobilosti, 
nemá ani způsobilosti býti stranou ve sporu. Správnosti tohoto názoru 
llasvědčuje i úvaha, že, kdyby se někomu, kdo není právní osobností 
podle hmotného práva, přes to přiznala způsobilost, býti stranou ve 
sporu, nebylo by podmětu, který by stíhaly hmotněprávní účinky rozepře. 
NemúŽe proto ani veřej,ná obchodní společnost, nejsouc právní osob
ností, býti ve sporu stranou, nýbrž jsou jí jen její společníci. Tomu ne
vadí předpis čl. 111 obch. zák., podle něhož obchodní společnost mŮže 
pod svou firmou na soudě žalovati a býti žalována, neboť i kupec jed
notlivec může, pokud jde O věci související s obchodem, nejen pod svým 
občanským jménem, nýbrž i pod svou firmou žalovati nebo býti žalován; 
aniž lze z toho usuzovati, že, jednaje pod svou firmou, jest 
jiným právním podmětem než, když jedná pod svým jménem 
ským. Podle toho, co právě doličeno, jest pokládati žalovanou stranu ve 
sporu proti veřejné obchodní společnosti fírmě Josef W., sestávající ze 
dvou veřejných společníků Josefa W-a a Viléma W-a, za totožnou se 
žalovaným ve sporu proti těmto dvěma společníkům Josefu W-ovi a 
Vilému W·-ovi, takže co do totožnosti žalované strany v obou sporech 
jest námitka zahájeného sporu odůvodněna. Re)"Hsní soud se pro svůj 
opačný právní názor odvolává neprávem na rozh. čís. 7781, 6584 a 4827 
sb. n. s. Žádné z nich se neobírá výslovné námitkou zahájeného sporu 
nebo rozsouzené rozepře. Z právních vývodů, řešících jiné právní otázky, 
nelze však beze všeho odvozovati právni zásady jako všeobecně platné 
též; pro řešení tu rozebíraných právních otázek s podstatně odchylným 
skutkovým základem. V rozh. čís. 7781 šlo hlavně o to, zda lze žalobu 
proti veřejné obchodní společnosti rozšiřiti proti jednomu z jejích spo
lečniků v jeho vlastnosti společníka jiné veřejné obchodní spole.č'nosti 
zavázanému z tohoto .druhého společenství. Tu bylo přihlížeti ke zvláštní 
právní povaze společe·nského jmění, jež tvoří samostatnou část jmění 
společníků, O'ddělenou fakticky i právně od soukromého jejich jmění. 
Bylo miti zřetel k tomu, že do sporu týkajícího se jmění jedné společ
nosti zatahován byl práv.rLi poměr plynoucí ze závazků ze společnosti 
jiné. Posléze bylo uvažovati, že společníci veřejné spole'čnosti, jednajíce 
za ni, vystupují v jejím sporu jen ve svém vztahu k ní, totiž ke zmíně
nému samostatnému jmění, nikoli též v ostatních vztazích své právní 
osobnosti. Za toho stavu věci ovšem bylo lze říci, že, alespoň v obdob
ných případech, o jaký šlo v rozh. čis. 7781 - společníci veřejnÉ spo
lečnosti nejsou stranami - roz. obyčejnými stranami - ve sporu spo
lečnosti, že totiž nejsou stranami ve všech vztazích své právní osobnosti, 
nýbrž jen ve vztahu k onOmu samostatnému jmění, nazývanému jměním 
společenským, takže je jen v tomto zvláštním vztahu lze míti za stranu, 
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a že proto, jsou-li žalováni, pokud se týče, je-li žaloba rozslfena proti 
nim v jejich vztahu k jinému podobně samostatnému jmění (totiž k jiné 
společnosti), má se věc tak, jakoby šlo o přístup nové osoby do sporu 
jako strany vedle dřívější strany, což ovšem není jen změnou žaloby 
podle §235 c. !. s., ? ni~ v, o~om Sp?ru šlo. Z prá~ního názoru, o sam?
statnost! spolecenskeho ]mem a o ruznostI pravmho postavem spolec
níků, jednaji-li jen ve vztahu k němu aneb ve vztahu k ostatní své právní 
osobnosti, plyne též v rozhod.nutí čís. 4827 vyřčená n1O'žnost samostat
ného závazku společníků založeného tím, že spolu podepsali směnku 
nejen za veřejnou obchodní společnost, nýbrž i jako její přijatelé osobně. 
Pro otázku, kdo jest ve sporu veřejné obchodní společ,n.osti stranou, . ; 
neplyne z toho nic. Rovněž neplyne nic pro ni z rozh. čís. 6594. Mluví-I\ ." 
se tam o způsobilosti veřejné obchodní společnosti, by žalovala nebo\"_d'é" 
byla žalová,ma, tedy byla stranou ve sporu, lze tomu i tu rozuměti jen 
vé smyslu shora objasněném porovnáním obdoby čl. 111 s čl. 15 obell. 
zák. Jinak zdůrazňuje posléze citované rozhodnutí jen právní názor, ie 
veřejná obchodní společnost (roz. společníci jednajicí se vztahem k ]e-
jimu samostatnému jmění) nemohou vládnouti jměním, jež není částí 
jejího jmění, nýbrž jest částí jmění ,některého ze společníků. Důvody, 
z nichž rekurs ní soud neuznal námitku zahájené věci za odůvodněnou, 
tudíž neobstojí. Bylo protoobnO'viti usnesení prvého soudu, vyhovující 
námitce zahájeného sporu se zřetelem ke sporu zahájenému pod sp. zn. 
Ck III 143/28. Tím po'zbyla otázka, pokud by táž námitka byla odů
vodněna též se zřetelem ke sporu zahájenému pod sp. zn. Ck III 353/27 
věcného významu. Bez vÝZrl1:amu pro rozřešení otázky zahájené rozepře 
jest i okolnost, že žalobce doplnil skutkový základ nové žaloby před
nesem, že usnesení o přikázání zažalované pohledávky bylo zrušeno, 
neboť tím se nemění nic ani na právním důvodu žaloby ani na jejím 
předmětu, by žalovani zapravili nedoplatek kupní ceny, nýbrž jest jim 
jen předem čeleno námitce proti oprávnění k žalobě. 

čís. 9242. 

Nabyla-li vlastnictví k zabavené věci nebo její držbu třetí osoba, i'ež 
není ochotna dovoliti, by bylo v exekuci pokračováno, nezbývá vymá
hajícímu věřiteli než, aby své zástavní právo na zabavené věci uplatnil 
žalnbou podle § 466 obč. zák. (pokud se týče i podle nařízení 7!,e dnz 
19, září 1860, čís. 212 ř. z~) a pak v exekuci pokračoval. Navrbl-li 
přímo pokračování v exekuci a prvý soud jeho návrbu vyhověl, jest 
oprávněn k rekursu ci dlužník, třebas sám přivodil ~ stav věci, pro který 
pokládá postup prvého soudu za nezákonný. 

(Rozh. ze dne 5. října 1929, R I 577/29.) 

S o udp r v é s t O' I i c e vyhověl návrhu vymáhajícíhO' věřitele, by 
bylo pokračováno vprodejovém řízení ohledně pokladny dne 5. srpna 
1926 pro vymáhajícího věřitele exekučnč zabavené, a uložil firmě Rudolf 
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P., která pokladnu koupíla při koupí, to~árny z jar~ 1928. že jest, po~ 
vínna trpěti, by pokladna, v jejím drZe?1 se naleZaJ1~I, b~la ve ver~jne 
exekuční dražbě prodána. Rek u r snl s ,o ~ d zamltl n~vrh vymaha~ 
'íciho věřítele. D ů vod y: Převedl-li dluznrk vlastnrctvl k zastavene 
~ěci na jinou osobu v době zastavení, může podle § 466 obč. zák. nej
prve své osobní právo protí dlužníku uplatňovah a pohle,davah pak uspo
kojení ze zastavené věci. Náleží mu tedy v tomto ,smeru pravo ~ol~y: 
Chce-li však vymáhající věřitel hledatí uspokojem z~ zabave,ne v,ec~ 
samé nemůže toho dosáhnouti jinak, než že vystOUpl proh teto tretl 
osobě žalobou; neboť jiným způsobem své zástavní p,rávo podle plat
ných zákonných předpisů uskutečni,ti nemůže, ,než poradem, pra~~. :0 
platí i pro případ exekučního řízen!. Byly-Ir predmety, ktere ma]!, ~yt~ 
exekučně prodány po zabavení, d!~žníkem o?evzd~n.y do ~l~stnrct~l trell 
osoby a jsou v jejím držení, nemuze proh puvodnrmu dluz?'lk~, ~nr P!.Ol! 
novému vlasti1'íku býti pokračováno v, ex~kucl, a~e vymaha]!Cl ventel 
musí proti tomuto ve smyslu § 466 obc. zak. a nať. mm. ,sprav. ze dn~ 
19. září 1860, čís. 212 ř. zák. dáti si své zástavní právo ZjlS~ltr, by p~otr 
němu jako nynějšímu povinnému mohl postupoval!, nebot, t~nto:. trel! 
není dlužníkem osobním, nýbrž ručí jen touto zastavenou veCl. Pn p<:
souzení zda věc může býti proti novému vlastníku prodána soudne, 
když jí' nabyl, nevěda o právu zástavním, přicházejí pak v úvahu usta
novení §§ 456 a 367 obč, zák. Vzhledem k tomu, co, bylo .shora uvedeno, 
nestačí pouhý návrh vymáhající strany na pokraCO,Va?1 v exekucI,;,a 
zabavenou pokladnu, jejíž vlastnictví nabyla. o~oba t:-etr: pokud se tyce, 
která byla třetí osobě odevzdána a Jest v JeJlm drzem. 

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

D ů vod y: 

Dovolací rekurs odepírá dlužníku neprávem oprávnění ke stížnosti 
proti rozhodnutí prvého soudu,. pou~azuje k tom~,. že dlužník prý sán; 
svým, nad to trestným, jednannH p,nvodll sta~ ~;Cl, ,pro k,te,ry pokl~d: 
postup prvého soudu za nezákotJ'uy. Exekučm mell! mus; pko ka;do; 
soudní řízení odpovídatí stavu věci a zákonu. Byl-h stav veCl, pro kLery 
exekuční soud učinil opatření, přiv.oděn t;es!ný;n činem dlužník~ ,aneb 
jiné osoby, neocitli se tito proto mImo pravm rad a nepozbyh Jeste na~ 
roku na právní ochranu. Dopusti1-li se tudíž dlužník prodeJen:,:ab~~en" 
věcí snad trestného ,činu nepozbyl tím práva, by bylo v exekucmm nzem 
proti němu o tétO' věci ~ahájeném postupováno podle záko?a, by s! do 
nezákonného postupu mohl stě'žovati a by se domáhal nahrady utrat 
úspěšné stíznosti. Pokládal tudíž rek,ursní s<:ud, dlužníka právem za 
oprávněného k rekursu. Právem vyhov,:l : pO"vecne s~ra~ce Jeh? rek~rsu 
podanému spolu s firmou P. V exekucmm radu nenl. vyslovneho pre,d~ 
pisu, jak má soud postupova~l, n,,;byla-h vlastmctvl k zabavene veCl 
nebo její držbu třetí osoba, Jez nem ochotna do~ohh,. aby .se v, exekUCI 
pokračovalo. Pro postup prvým soudem zvoleny nem v zakone . opory, 
Nezbývá proto vymáhajícímu věřiteli, než, by své zástavní pravo na 
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ou dně zabavené věcí uplatni! žalobou podle § 466 obč. zák (poku? 
~e týče í podle na!'. z 19. září, I 860, čís, 212 ř. zák. plat~ého alesp,on 
obdobou zajisté i pro mOVIté vecl) a pak v exekUCI pokracovaL Sprav
ností tohoto názoru nasvědčují i praktické úvahy. V~dlo by jednak k ne
srovnalostem, kdyby mělo býti dovoleno, by protr be~elst,nemu naby
vateli zabavené věci přes ustanovení §§ 367 a 456 obe, zak, by!o po
kračováno v exekuci snad i násilím. Provedení dražby zabavene veCI, 
jež přešla do cizí moci, naráželo by na nepřekonatelné překáž~y, ne?oť 
nebylo by lze, by soud je dal odhadnoutí (§ 275 ex. ř.), koupechl!vl SI 
je prohlédli a kupitelé je ihned převzali (§ 278 ex. ř.) .. 

čís. 9243. 

Okolnost, že jiná pojišťovna. zahájila s vymáhajíc! poj.iŠťOVMU t. zv. 
mezipokladenský spor podle § 66 nem. zák., není o S?.oo dílvo~em ,pr~ 
odklad eJi!ek:uce, najmi: pro odklad, exekuce podle § ~2 ClS. 4 ~x: r., n.y~ 
stává se jím teprve, když povinný podal z toho duvodu nwnttky proti 
exelručnímu nároku podle § 35 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 5. října 1929, R I 585/,29,) 

Dlužník navrhl odklad exekuce vedené Zemědělskou nemocenskou 
pojišťovnou z důvodu, že nemocenská pojišťovna soukromých úřední~ů 
a zřízenců v Praze zahájila mezipokladenský spor ve smyslu § 66 za~ 
kona ze dne 30. března 1888 u zemské správy politické v Praze proh 
vymáhající straně, v němž jest spatřovati skutečnost zruš~jící, po pří
padě zastavující nárok vymáhající strany, S o udp rve s t o 11 c e 
návrhu vyhověl, vycházeje z názoru, že takováto žaloba může míti účinek 
zrušující nárok vymáhající strany pro-ti straně povinné, prozatím na dobu, 
až, bude po nahlédnutí do spisů, týkajících se tohoto mezipokladenského 
sporu, moci ro'zhodnouti o žádq'sti povinné strany o odklad exekuce 
samé. ReK u r s '" í s O' u d zamítl návrh na povolení odkladu exekuce. 
D ů vod y: Rekursu do usnesení prvého soudu nelze upřítí oprávně
nost. Povinná strana přiložila k návrhu na odklad exekuce podací ru
briku, z níž vysvítá, že nemocenská pojišťovna soukromých úředníků 
a zřízenců dne 13, listopadu 1928 učinila návrh u zemské správy poli
tické v Praze na zahájení mezipokladenského sporu ve věci pojistných 
příspěvků za zaměstnance Josefa H-a, Již z návrhu samého však plyne, 
že nejde o skutečnost zrušující nebo zastavující nárok vymáhající strany, 
neboť žádost nemocenské pojíšťovny soukromých úředníků a zřízenců 
v Praze jest žádostí třetí osoby a není doposud jisto a nebylo tvrzeno, 
zda žádost vůbec měla nebo bude míti úspěch. PouiIá žádost jest zá
sahem třetí osoby, který ° sobě nezrušuje ani nezastavuje nárok vymá
hající strany. Z podací rubriky plyne, že se navrhovatelka odvolává na 
§ 66 zákona ze dne 3D, března 1888, čÍs. 33 ř. zák. V tomto zákonném 
předpisu však jde o to, zda některé osobě, obci, korporaci atd. přísluší 

nárok na, náhradu proti nemocenské pojišťovně podle řečeného zákona, 

'_i 
lm 
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což má za pi"ec\poklad, že tyto osoby nebo korporace učinily náklacl
1 

kterým byla nemocenská pojišťovna povinna, takže jim proti ní přísl.uŠí 
nárok na náhradu. Podle návrhu povinné strany a podle podací rubnky 
však nejde tu o takovýto nárok, naopak o řešení ,otázky,. zda bY"vymá
hající strana dostala příspěvky úplne zdarma, Jezto JIZ pna pops(ovna 
soukromých úředníků a zřízencú v Praze pojištění prováděJ a, takže by 
zalTiěstnavateJ za tutéž dobu platil příspěvky dvakráte. Není třeba v ny
nějším období řízení obírati se otázkou, zda nernocenská pv~jišťo\'~a 
soukromých úředníků a zřízenců vzhledem k § 282 a § 220,'cls; 4 z~~ 
kona ze dne 9. října 1924, čis. 221 sb. z. a n. postupovala spravne. Stacl 
zjištění, že pouhá žádost třetí pojišťovny, směřující k řešení shor~ uV,e~ 
dené otázky, není okolností zrušující ani zastavující nárok vymahapcI 
strany, nýbrž vměšování se třetí osoby do zahájeného řízení, které ne
může míti výsledek, jaký si představuje povinná strana. Práv,ě, kdyby 
nemocenské pojišťovně soukromých úředníků a zřízenců příslusel narok 
,;e smyslu §§ 64 a 65 zákona ze dn,e 30. břez~a 1888, čís; 33 ř .. ~ák:a ,v~
máhající strana by byla povinna nahradllr zadatelee v~lohy ]1 uClnene: 
měla by vymáhající strana tím větším právem nárok n,a, prísp;vky 'p,o;,mne 
strany. Vzhledem k tomnto rázu kroku, ktery nemoc~nska popstov~,a 
soukromých úředníků a zřízenců v Praze podnIkla, nemel prvy soud pn
činy odlo,žiti exekuci a nebylo třeba vyčkati dojití spisů zemské správy 
politické, ježto již údaje návrhu povinné strany ze dne 13. hstopadu 
1928 ve spojení s podací rubrikou poskytují dostatečný podkl~d k roz
hodnutí o tomto návrhu, aniž by bylo třeba odkladu exekuce az do roz
hodnutí O žádosti samé. 

N e j v y Š š í s ou d nevyhověl dovolacímu reku"u. 

[) ů vod y: 

Návrh povinného na odklad exekuce nedovolává se v?slovně ,žád~ 
ného z důvodů v § 42 ex. ř. výčetmo uvedených, z mchz lze n,and!t~ 
odklad exekuce. Tvrdí jen, že jistá pojišťo,vna zahájila s vYl11a~a]lCI 
pojišťovnou tak zvaný mezipoklader;~ký spor pO,dle § 66 ne~,., zak., ,a 
vidí v její žádosti o zahájení tohoto nzenl skutecnost, exekucne vyma
haný nárok zrušující, po případě zastavující, která nastala tepr~e po 
vzniku exeku:čního titulu. Než skutečnost o sobě, i kdyby v pravde u r" 
šlo, není důvodem pro odklad exekuce, nýbrž stává se jím teprve, když 
povinný pro ni podal námitky proti exekučnímu nároku podle § 35 ex. r. 
To však povinný 'ani 'l1etvrdí. Rekursní soud proto právem změnou uSI,1e-· 
sení prvého soudu návrh na odklad exekuce zamltl. Pokus do\'olaclho 
rekursu návrh na odklad exekuce odúvodniti předpisem § 42 čís. 4 
ex. ř., 'protože nárok vymáhajícího věřitele j( závislý na vzájemném 
vyúčtování obou pojišťoven na mezipokladenském syaru zú~astně'l1ých,. 
zneuznává smysl a účel řečeného předpIsn. Tento predpls predpoklada, 
že se vede exekuce pro nácok, závislý na vzájemném plr"ní vymáhají
cího věřitele dlužníkovi, jež se má státi z ruky do ruky ('$§ 8, 25 druhý 
odstavec ex. ř.). O takový vzájemný poměr mezi vymáhajícím věřitelem 
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a povinným tu však nejde a proto nelze použíti řečeného zákonného 
předpisu. 

čís, 9244. 

Knihovní poznámka hypotekární žaloby má povahu prozatímního 
opatření. Pro podání opravného prostředku platí osmidenní lhůta a jde 
o věc prázdninovou podle § 224 čís, 9 c. ř. s. v doslovu zákona ze dne 
19. ledna 1928, čís. 23' sb. z .. a n. 

(Rozh. ze dne 5. října 1929, R I 693/29.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil poznámku hypotekární žaloby, r e
k u r sní s o u d návrh zamítl. 

N e j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs. 

Dúvody: 

Knihovní pozn'ámka hypotekámí žaloby má právě tak jako ostatní 
poznámky jmenované v čl. XIII čís. 7 uvoz. zák. k ex. ř. povahu zatímního 
opatření, jak Nejvyšší soud, navazuje na stálou praxi bývalého vídeň
ského Nejvyššího soudú, stejně stále uznává a obšírněji odůvodnil v čet
ných uveřejněných rozhodnutích (sr. rozh. čís. 1720, 4134, 5300 sb. 
n. s.). Proto se lhůta ke stížnosti neřídí § 127 kn. zák., nýbrž platí pro 
podání opravného prostředku osmidenní IhMa §§ 402, 65 eX.ř. Žalující 
flfm~ podala dovolací rekurs proti napadenému usnesení, jež jí bylo 
dodano dne 15. července 1929, až 6. srpna 1929, tedy opozděně. Na 
tO,m nemění nic, že opravná lhůta začala bě'žetí v soudních prázdni
nach, neboť jde o leriální věc podle § 224 čís. 9 c. ř. s. (zák. ze dne 
19. ledna. 1928, čÍs,. 23 sb. z. a n.) a na leriální věci soudní prázdniny 
nemaJI vhvu (§ 225 druhý odstavec téhož zákona). 

čís. 9245 .. 

Náhrada škody dráhou. 
Předpis § 10 písm. b) nařízení ze dne 14. září 1854, čís. 238 ř. zák. 

pJatí i ohledně státní dráhy (bývalé ústecko-Teplické dráhy). 
Podle nařizeníze dne 14, září 1854, čís. 238 ř. zák. platí zásada 

o povinnosti k náhradě škodiy i nezaviněné. Spadá 8~m též povinnost 
k náhradě škiocly vzniklé drážním propustkem. . 

(Rozh. ze dne 5. října 1929, Rv I 1450/28.) 

, žalob~e domáhal se na Československém železničním eráru náhrady 
sk?dy, lezto lehopozemek byl při prudkém dešti zaplaven, an nebyl 
pru!ok pod ,u,áspem ústecko-teplické dráhy upraven tak, by voda volně 
odtekala. Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I ie e neuznal žalobní nárok il 

II 
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důvodem po právu v podstatě z tohoto důvodu: Jest sice pravda, že 
podle §1O pism. b) min. nalízeni ze dne 14. září 1854,Čís. 238 ř. zák. 
jest železničním podnikům uloženo ru.čeni za výsledek bez ohledu na 
vinu, avšak v souzeném případě nejde o poškození ze stavby dráhy, aniž 
z jejího provozu. Pokud řečený předpis ukládá železničnímu provozu, by 
učinil opatření, by bylo vyvarováno poškozeni sousedících pozemků, 
má na mysli jen taková opatření, která lze rozumně žádati, opatření 
k odvrácení škody, kterou lze normálně' očekávati, nikoliv škody, kterou 
technickými pomůckami buď vůbec nelze anebo 'jen s nepoměrným ná
kladem lze odvrátiti. O d vol a c í s o u d uznal žalobní nárok důvo
dem po právu. D ů vod y: Žalobce. opřel žalobní nárok o § 10 písm. b) 
min. nař. ze dne 14. září 1854, čís. 238 ř. zák. Nař. čís. 238/1854 usta
novuje v § 10 písm. b): »Die Eisenbahnunternehmungen haben lerner 
solche Vorkehrungen zu trefleH, dass die angrenzenclen Omndistiicke, Oe
baude u. s. w. durch die Bahn weder wahrend des Baues derselben 
noch in' der Folge Schaden leiden, und sind verpflichtet IUr derlei Be
schadigungen zu haften.« Zákon tu ukládá železnidm náhradní závaze~ 
z dů,vodu stavby a provozu dráhy bez ohledu na vinu, nevylu·čuje ru
čení jako zák. čís. 27/,1869 o ručení železnic, vzešla-li škoda »durch 
,einen unabwendbaren Zulalk Proto praví Randa ve svém spise: »Die 
Schadenersatzpllicht ll. vydáni str. 131: Weitere Falle der Ha!tung lilr 
den Ersatz zumllig eintretenden Schadens (vis maior nicht ausge
nommen) sind: Nach § 10 lit. b) der M. V. vom 14. IX. 1854 R . O. Bl. 
Nr. 238 .... « Zákon nařizuje ručení absolutní bez ohledu na odvrati
telnost. Proto praví výstižně Ehrenzweig 2/582-583: Die Eisenbahnen 
haHen fUr den Schaden, den der Bau oder der Bahnbetrieb .. '. ver
ursacht, gleichviel ob sie die Be'Schadigung durch irgendwelche Vor
kehrungen halten vermeiden konnen oder nich!.« Stejně rozh. nejv. soudu 
ze dne 22. srpna 1923 sb. n. s. čís. 2867 (dúvody druhé stolice): »Že
lezniční podnik ručí za škodu i v případě, kde dráha při provozu učini 
bezpečnostní opatření podle nejlepšího svého svědomí i vymoženosti 
techniky.« (Je to ryze neomezené ručení za výsledek po způsobu nauky 
francouzského práva.) Zákon praví »noch in der Folge« s úmyslnou šíří 
(rozh. čís. 2867 praví »ani kdykoliv později«), by bylo lze postihnouti 
veškerou škodu »kdykoliv později« vzešlou. Stačí, když škoda jest 
v přidnné souvislosti s provozem dráhy, a to nejen s provozem v užším 
slo'va smyslu (na př. lítání jisker, kouř, otřesy půdy), nýbrž i se zaří
zeními dráhy, sloužícími provozu. Na př. sesuje-li se násep dráhy z na
hodilých příčin, ručí dráha za škodu, ježto násep dráhy již podle svého 
účelu patří k zařízení provozu. Rovněž propustek jest zařízením pro
vozním a škoda, jež má v něm dilvod, jest škodou (kdykoliv) »později« 
vzešlou. Pwto praví Randa 1. c. str. 133: »Die Bahnunternehmung .... 
haltet .... nicht bloss !lir den durch direkte Eingri!!e unmittelbar, so"o
dem auch f(jr jeden} wenn auch nul' mitlelbar verursachten Nachteil.« 
Ručení dráhy podle § 10 písm. b) má svůj důvod podle Randy str. 135: 
» .... in der eigenartigen Bescha!!enheit des Eisenbahnunternehmens, in 
der ausschliesslichen Beherrschurrg des weitreichenden Betriebsgebietes 

-- Cis. ~Z4b --

durch die Unternehmung, endlich in der fast 111onopoHstischen Verkehrs
stcllung der letzteren.« § 10 písm. b) je jen logickým důsledkem zásady 
§ 364 obč. zák., jímž dopuštěn je výkon vlastnictví jen bez újmy třetích 
osob se závazkem ručiti za škodný výsledek (postihující tyto třetí osoby) 
bez ohledu na vinu (všeobecně moderní praxe, sb. n. s. Č. 1301, 2723: 
vlastník ručí za škodu vzešlou prouděním vody z puklých rour, stejně 
právo lrancouzské: vlastník ručí za škodu, jež má svůj podnět ve věci 
jsoucí v jeho vlastnictví). Proto pravi nejvyšší soud v rozh. ze dne 7. 
února 1878 Roll 239: »Die Eisenbahnunternehmung hat im Sinne der 
§§ 364, 365 !lir jeden Schaden zu ha!ten« a plenissimární nález ze dne 
28. října 1862, čís. 6190 J. B. 49 (Nowak 1 49): »die Ersatzverbindlich
keit der Eisenbahngesellscha!ten ist eigentlich nur ein Corollarium aus 
dem § 365 A. b. O. B.<<. In coneret0' je náhradní závazek dán. Ze znale
ckého posudku vychází na jevo, »že zřízením dráhy byl změněn přiro
zený odtok« a že »kdyby nebylo drážního propustku, byl by pozemek 
Č. k. 43 poškozen, ale ne v takovém rozsahu, že mezi zařízením'dráhv 
(propustkem) a škodou je příčinná souvislost, neboť zřízení dráhy (pro
pustka) bylo conditio sine qua non škody. Poněvadž, jak shora uve
deno, na postačitelnosti zařízení nic nezáleží, jest nárok odůvodněn. 
Spornou otázkou (Randa-Unger), zprošťuje-li vis maior ručebního zá
vazku, netřeba se obírati, ježto v tomto směru žalovaný erár ani netvrdil, 
že zaplavení způsobilaelemen tární průtrž mračen. Poněvadž šlo pů
vodně o dráhu soukromou, kterou později převzal stát, jest odvolací soud 
t0'ho názoru, že tu má předpis shora citovaného min. nařízení plnou 
platnost. 

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

D ů vod y: 

Po právní stránce vytýká dovolánÍ odvolacímu rozsudku mylnost, 
protože prý neprávem používá § 10 písm. b) nař. ze dne 14. zářf 1854, 
ř. z. čís. 238, platného jen pro soukromé železnice, na bývalou Ústecko
Teplickou dráhu, která jest ve vlastnictví státu. Ani v ustálené praksi 
jak bývalého Vídeňského Nejvyššího soudu (srv. rozh. Glaser-Ungerovy 
sbírky čís. 2589, 3563, 4574, 5425 a 5439) ani v pl'aksi tohoto Nejvyš
šího soudu rovněž ustálené (srv. rozh. čís. 1896,2867 sb. ,no s.) nebylo 
vážných pochybností o závaznosti řečeného nařízení též pro státní dráhy. 
Byly rozptýleny úvahou, že stát, sestátnivší soukromou dráhu převzetím 
jejího provozování, převzal s tímto podnikem spojená práva a povin
nosti a že státem daných předpisů musí i stát sám šetřiti, najmě, jde-li 
o předpisy, které, jako předpis § 10 lit. b) cit. nař., zřejmě sledují 
sociálně-politický účel chrániti stranu hospodářsky slabší. Správnosti 
těchto úvah svědčí v souzeném případě též zákon z 30. června 1922, 
čís. 234 sb. Z. a n. o výkupu Ústecko-Teplické dráhy státem, podle ně
hož předmětem výkupu jest železniční podnik společenský jako celek 
(§ 4), ode dne výkupu děje se provoz vykoupeného podniku na účet 
státu a plynou tudíž od tohoto dne všechny provozní příjmy k dobru, 
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všechny provozní výdaje k tíží státu (§ 1~ odst3) a čisté výtěžky, je~ 
vyplynou se súčtování až do dne výkupu zustava]I společnostI, tatoprotl 
tomu bude sama hraditi súčtovací závazky, jež do tohoto dne vzmknou 
ze stavby nebo provozu dráhy, a ji?á,pasi~,a (§ 12 ,~dst., 4~, Platí-li pro 
souzený případ podle toho, co prave dohceno, ,nan~em ČIS: ~38/1854, 
platí tu i jeho zásada o povinnosti k náhradě, škody I neza,vmen~ a ~o
volává se žalovaný neprávem odchylných zasad občanskeho zakonrka 
o povinnosti k náhr,adě ško~y jer: z,~viněné. Otázku, zd~ žalovaná dr~ha 
škodu zavinila, nem proto treba resltI. Pokus dovolate~~v, vymknouh s~ 
ručení podle nařízení čís. 238/,1854 vývody, že nen~ pn~mne souvlsl~stt 
mezi škodou a zřízením propůstky, selhává, pr?toze vyro~ odvolaclho 
soudu po skutkové stránce vůbec nelze napadatI, a po st,ranc~ log!;,~o: 
právní shledává i dovolací soud výrok ten s~rávnym, Nen}, v teto pncme 
aniž v ostatním právním posouzeni odvolacI rozsudek shze~, :,yty~anou 
právní mylností. (§ 503 čís, 4 c, ř, s,), Naopak, lze v ~odstate uplne, sou
hlasiti s jeho výstižnými vývody, jež jsou opřeny o JudIkaturu a htera
turu k zmíněnému nařízení a proti nimž dovolání nepředneslo důvody, 
které by je vyvracely, 

čís. 9246. 

Mezi snachou, konající práce v tchánově h.?spo.?ář~n:í, a tc~~em 
vznikl námezdní poměr, slíbil-li tchán snaše, ze preda Jednou JeJ1mu 
manželi usedlost. Nelze však míti za to, že tchán, propachtovav usedlost 
třetí osobě zbavil se možnosti dostáti svému slibu a jest proto žalobu 
o zaplaceni mzdy pro tentokráte zamítnouti. 

(Rozh, ze dne 5. října 1929, Rv I 1966/,28,) 

žalobkyně domáhala se na svém tchánoví úpl~ty za práce, jež konala 
v jeho hospodářství. Pro c e sní s o udp rve s t o II c e uznal po
dle žaloby, o d vol a c í s o u d napadený ;ozsude~ potvrdIl. 

N e j vy Š š í s O u d žalobu pro tentokrate zamltl. 

Důvody: 

žalobkyně domáhá se na žalovaném tchánovi úplaty za práce, je~ 
vykonávala v jeho hospodářství jakO' je~o hosp?dyně po dobu desetI 
měsíců, Že žalobkyně tyto práce skutečne vykonavala, Jest nesporno a: 
že tak činila z příkazu žalovaného, není jím popřeno ~ plyne ostat?e 
z toho, že, když žalovaný, jenž jest vlastníkem usedlostI v L., ovd,ovel,. 
jehO' syn na jeho naléhání se oženil a žalující stranu jako syou ~anzelku 
do usedlosti otcovy, v níž sám již od šestnáctého roku sveho veku pra
coval přivedl a že ona pak za vědomí a souhlasu žalovaného vykonávala 
na u;edlosti veškeré práce, které náležejí hospodyni v zemédě,lském ho~ 
spodářství. Jest nesporno, že k uzavření služební smlouvy meZl stranamI 
nedošlo, že nebylo mezi nimi o odměně žalobkyně jednáno ani nic smlu-· 
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venD, zejména, že žalobkyně, pokud s manželem u žalovaného pracovala, 
a i pak, po dobu téměř pěti let, odměnu za vykonané práce od žalova
néhO' nepožadovala, Nárok žalobkyně nelze tudíž posuzovati s hlediska 
smlouvy služební, nýbrž nutno řešiti otázku, zda jí žádaná odměna již 
nyní přísluší. Nejvyšší soud vyslovil v rozhodnutí ze dne 18, května 
1927 Rv I 105}27 (čís. 7073 sb, n, s.), že smlouva námezdní podle 
§ 1151 ohč. zák. nevzniká mezi rodiči, třebas nevlastními, a jejich třebas 
zletilými dětmi již tím, že děti konají práce v domácnosti rodičů, nýbrž 
že je zásadně třeba určitého projevu vůle stran, čelícího k založení úplat
néhO' poměru, není-li takovéhoto projevu vůle, že jest poměr, kotvící ve 
svazku rodinném, považovati za bezúplatný, Tato zásada dopadala by 
v souzeném případě, kdyby se nebyla stala ohledně těchto prací zvláštní 
úprava poměru mezi žalobkyní a žalovaným. žalobkyně, provdavšiÍ se 
za syna žalovaného, obstarávala totiž s tímto práce na statkn žalovaného 
proto, poněvadž, jak prokázáno, žalovaný slíbil, že předá jejímu manželi 
hospodářstvi, které mu měli podle jeho přání vésti. Podle skutkových 
zjištěni žalovaný opětovně sliboval, že předá jednou manželi žalobkyně 
svou usedlost, čímž dal na jevo,že odmění se tak synovi a žalobkyni za 
práce proň konané a vykonávala tudíž žalobkyně ony práce j€n v před
pokladu, že se jí dostane této odměny. Z těchto skutkových zjištění do
spěl odvolací soud k úsudku, že žalobkyně konala práce úplatně', nikoli 
zadarmo, K tomuto úsudku, jenž plyne logicky z oněch zjištění, se do'
volací soud připojuje, Nelze však souhlasiti s náwrem odvolacího soudu, 
že se žalovan:ý tím, propachtovav usedlost cizí osobě, zbavíl na vždy 
možnosti dostáti svému slibu. Jde o odkládací výminku podle § 696 obč. 
zák., jež není nesplnitelná ani nemožná a může se kdykoli uskutečniti 
(viz § 89'7 a násl. obč, zák.), Ve sporu nebylo ani tvrzeno, tím méně 
prokázáno, že žalovaný nemůže nebo nechce postoupiti manželi žalob
kyně svou usedlost Poněvadž tedy není vyloučeno, že žalovaný (jako 
majitel usedlosti) splní sVllj slib ohledně předání usedlosti manželu ža
lobkyně a že tato timto způsobem požadované odměny za své práce do
sáhne, není žalobkyně toho času oprávněna, žádati na žalovaném od~ 
měnu za práce v jeho hospodářství. 

čís. 9247. 

Nejde o zahájenou rozepři, byl-li předmětem dřívějšího sporu nárok 
na výmaz pO'hledávky z důvodu, že pohledávka ta platně vůbec ne
vznikla, předmětem pozdějšího sporu pak smluvní nárok na zaplacení 
p'latně prý vzniklé pohledávky. 

Ve sporu dlužtúka proti poddlužníku o zaplacení pohledávky přiká
zané k vybrání nemá procesní soud příčinu uvažovati o tom, zda nabylo 
právní moci usnesení o přikázání pohledávky k vybrání, aniž o mO'žném 
opravném prostředku proti němu. 

Exekuční zabavení pohledávky nemá v zápětí pozbytí disposičního 
práva dlužníkova, najmě jeho práva žalobnlbo ohledně zabaveného ná
roku. Dlužník může zabavenou pohledávku zažalovati, nemůže však ža-

78' 
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lovati O zaplacení, nýbrž jen o složení na soudě. Ztrátu dlužníkova ža
lobního práva má v zápěti teprve přikázáni pohledávky k vybrání, a i to 
jen co do částky přikázané k vybráni. 

(Rozh. ze dne 5. října 1929, Rv 111&9/29.) 

žalobce prodal žalované firmě továrnu. Nedoplatek kupní .ceny 
1 000.000 Kč byl zajištěn na prodané nemovitostI. Na tuto kmhoV11l po
hledávku byla povolena exekuce poznámkou nadzástavního práva k, za
jištění pohledávky zemského fondu ve výši 755.182 Kč a pro pohledavku 
eráru 800.000 Kč. K úhradě pohledávky zemského fondu byla napotom 
knihovní pohledávka přikázána k vybrání. žalobou Ck III 143/28, o niž 
tu jde, domáhal se žalobce na žalované, by složila na soud~ nedoplatek 
kupni ceny '963.971 Kč. Ob a niž š í s o u d y žalobu zamllly, ,o d v o-
l a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Je sice pravdou, že usnese11l okres
ního soudu v J. ze dne ll. února 1928, E V 9/;28, jí;nž bylo č;.s. ze:,:,. 
fondu povoleno k úhradě jeho pohledávky 755.182 Kc 35 h s pns!. pn
kázání k vybrání sporné pohledávky ž~lobce za ž~lovanou str~nou a hy~ 
potekární zajištění, nebylo snad v pinem obsahu zalobcl doruceno, prol! 
němu ještě nenabylo právní moci a může ješt~ býti. napadeno .rckursem; 
ale tím není odčiněno zjištění prvého- soudu, ze omffi usnesemm spor~.a 
pohledávka čes. zem. fondu byla k vybrán~p!i~áúna, neboť soud pr~
kázání podle exekučního návrhu povohl a pnkaza11l to podle § 305 ex. r. 
bylO vykonáno doručením usnesení poddlužníkovi dl;e 24. ~n?r~ 1928, 
což prvý soud na základě spisů zjistil v a an~ odvo~~11l nepoplr~. Ze pro
cesní soud měl povinnost pokud se tyce pravo nandltl okresmn;u soudu 
v J. úředně opravu jeho exekučního usnese~í a že na u~nesem to Jako 
na nezákonné měl pohlížeti, protože okres11l soud v J. Je vyd~l, n~~y= 
žádav před tím jistotu ve sn:yslu § 304 eox. ř., odvol~tel Sl:ad ~am,vazn~ 
asi nemyslí. Obzvláště, kdyz podle SpiSU a, kml:ov~lch vy tahu ~astavm 
právo čes. zem. fondu předchází ve skutecnostl zasta~mmu p}avu pro 
poplatek eráru a berního úřadu v ]' .. Sku,tkem Je~t." ,:ustane, ze r~~le~ 
dávka, o niž v tomto sporu Jde, hyla Jlz pred podamm zaloby oso?e ,lr~tl: 
českému zemskému fondu k vybrání přikázána, a, pokud toto pnkazam 
trvá, je tím vyloučeno aktivní oprávnění žalobcovo v tomto sporu, ne
bo,f pozbyl tím práva k jakékoli disposici s pohledávko~. DIspOSice ta 
nepřísluší mu ani ohledně částky převyšující p~hledávku ces; zem. fond~: 
neboť především již samo předchozí zabavel1l této pohledavky ve vysl 
1 milion Kč ve prospěch čes. zem. fondu 785.182 Kč ze dne 5. ledna 
1928 a pak ve prospěch poplatkového eráru pro jeho pohledávku 
800.000 Kč ze dne 7. ledna 1928, tedy v úhrnné výši I milion Kč převy
šující mělo ve smyslu předpisů §§ 294 a 320 ex. ř. v zápětí ztr~tu. d!s~ 
posice původního věřitele ohledně celé zabavené poh:ed~v~y~ pnkazal1l 
vztahuje se ve smyslu §§ 303, 304,,30~ a ~12 ,;x. _f. .zreJm~ n~, ~elc:u 
zabavenou pohledávku, I když pOUZltJ JI. sml pn~lusny vymahaJlcI ve,
řitel ve svůj prospěch jen do výše vlastl1l pohledavky, a z § 307 ex. r. 
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nevypJývá pro žalobce vůbec ani právo požadovati složení pohledávky 
na soudu, neboť není ani poddlužníkem ani jedním z věřitelů. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek jakož i rozsudek 
prvého soudu a vrátil věc soudu prvé stolice, by o 'ní dále jednal a znovu 
rozhodl. 

D ů vod y: 

Názor dovolací odpovědi, že tomuto sporu vadí rozepře zahájená 
u soudu prvé stolice poď sp. zn. Ck III 353f27, dovolací souď nesdílí. 
Žalovaná firma se pro svůj názor neprávem dovolává rozh. čís. 29'11, 
1640 a 1031 sb. n. s. Nejde tu, jakž šlo v oněch případech, o žaloby 
na témže právním důvodu, na zaplacení, pokud se týče na zaplacení 
dluhu platně vzniklého, nýbrž jde o žaloby na různých právních dů
vodech; v §ouzeném sporu (sp. zn. Ck III 143/28) jest jim smluvní 
nárok na zaplacení platně prý vzniklého dluhu, v onom starším sporu 
(sp. zn. Ck III 353/27) jest jím nárok na výmaz pohledávky odvozo
vaný z toho, že pohledávka ta platně vůbec nevznikla. Ve věci samé 
dovolací soud nesouhlasí s vývody ďovolatelovými, jež činí výtku podle 
§ 503 čís. 1 až 4 c. ř. s. proto, že odvolací soud nepřihlížel k obsahu 
spisÚl založených pod sp. zn. E V 9/,28 i potud, pokud vzešly až po 
skončeném jednání před prvým soudem. K tomuto jejich obsahu odvo
lací soud nesměl hleděti ani z úřadu ani k přednesu stran. Bránil tomu 
zákaz § 482 c. ř. s., že v řízení odvolacím nelze přednášeti nové skut
kové okolnosti a důkazy a nelze přihlížeti k nim, vyjmouc případy, o něž 
tu nejde. Ostatně neměl odvolací soud příčiny uvažovati o tom, zda 
nabylo právní moci usneseni o přikázání zabavené pohledávky, a 
O' možném opravném prostředku proti němu, protože podle § 67 ex. ř. 
soudní usnesení v exekučním řízení mohou, pokud nejde o výjimky, 
které tu nedopadají, býti vykonána dříve, lfež prošla rekursní lhůta, a 
rekurs nezastavuje výkon napadeného usnesení. Ale pravdu má dovo
lání, pokud s hlediska § 503 čís. 4 c. ř. s, vytýká napadenému rozsudku 
právní mylnost z důvodu, že nepřiznal žalobci disposiční právo v sou
vislosti, o kterou tu jde, ovšem totožné s aktivním oprávněním k žalobě, 
co do 'části zabavené pohledávky, která přesahuje pohledávku, pro niž 
a pokud pro ni bylo povoleno přikázání zabavené pohledávky. Jak plyne 
z § 294 a 308 ex. ř. a dovolací soud již mnohokrát uznal (srv. rozh. 
č's. 4292, 5655, 6940, 8582 sb. n. s.), nemá exekuční zahavení pohle
dávky v zápětí pozbytí disposičního, práva dlužníka, najmě jeho žalob
ního práva ohledně zabaveného nároku. Dlužník může zabavenou po
hledávku zažalovatí, jenže nemůže vzhledem k zákazu podle § 294 ex. ř., 
spojenému se zabavením, žalovati o zaplacení, nýbrž jen o složení na 
soudě, pokud se týče jen toto může na dlužníkovu žalobu žalované straně 
býti uloženo (sh. n. s. čís. 3369, 4745). Ztrátu dlužníkova žalohního 
oprávnění má v zápětí teprve přikázání pohledávky k vybrání (§ 308 
ex. ř.). Avšak ztráta žalobníhooprávnění nastane i tenkráte jen co do 
částky přikázané k vybrání, nikoli ohledně převyšku zabavené pohle-
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dávky nad tuto částku. V projednávaném případě byla zabavená po
hledávka asi 1,000.000 Kč přihlášena k vybrání výslovně jen až do výše 
vykonatelné pohledávky vypočítané na 755.182 Kč 32 h s přísl. a ne
bylo zjištěno, zda a oč zabavená pohledávka převyšuje vymáhaný ná
rok, ačkoliv podle přibližného výpočtu převyšek zabavené pohledávky 
nad vymáhanou tu bude. Proto, nižší soudy, vycházejíce ze shora uve
deného, však nesprávného předpokladu, neprávem odepřely žalobci ža
lobní oprávnění vůbec a neprávem z tohoto důvodu zamítly žalobu 
v celém jejím rozsahu. Žalobci alespoň co do částky, o kterou zažalovaná 
pohledávka převyšuje částku přikázanou z ní k vybrání, oprávnění k ža
lobě upříti nelze a následkem toho nutno jednati o' 'žalobě ve věci samé. 
Ježto se tak nestalo a řízení jest proto vadné (§ 503 čís. 2 c. ř. s.), 
touta vadností jest pak stíženo nejen řízení odvolací, nýbrž i první sto
lice, nezbylo, než zrušiti rozsudky obou nižších soudů a věc vrátiti 
prvnímu soudu, aby o ní dále jednal a znovu rozhodl(§ 5to, prvý od
stavec c. ř. s.). 

čis.9248. 

Odevzdáni pozůstalosti právem věřitelským (iure crediti) podie § 73 
nesp. říz. 

Předlužená pozůstalost může býti přenechána třetí osobě proti zá
vazku, vyplatiti věřitelům kvotu odpovidaJici hodnotě pozůstalosti, jen 
se souhlasem všech věřitelů a se svolením přejímatelovým. Pohledávky, 
mající přednostní právo v úpadku, mají je i při 'Odevzdání pozůstalos,ti 
právem věřitelským. Přípustuost odevzdáni pozůstalosti právem věřitel
ským závisí nejen na výši pozůstalosti, nýbrž i na osobních poměrech 
zůstavitelových. Nedojde-li k souhlasu všech věřitelů, jest prohlásiti 
úpadek na předluženou pozůstalost. 

(Rozh. ze dne 5. října 1929, R 11 243}29.) 

Pozůstalostní soud vyhověl v pozůstalO'stní věci po Zikmundu Kcovi 
návrhu zůstavitelova bratra Jindřicha K-a, by mu byla přenechána po
zůstalost právem věřitelským, a vydal usnesení ze dne 12. února 1929, 
že se pozůstalost po Zikmundu K-ovi úhrnem 10.730 Kč 25 h a 711. S 
(= šilinků) odevzdává věřitelským právem Jindřichu K~ovi na srážku 
pozůstalostních dluhů 52.693,60 S. Rozkladu Jindřicha K-a p o z Ů s t a
los t n í s o u d usnesením ze dne 22. dubj1a 1929 vyhověl a usnesení ze 
dne 12. února 1929 zrušil. D ů vod y. Prohlášení pozůstalého bratra Jin
dřicha K-a na soudě na jehož základě byl schválen jeho návrh na pře
nechání pozůstalosti' jure crediti, že prý zaplatil všechny pozustalostní 
dluhy, spočívalo na omylu. Bylo proto jeho rozk!adu do u.snesení, kterým 
bylo schváleno, by mu byla přenechána pozustalost lUre credlŤl na 
srážku zaplacených veškerých pozůstalostních dluhů S 52.693·65Jvy: 
hověti. Naproti tomu nemá jeho návrh, by mu pozůstalos~ v uda,ne cene 
Kč 10.730,25 a S 711·-, pokud se týče S 130,- byla prenechana Jure 
crediti jen na srážku jeho pohledávky za zaplacené útraty nemoci S 1.120, 
útraty převezení S 20,40, pohřební S 530,-, náhrobku S 1.029',58 a za 
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zaplacené 2 účty městských elektrárerr S n,'62, v zákoně opory. K tomu 
bylo by zapotřebí souhlasu všech súčastněných věřitelů. Soud nemůže 
podle § 2 čís. 5 nesp. říz. vyšetřiti z úřadu, zda věřitelé by k tomu svolili, 
ježto není jisto, zda kromě uvede.ných věřitelů není ještě další, COž ani 
Jindřichu K-ovi není známo. Svolati za tím účelem věřitele podle § 813 
obč. zák. bylo by lze jen k návrhu dědice, jehož dosud není, an se k po
zůstalosti nikdo nepřihlásil, nebo k návrhu opatrovníka pozůstalosti, který 
však bude moci návrh ten učiniti teprve, až bude jisto, že nelze přene
chati pozůstalo'st jure crediti, jak to žádá pozůstalý bratr Jindřich K. 
Jeho názor, že mu má býti přenechána nepatrná prý pozůstalost na místě 
placení na srážku jen jeho pohledávky ze zaplacení takových pozůsta
lostních dluhů, které by v úpadku požívaly přednostního pořadí, není 
správný. Především nelze tuto pozůstalost se jměním přes 10.000 Kč po
važovati za nepatrnou ve smyslu § 73 nesp. říz. Považuje-li se úpadek 
se jměním nikoli přes 10.000 Kč za nepatrný, neplatí toto měřítko pro 
pozů'stalostní řízení již proto, že v něm nejsou útraty řízení tak značné 
a nepohltí tudíž tak velikou část jmění, jako v řízení úpadkovém, Avšak 
ani uplatňované pohledávky pozůstalého bratra Jindřicha K-a nepožívaly 
by vesměs v úpadku přednostního pořadí. Neměla by ho v prvé řadě jeho 
pohledávka za náhrobek pas tavený nákladem přes 5.000 Kč, poněvadž 
nelze ji zařaditi k výlohám pohřebním ve smyslu § 549 obč. zák. útraty 
nemoci patří v úpadku do prvé třídy podle § 51 konk. ř., jde-li o pohle
dávky lékařů a lékárníků, nikoliv třetích osob, které je zaplatily, nehledíc 
ani k tomu, že tato třída jim přísluší jen, pokud vznikly v posledním roce 
před prohlášením úpadku, kteréhožto předpokladu u tvrzené pohledávky 
Jindřicha K-a není. Nehledí-li se k účtu za převezení a k účtu městských 
elektráren, má Jindřich K. jen jedinou pohledávku, která by v úpadku 
požívala přednostního práva, totiž pohledávku ze zaplacených pohřebních 
výloh S 530,- neboli kolem Kč 2.500'-. Odečte-li se tato částka od 
pozůstalostního jmění v přibližné ceně 11.300 Kč, zbývá pozůstalostní 
jmění v ceně 8.800 Kč, na kterou mají nárok všichni věřitelé, nejen po
zůstalý bratr Jindřich K. Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil. D ů
vod y: Plným právem zamítnut byl stěžovatelův návrh na přenechání 
pozůstalosti jure crediti ke krytí jednotlivých dluhů, při čemž se pouka
zuje na správné důvody napadeného usnesení, jež nebyly oslabeny vý
vody rekurs ním i a k nimž se dodává jen ještě toto: § 73 cis. pat. ze dne 
9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. zní: »Je-li pozůstalost nepatrná a lze-li 
podle okolností za to míti, že mohou býti zapraveny jen nejnaléhavější po
zůstalostní dluhy, vyslechne soud strany o tom, jaká jest pozůstalost a ja
kou má hodnotu, pak o tom, co činí náklady liemoci a pohřbu' a jiné pohle
dávky, mající zvláštní přednostní právo, a přenechá jmění jimi vyčerpané 
věřitelům na místo placení. Ve výměru, kterým se pozůstalost takto od
bude, musí býti nejprve uvedeny jednotlivé pohledávky věřitelů, na jichž 
zapravení se pozůstalost přenechává misto placení«. Z toho zákonného 
ustanovení plyne, že pře dlužená pozůstalost může býti přenechána osobě 
třetí proti závazku vyplatiti věřitelům kvotu odpovídající hodnotě pozů
stalosti jen se souhlasem všech věřitelů; odevzdání jure crediti může se 
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státi jen se souhlasem účastníků a se svolením přejímatelovým; vzhledem 
k tomu, že po přijetí dědické přihlášky neni již přípustné odevzdání po
zůstalostniho jmění jure crediti, jsou účastníky nejen osoby mající právo 
dědické, nýbrž i všichni známí pozůstalostní věřitelé. Při svědčiti jest ná
zoru stěžovatele, že pohledávky, které by měly přednostní právo v úpadku, 
mají je pod týmiž podmínkami i tu, a má-li býti pokládána pozůstalost 
za nepatrnou a je-li proto přípustné odevzdání jure crediti, závisi nejen 
na výši pozůstalosti, nýbrž i na osobních poměrech zůstavitelových. Je-li 
však splněna první podmínka nepatrné pozůstalosti, musí vyhověno býti 
i druhé podmínce souhlasu věřitelů ohledně uznání nákladů nemoci a 
pohřbu a jiných pohledávek, majícich zvláštní přednostní právo a vůbec 
dorozumění o odevzdání pozůstalostního jmění jure crediti. Nedojde-li 
k souhlasu všech účastníků věřitelů, nezbude než, by dle § 69 konk. ř. 
byl prohlášen úpadek na pozůstalost předluženou, při čemž se podotýká, 
že dalším důvodem prohlášení úpadku na pozůstalost jest insolvence. 
Přenechání pozůstalosti věřitelům podle § 73 CÍs. pat. znamená rozdělení 
pozůstalostního jmění tak jako úpadku cestou kratší, toto rozdělení podle 
obdoby úpadkového řízení k řízení pozůstalostním nemůže však býti vy
nuceno jedním věřitelem, jenž platil ty které přednostní pohledávky ze 
svého, nýbrž může se státi jen souhlasem všech účastníků, v dorozumění 
všech pozůstalostních věřitelů. Poněvadž tohoto' souhlasu tu není, musíl 
první soud zamítnouti návrh jednoho věřitele, stěžovatele, na přenechání 
pozůstalostního jmění jure crediti. Opatří-li si stěžovatel souhlas všech 
věřitelů neb budou-li všichni věřitelé souhlasiti s návrhem stěžovatele, 
byvše o tom slyšeni, může stěžovatel kdykoliv návrh opakovati. 

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

Ouvody: 

Jde o' mimořádnou dovolací stížnost podle § 16 nesp. říz., připustnou 
jen, je-li tu zřejmý rozpor rozhodnutí se zákonem nebo se spisy nebo 
stala-li se zmatečnou. Nejvyšší soud, přezkoumav spisy, neshledal, že 
tu je některý z těchto předpokladí. Dovolací stížnost jest tudíž neodů
vodněna a nebylo lze jí vyhověti, zejména, an o stěžovatelově návrhu 
podle § 73 nesp. říz. nebyl ani slyšen, ať přímo nebo právním zástupcem 
neb ustanoveným opatrovníkem, Rudolf O., který podle obsahu úmrtního 
zápisu jest též dědicem ze zákona. 

čís. 9249. 

Poq;ůstalostnímu věřiteli nepřísluší právo k rekursu do. usnesení PQ
zůstalostnlho soudu o odevzdán, pozůstalosti, leč že by šlo o odevzdání 
p,oq;ustalosti jme crediti. 

(Rozh. ze dne 5. října 1929, R II 283/;29.) 
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Do usnesení o odevzdání pozůstalosti po Janu T -ovi stěžovala si 
finanční prokuratura. Rek u r sní s o u d rekurs zamítL O ů vod y: 
Finan,ční prokuratura nemá v tomto případě právo ke stížnO'sti, neboť 
v pozůstalosti po Jan~ T-ovi přihlásila pohledávku čsl. eráru ve výší 
15.184 Kc a 1.851 Kc. Tato pohledávka byla universální dědičkou za 
správnou uznána. Jestliže návrh odevzdací listiny poučuje universální 
dědičku, že jest povinna zapraviti pozůstalostní dluhy, stačí-Ii pozů
stalost, je to nezávazné poučení pozůstalostního soudu. Proti soudním 
poučením není opravného prostředku, neboť nejde o' mzhodnutí. Ostatně 
jest poučení pozůstalostního soudu o dosahu podmínečného přihlášeni 
se k dědictví naprosto nezávazné. Zda řečený dodatek (poučení o vý
znamu § 802 obě. zák.) do odevzdací listiny patří (§§ 174 a 178 nesp. 
říz.), má pozůstalostní soud z úřadu sám posouditi (OL U. čís. 7554). 
(Srovne] pozn. 41 čís. L 41 ve sbírce, vzorců nesp. řízení). 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu finanční prokuratury do od
mítacího usnesení rekursního soudu. 

O Ů vod y: 

" československý stát jest, jak není o tom spmu, pozůstalostním vě
ntelem, neboť přihlásil k pozůstalosti náhradní pohledávku. Jde o to 
zda přísluší stěžovateli jako věřiteli pozůstalostnímu právo ke stížnos't; 
do odevzdání pozůstalosti, provedeného, pozůstalostním soudem. Stěžo
vatel si osobuje toto právo, opíraje svůj názor o tvrzení, že jde o ode
vzdání pozůstalosti jure crediti. Nelze pochybovati, že by měl názor ten 
oporu v ustanovení § 9' nesp. říz., kdyby bylo správným tvrzení, že jde 
o odevzdání pozůstalosti jure crediti podle § 73 nesp. říz. Vyplývá však 
z P!o.t,?kolu ze .. ?ne 5. prosince 1'928, že byla projednána pozůstalO'st 
s ~edl.ckou Emll11 I?-ovo~ na základě její přihlášky ze závěti s výhradou 
pravmho dobrod1l11 SOUpISU (§ 802 obč. zák.), při čemž byl zřízen také 
S'oupis (,§ 92 nesp. řiz.) a dědička učinila návrh, by jí byla pozůstalost 
ovšem přetížená, odevzdána do vlastnictví se závazkem pokud jde o po~ 
z~stalostní věřitele, podle § 802 obč. zák. Nejde tu tedy o' odevzdání po
zustalostJ podle § 73 nesp. říz., dědička takový návrh ani neučinila. Za 
tohoto stavu věci neměl však stěžovatel jako p!O'Zůstalostní věřitel vliv 
na.projednání pozůstalosti. Jaká práva příslušejí pozltstalostnimu věři
teh,. vyslOVIl zákon v §§ 811, 812 a 815 obč. zák., z nichž jen ustano
V;111 § 81.2 obč. zák. pro půjčuje po'ZůstalostnímuvěřHeli postavení účast
nlka pozustalostJ (§ 95 nesp. říz.). Jinak jest však pozůstalostní věřitel 
vyloučen z jakéhokoliv zásahu do pozůstalo'Stního jednání a nemůže se 
proto po zákonu ani pOI'až"vati za stížena projednáním pozůstalosti. 
P?dmí~ky výminečného ust"novení § 812 obč. zák. nenastaly však v tomto 
pnpade a Jest proto stěžovateli odepříti právo ke stížnosti do, projednání 
pozůstalosti prvým soudem. 
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čís. 9250. 

Prozatímní opatřeni podle § 379 ex. ř. 
V tom že má odpůrce sídlo v cizozemsku,že jest v platebnich ne

snázích a 'že vybírá peníze za zboží prodané v tuzemsku a přenáší je do 
sidla svého podniku, nelze spatřovati nebezpečí ve smyslu § 379 ex. ř. 

(Razh. ze dne 10. října 1929, R I 662/29.) 

K zajištění peněžité pohledávky povolíl s o udp r v é s t a I i c e 
protí cizozemské firmě prozatímní opa!ření, rek u r S ~.í s ou d~á~r~ 
zamítl. O ů vod y: Prvý soudce oduvodml n~bezpecl p~o vY.n:aha~~ 
pohledávky tím, že odpůrce jest cizozemskou flfmou, t~kze mu ze .JeJl 
jmění snadnO' býti zavlečeno dO' cizozems~a, a že tah.0 .~asu flrm~ Jest 
v platebních nesnázích. Tyto okolnostr vsak nepos~acuJ1, by osvedčl.lx 
nebezpečí ve vydobývání pohledávky, jednak prato, z.e ~avrhovatelka J1Z 
ad pO'čátku věděla, že vstupuje do obchodmho spojem S cIzozemskou 
fírmou, jednak proto, že okolnost třebaže d~~naná, ~e. se fionanč~í stav 
odpůrkyně zhoršil a že jest možno, ze budou cash Jmem odpurkyne z tu
zemska do cíziny zavlečeny nebo, že buďe rozsudek v Clzozemsku vy
konati, uení ještě konkretním ohrožením vyda~y:~ poh.ledávky .. ~avr~o: 
vatelka ani netvrdila ani neosvědčila, že dlLlzl11K svym Jednamm Clm 
pravděpodobným z~aření nebo st!ž~ní. vydo!;ytí}?hle?á~ky. \rvý 
saudce má za to, že by toto vydobyvam po' pnpade Jednamm odpurce 
mohla býti značně stiženo nebo dokonce zmařeno, aniž však uve?l ok.ol
nosti, takové škodě nasvědčující, poněvadž am nebyly tvrzeny am osved
čeny. 

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

O ů vod y: 

Oovalacímu rekursu nelze přiznati oprávněnosti. Stěžavatelka se p?
ukazuje na správné adůvodnění napadenéhO' ,usnese.ní, je~ ne?y~o vyvr~
"eno vývady davolacího rekursu. Okolnosh, ze odpurkyne ma sldla v Cl
ZQ!zemsku a že jest v platebních nesuázích, nestačí padle § 379 ex. ř. 
o sobě k pa,volení prazatímníha' opatření, jak již rekursní soud správně 
razpaznal. Ani v tom, že adpůrkyně vybírá peníze za zbaží pradané v tu
zemsku a přenáší je přirozeně dO' sídla svéhO' podniku, nelze spatřo
vati ,činnost stěžavatelku ohrožující, neboť nelze důvodně tvrditi, že by 
tím byla dabytí stěžavatelčiny pohledávky zmařeno n.eb? značoně sti
ženo. Že však adpůrkyně ahrožovala navrhovatelku Jlllym zpusobem 
v §§ 379 ex. ř. vytčeným, stěžova lelka neosvědčila. 

čís. 9251. 

Bylo-Ii odvoláni jako nepřípustné odmítnuto, počítá se lhůta § 409 
c. ř. s. ode dne po doručeni rozsudku prvého soudu, pokud se týče ode 
dne po prohlášeni rozsudku v přítomnosti obou stran. 

(Razh. ze dne 10. října 1929, R I 723/29.) 
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s o udp r v é s t o I i c e exekuci povolil, rek u r sní s a u d exe
kuční návrh zamítl. 

Ne j v y Š š í s a u d abnovil usnesení prvého soudu. 

O Ů vod y: 

Davolacímu rekursu jest přiznati důvodnost. Odvolání pavinné strany 
proti exekučnímu titulu rozsudku okresního soudu ze dne 30. dubna 
1929, bylo odvolacím soudem jako nepřípustné admítnuto. Tím nastal 
účinek, jakoby odvolání vůbec nebylo podáno, jakoby rozsudku první 
stolice vůbec nebylo bývalo odpomvána. V tom připadě jest však po 
rozumu § 409 ds. počítati lhůtu ke splnění závazku v razsudku ulože
ného, ode dne po doručení rozsudku, jemuž nebylo odpamváno, pakud 
se týče ade dne po prohlášení rozsudku za přítamnosti abou stran (§ 452 
c. ř. s.). TotO', prohlášení stalo, se dne 30. dubna 1929 a čtrnáctidenní 
lhůta k vyklizéní bytu v rozsudku stanovená končila dne 14. května 
1929. Jelikaž návrh na povolení exekuce podán byl dne 3. července 1929, 
kdy lhůta k plnění již prošla, první soud právem vyhověl exekuční žá
dosti. (Rozh. čis. 230 sb. n. s.) 

čís. 9252. 

Společnosti s r. o. (zákion ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.). 
Odvolání dosavadního a ustanoveni nového jednatele není změnou 

společenské smlouvy. K platnosti' usnesení valné hromady, jímž byl. jed
natel odvolán, stačí prO'stá většína hlasů. Opověď, jíž ohlášeno k rej
střiku odvoláni jednatele, netrpí formální vadou proto, že nebyla pode
psána odvolaným jednatelem. 

(Rmh. ze dne 10. října 1929, R I 753/29.) 

Re j s t ř ík o v Ý S o ll' d zapsal do rejstříku, že se dosavadní jed
natel spalečnasti s r. a. Josef H. vymazuje a že se zapisuje nově zřízený 
jednatel Jaroslav H. Rek u r sní s o u d k rekursu Josefa H-a napa
dené usnesení potvrdil. O ů vod y: Základní chybau stěžovatelovou je 
jehO', názor, že ustanovení navéha jednatele místo odvolaného dosavad
níhO' jednatele je změnou spalečenské smlauvý. Názor tento jest právně 
mylný a nemůže obstáti, nemaje apory ani ve smlouvě ani v zákoně. 
Proti tomuto názoru mluví především obsah smlouvy spalečenské ze dne 
20. října 1920, jež v odstavci 12. výsla,vně ustanovuje, že všude tam, kde 
smlauva nic neustanavuje, platí předpisy zákona ze dne 6. března 1906, 
čís. 58 ř. zák.,tudíŽ i ustanovení § 16 al. 1, padle něhož může býti jed
natel kdykoliv usnesením společníků advolán, a předpis § 15 a1. 1, podle 
něhož se ustanavení j~ďnatele děje usnesením společníků. Kromě toho 
ustanovuje však smlouva v odstavci 6 (v doslovu odstavce lil. dadatku 
ze dne 5. srpna 1921) výslovně, že jednatelé mohou býti usnesením spo
lečníků advoláni a v adstavci lL (v dasla'v'll odstavce V. téhož dodatku), 
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že se usneseni na valné hromadě, pokud zákon neustanovuje jinak, dějí 
prostou včtšinou hlasů. Nelze proto v odvoláni jednatele dosavadního 
a v nstanovení jednatele nového spatřovati změnu smlouvy, nýbrž jen 
výkon práva, smlouvou tou zaručeného. Kdyby však otázka odvolání a 
ustanovení jednatelů nebyla smlouvou upravena, je tu ustanovení § ll) 
a1. 1 zákona ze dne 6. března 1906, čÍs. 58 ř. zák., jež výslovně praví, 
že jednatel může býti usnesením společníků kdykoli odvolán, při čemž 
mll are i zůstává zachován nárok na náhradu škody pro předčasné odvo
lání z úřadu jednatelského. Toto ustanovení má povahu donucovací 
a nemůže býti podle § 4 zákona platně vyloučeno ani smlouvou. Ne
jde-li však o změnu smlouvy, nelze na projednávaný případ užíti usta
novení § 50 zákom! o tříčtvrteční většině hlasů k platnosti usnesení, 
an,i ustanovení § 49 téhož zákona, že usnesení valné hromady musí býti 
osvědčeno, nýbrž k platnosti usnesení st"či jak podle smlouvy tak i podle 
zákona (§ 39 zákona) prostá většina hlasů. Té však, jakž vyplývá 
z notářsky osvědčeného opisu protokolu o valné hromadě ze dne 28. 
června 1929, na níž byl s'těžovatel z úřadu jednatele odvolán, bylo do
cíleno. Jest ovšem pravda, že podle odstavce 4. prohlášení ze dne ll), 
prosin,ce 1921 byl místo vystoupivšího jednatele Josefa V-a ustanoven 
jednatelem stěžovatel na dobu svého společenského poměru, z toho však 
nemůže stěžovatel těžiti, neboť ustanovení toto, nemá ten smysl, že stě
žovatel, dokud je členem společnosti, nesmí býti z jednatelského, úřadu 
odvolán, nýbrž je mu rozuměti tak, že stěžovatel přestává býti jed
natelem, jakmile přestal býti společníkem. 

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

Důvody: 

Napadené usneseni rekursního soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení 
rejstříkového- soudu, není ve zřejmém rozponu ani se zákonem ani se 
spisy a neniani stíženo zmatečností. Není tu tedy pod'mínek § ll) cis. 
pat. ze dne 9. srpna 1854, 'čís. 208 ř. zák. a nemohlo býti dovolací stíž
nosti vyhověno. Vzhledem k vývodům stížnosti nutno však ještě dodati, 
že opověď netrpí formální vadou proto, že není podepsána stěžovatelem 
jako, dosud v obchodním resjtříku zapsaným jednatelem, neboť v době 
jejího podání stěžovatel již jednatelem nebyl a opověď čelila právě k za
vedení rejstříkového pořádku (srv. Bílý, Nesý, Vacek: »Společnost s ob
mezeným ručením« str. 95-111.). Není tedy opověď formálně vadná, ana 
byla podepsána dosavadním jednatelem Janem H-em a nově zvoleným 
jednatelem Jaroslavem H-em. 

čís. 9253. 

Smlouva mezi československou republikou a královstvím Srbů, Chor
vatů a Slovinců O' úpravě vzájemných právních styků ze 00e 17. března 
1923, čís. 146 sb. z. a n. na rok 1924. 
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Uznánún rozsudků jako exekučních titulů podle čl. 39 smlouvy jest 
rozuměti i uznáni jejich materielni pravomoci, pokud vyhovuji náleži. 
tostem čl. 41 čís. 1 až 4. . 

(Rozh. ze dne lO. října 1929, R I 154/29.) 

Tuzemská firma F. žalovala chorvatskou spořitelnu u jugoslavských 
soudl! o zaplacení 189.568 Kč z důvodu rukojemství za K-a. Oba 
nižší soudy žalobě vyhověly a ježto podle soudního řádu, platícího 
v ]ugoslavii, nemá mimořádné dovolání odkladného účinku, zaplatila 
chorvatská firma tuzemské firmě zažalovaný peníz i s úroky celkem 
228.824 Kč. Mimořádnému dovolání chorvatské firmy bylo napotom vy
hověno a žaloba tuzemské firmy byla zamítnuta. žalobou, o' niž tu jde, 
domáhala se chorvatská firma na tuzemské firmě vrácení zaplacených 
228.824 Kč. Pro ce sní s o udp r v é s t O I i c e uznal podle žaloby. 
D ů vod y: Na základě rozsudku král. horvatsko, slavonsko, dalmat
ského stolu 1členného v Záhřebě z 2. prosince 1926 se zjišťuje, že ten,lo 
nejvyšší soud žalobu firmy F. zamítl z důvodu, že dnešní žalovaná ne
byla oprávněna smlouvu ze dne 28. února 1921 jednostranně zrušíti a 
že tedy neměla právo požadovati na K-ovi zaplacení kupní ceny za 
zbývající zboží, a ohledně druhéž'alované, dnešní žalobkyně, také ještě 
proto, že bylo' její rukojemství ohraničeno lhůtou do 31. března 1922, 
kterýmžto dnem její závazek přestal a že jest žaloba z důvoďu tohoto 
rukojemství teprve dne 1. dubna 1922 k soudu podaná, promlčena. 
Hledíc ke smlouvě mezi československou republikou a Královstvím SHS. 
čís. sb. 141)/11924, nelze k právě uvedenému rozsudku nejvyššího soudu 
horvatsko-slavonsko-dalmatského pohlížeti jinak, než že jím byl právní 
poměr mezi dnešními stranami upraven s konečnou platností. Citovaná 
smlouva zaručuje exekučním titulům každé ze smluvních stra", vykona
telnost ?a ú~emi druhé smluvní strany a tim u'Znává, že pravoplatným 
rozsudkum Ilhoslovanských soudů' přísluší na zdejším státním území 
ú.činek právní moci. Aby to bylo' ve smlouvč výslovně řečeno, nebylo 
treba, neboť, byla-li vzájemným rozsudkům při2inána vykonatelnost, jest 
tím též. ř,;čeno, Že se jim přiznává právní moc, poněvadž vykonatelným 
lest prave len rozsudek, který nabyl a jest účastněn právni moci. Sta
nov~'sk?~ žvalované v tomto. směru není tedy správné, pfi čemž _ na tom 
nezaleZl, ze rozsudek, O< kterém jest řeč, neodsuzuje žalovanou k plněni. 
To má jen ten následek, že na základě tohoto rozsudku nemůže dnešní 
hlobkyněvésti přímo exekuci, ale nijak rozsudek ten nezbavuje jeho 
vyzn,:'mll pro prá"ní poměr mezi stranami. Jakmile jest mezi oběma státy 
zarucena vykonatelnost exekučních titljlů, musí každá ze smluvních stran 
respekto'vati pravoplatné rozsudky soudů druhé strany takže se má 
v souzeném případě včc tak, jakoby o. právním poměru' mezi dnešními 
~~ranaml bylo právoplatně rozhodnuto· soudem zdejším. Nemělo by tudíž 
ucelu a bylo by přímo nepřípustné, by bylo rozhodnutí nejvyššího sou-du 
horvatsko-slavo'l1sko-dalmatského' ze dne 2. prosince 1926 v tomto sporu 
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přezkoumáváno, a k přednesu žalované, pokud uplatňuje, že byla dnešní 
žalobkyně k zaplacení, o které jde, při správném výkladu právního po
měru mezi stranami z důvodu záruky skutečně povinna, nelze vůbec 
hleděti. Jen mimochodem se podotýká, že, bylo-li ručení žalobkyně ome
zeno na dobu do 31. března 1922, o čemž jest podle obsahu procesního 
spisu jihoslovanského' stěžl možno pochybovati - jevil by se její zá
vazek i podle zdejších předpisů (§ 1449 obč. zák.) uplynutím doby 
zaniklým, poněvadž byla Ž'aloba dnešní žalované podána pozdě. Za to
hoto stavu věcí jest jasné, že žalobkyně to, co jen na základě potvrzu
jícího rozsudku druhé stolice dnešní žalované plnila, může po rozsudku 
nejvyššího soudu v Záhřebě ze dne 2. prosince 1926 podle § 1435 obč. 
zák. žádati zpět, poněvadž důvod, ze kterého bylo plněno, pominul, 
a žalovaná by byla jinak na její škodu bezdůvodně obohacena. Obo
hacení sice firma F. popírá a uplatňuje zejména vzájemnou pohledávku 
z důvodu náhrady škody v téže výši, jako jest peníz zažalovaný, ale 
pohledávka ta jí nepřísluší. Nebof, poklid ji opírá O záruku žalobkyně 
za K., bylo nejvyšším soudem v Záhřeb" jednou pro vždy vysloveno, 
že záruka před podáním žaloby pominula, a pokud žalovaná vyslovuje 
domněnku, že si žalobkyně zboži spolu s K-em přisvDjila a je převzala, 
jde právě jen o domněnku nijak nedoloženou, se kterou se soud ani ne
může zabývati. O d va I a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil 
věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodL 
D ů vod y: Vychází-li se ze stanoviska, že rozhodnutím nejvyššího 
soudu v Záhřebě ze dne 2. prosince 1926, bylo· právoplatně uznáno, že 
záruka žalující spořitelny dne 31. března 1922 zanikla, může to míti jen 
ten význam, že neručí spořitelna již za závazky K-a, jež po 31. březnu 
1922 teprve vznikly, ale nemůže to' míti ten význam, že i její rukojemský 
závazek, pokud již před 31. březnem 1922 po právu vznikl, pouhým 
uplynutím tohoto dne zanikl. Bylo tedy důležitým zjistiti rozsah tOhDtO 
rukojemského závazku žalující spořitelny za závazky K-a z jeho' ko
misionářského poměru proti firmě F. a dále, zda a do jaké výše vznikly 
již před 31. březnem 1922 závazky K-a proti firmě F. z komisionářského 
poměru, zejména odprodejem anebo ztrátou, po případě zpronevěrou 
komisionářského zboží. Právem vytýká odvolatelka, že řízení zůstalo ne
úplným, ježto nebyly provedeny důkazy o' okolnostech tvrzených v ža
lobní odpovědi. Okolnosti tam uvedené mají pro rozhodnutí sporu pod
statný význam, neboť zjistí-li soud na základě korespondence, po pří
padě í jiných důkazů, že žalující spořitelna musila ručití za veškeré 
zboží odprodané K-em, po případě i za zbO'ží zpronevěřené a ztracené, 
a zjístí-li se, že K., jak odvolatelka tvrdila, větší díl zboží do komise 
daného odprodal již před 31. březnem 1922, se sníží eo ipso nárok ža
lobní o tyto částky, poněvadž r'1čila za správné odvedení kupní ceny 
docílené K-em. 

N e j vy Š š í s O' u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvola
címu soudu, by znovu rozhodl o odvolání bez ohledu na důvod, pro 
který zrušil rozsudek. 
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Důvody: 

Výhra~a práV?,~lOCi může se týkati jen právního názoru, podle něhož. 
rozhod~utr neJ~ysslh? soudu v Zagrebu může míti jen význam, že ža
lobkyne neruČ! za zavazky vzmklé teprve po dni 31. března 1922 ne 
však význ~l1], že jej! ruk<:jemský závazek zanikl uplynutím toho dne, 
pokud vzmkl po pravu prede dnem 31. března 1922. Dovolací soud 
sou~l~sí v zásadě s prá~~~m názorem vyplývajícím z napadeného usne
sem, z~ roz,'u,dku neJvysslho soudu v Zagrebu jest přiznati právomoc 
I pro uzeml csI.. re~ubhky. Smlouva s královstvím jugoslávským čís. 
146/24 neob~ahu Je sIce vyslovného ustanovení o pravomoci nálezů jako, 
smlouva s kralovstvím italským čís. 127/26, ale ze srovnání obou těchto 
s:uluv neloze usou~iti jinak, než že pod uznáním rozsudků jako exekuč
mch ,tItulu podle cl. 39 smlouvy čís. 146/,24 jest rozuměti i jich mate
n,elm p~avomoc, pokud vyhovují náležitostem vytčeným v čl. 41 pod 
~IS. 1 az 4. O tom bude nutno ještě uvažovati-. Nezáleží tedy na tom 
ze ne!de o r~zs~dek odsuzující k plnění, jež by mělo býti v tuzemsk~. 
vy~?zeno, nybrz o rozsudek odpírající žádané plnění. Rozsudek nej
vyss~ho' 'S.oudu v Z~grebu by:o by vyložiti jak zní, a po této stránce 
?eposou,dIl O~VO.]aCI sO,Ud vec spnívně. Rozsudkem tím byla nynější 
zalo~a~a . zaml~nuta se, z~lobou p~oti nynější žalobkyni, žalované jako 
r~k~jml, I z duv~du" ze Jej; rukOjemství bylo omezeno' lhůtou do 31. 
?rezna 1922, ~tere?oz dne prestal její závazek (§ 1449 obč. zák.), takže 
zal oba podana z ~uvodu toh,~t? :ukojemství k soudu teprve dne 1. dubna 
1 922: ~yla promlcena. NynCjšI zalobkyně byla tehdy žalována jen jako 
IUkojml. Omezem rukoJemskeho závazku do 31. března 1922 ne hl, 
podle roz'~udku míti výz~a~, že žalobkyně ručí dosud za závazky v~~kl~ 
do 31. br~z,na 1922, ny?rz znamená, že žalobkyně jen do téhož dne 
mohla bY!1 zalovana ~ d~vodu p~evzaté záruky. Jakmile se tak nestalo, 
zar;lk! J.eJl rukOjemsky zavazek vubec a nikDliv' jen z části. Praví přece 
zmme~y rozsu~:k, v~slovně" že žaloba podaná dne 1. dubna 1922 jest 
prom1ce~a,. tudlz ,ze ~alovana~emá ~ůbec co žádati na žalobkyni z dů
v~du rukoj~mstvl. Tlm byl jl odepren jakýkoliv nárok z rukojemství 
vW;e~. Nem ~rot? třeba zjisti,ti z uvedeného důvodu ohsah závazku 
zpusobem .:'ytceny:u v n~padeném usnesení, neboť nárok z tohoto zá
vazku byl zal ovane odepren n'aprosto zamítnutím žaloby. 

čís, 9254, 

:~~IČ:Cí !hůta p:o právo odporovati rozdělení společného majetku 
~~z e .em ZIS~ ~polecenského jmění a tím i pro právo žádati úpIné ~ 
učtov~ní, podna teprve subjektivni osobní IDmnosti vymáha'n' p ,VY 

Pravo spol čnik V" ' 1 rava. 
I v t' h e. a ve~eJne ObchOdní společnos.ti nahlížeti v knihy spo-
l:~~ I, ::a, ;n..uJe v S?be}lárok, by knihy ty byly vedeny vedoucím. sp-l)
Právo e:::v n: a SPbrah~dne, ,by .~ mch b~10 l~e ,s~ti celý běh obchodu. 
~ •• v. lze '::.0, C o I knihy nevycerpava pravo společníka na slo
zenl

l 
I!ctu't,nestact-It nahlédnutí to k nabytí správného obrazu o stavu 

spoecnos I. 
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Jednatele veřejné obchodní společnosti jest pokládati za plnomoc
níka společniků, jenž jest povinen obchody společnosti svědomitě vésti, 
přijaté peníze odvésti do pokladny společnosti a složiti podrobné účty. 
Okolnost, že jednatel předložil bilanci, nesprošťuje ho povinnosti úplně 
vyúčtovati. Pro jeho vyúčtovaci povinnost jest lhostejno, že bilanci za 
určitou dobu trvání společnosti složili likvidatoři. 

(Rozh. ze dne 10. října 1929, Rv I 1301/<29.) 

žalovaný byl až do roku 1920 oprávněn zastupovati firmu veřejné 
obchodni společnosti. žalobou, o niž tll jde, domáhala se na něm spo
lečnice firmy vyúčtován,i o tom, jak a komu byly rozděleny zisky, nevy
kázané v knihách, v létech 1917, 1918, 1919 až do 3. listopadu 1920, 
kdy byla usnesena likvidace společnosti. O b a niž š i s o u d y žac 

lobu zamítly. 
N e j v y Š š i s o u d uznal podle žaloby. 

D ů vod y: 

Dovoláni napadá právem mzsudek odvolacího soudu z důvodu ne
spráV'ného právního posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Nižší soudy 
neposoudily věc právnicky správně, uznavše, že již uplynula tříletá pro~ 
mlčecÍ lhůta podle § 1487 obč. zák. pro právo žalobkyně odporovat! 
rozděleni spo,lečného majetku, rozdělení zisků společenského podniku 
a tím i pro právo její, žádati od žalovaného úplné vyúčtování. Neprávem 
tvrdí odvolací soud, že jest čítati tuto tříletou promlčecÍ lhůtu ode d.ne 
skutečného, dokonaného rozděleni společenského jmění. Podle stálé JU
dikatury nejvyššího soudu (viz čís. 1772 a 7663 sb. n. s.) neplatí usta
novení § 1478 obč. zák. o početí promlčecí lhůty již při objektivní mož
nosti soudního vymáhání práva i při kratších lhůtách promlčecích, 
§§ 1486 a 1487 obč. zák., nýbrž platí tu podle obdoby § 7 obč. zák. 
zásada § 14890bč. zák., že jest tu potřebí í subjektivní, osobni mož
nnsti vymáháni práva. (Tak také Ehrenzweig, System des os!. Privat
rechtes 1928 § 9,1 a § 127, Dr. Dniestrzanski, das Wessen des Werk
lieferungsvertrages 1898 § 10, str. 172-175). Není tudiž pwmlčen ža
lobní nárok odporovati rozdělení společných zisků a žádati jich vyúčto
vání, ana žalobkyně zvěděla o zatajených ziscích teprve ze zprávy re
visní komise ministerstva fínancí. Zpráva ta bylasděl2ma 31. října, 1925, 
a dostala se k vědomosti žalobkyně později; žalobkyně udává, že o ní 
zvěděla teprve 31. května 1926. Než, i kdyby byla žalobkyně o zprávě 
té zvěděla již dnem 31. října 1925, nebyla by její žaloba promlčená, 
neboť podala žalobu již 20. září 1928, před uplynutím tříleté promlčecí 
lhůty § 1487 obč. zák. 

že tu byly zisky společnosti, které nebyly vykázány v obchodních 
knihách veřejné společnosti, a jez hyly nicméně mezi společníky roz
dělovámy, doznal žalovaný sám v žalobní odpovědí, kde rovněž při
pouští, že revisní komise zjistila zisky společnosti na základě zisků sice 
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ncrykázan)!ch \' knihách. avšak rozc\ělen)rch Již mezi společníky. Ža
lobkyně domáhá se vyúčtováni o tom, jak a komu byly rozděleny tyto 
v kn1hách nevykázané zisky veřejné společnosti, vedouCÍ obchody pod 
firl110U Fr. S., za leta 1917, 1918, 1919 až do 3. listopadu 1920, kdy 
byla usnesena Irkv1dace společnosti. Veřejnou společnost FL S. měli 
vésti žalovaný společně s otcem žalobkyně Františkem S-cm. Žalovaný 
doznává však, že byl pověřen zastupováním společnosti, jakož i že sám 
bilance provedl a předložil. Byl tedy vedoucím jednatelem společnosti. 
Podíe § 1198 obč. zák. jest společník, jemuž byla svěřena správa pod
niku, povinen vydati řádné účty o příjmech a vydáních a podle § 1199 
~Iožiti účet konečný a rozděliti zisk nebo ztrátu po ukončen,í podníku. 
Zalovaný bráni se proti žalobnímu nároku poukazem k tomu že žalob
kyně mohla sama a že za její nezletilosti mohl její zákonný zástupce 
nahlížeti do knih společnosti a z nich si bilance sestaviti a že tak může 
učiniti i nyní ještě; přehlíží však, že právo společníka podle d. 105 obch. 
zák., nahlížeti v knihy společnosti, zahrnuje v sobě nárok, by kníhy 
byly vedou~ím, společníkem vedeny řádně a správně, by z nich bylo lze 
sezna tr cely beh obchodu (Staub-Pisko str. 354). Revisní komisí míni
sterstva financí bylo však zjištěno, jak žalobkyně tvrdí a žalovaný v za
lobm odpovědi ~oznal, že knihy společnosti nebyly správně vedeny, ježto 
ne,vykazovaly vsecky zlSky společno'sti, mezi společníky rozdělované, 
a J1Z z toho plyne, že nahlížení v takové knihy nemohlo býti pro žalob
kyni dostačíteln'ým, neboť nemohly jí knihy takové poskytnouti spo
lehlrvy zaklad k sestavení správné bilance, tím méně k informaci, komu 
.~ pk. byly ro~,děleny zisky v knihách těch nezapsané. Z toho plyne, 
ze 1'ra;;o. !,~h1rzet1 ~. obchodní knihy, nevyčerpává právo společníka na 
810ze111 uctu, nestac1-1r to k nabytí správného obrazu o stavu společ
nosti, jejích obchodů, o všech příjmech a vydáních, o celém zisku d 

o veškeré ztrátě. ?b~h~dní zákon stanovil ve čl. 105 společníku jen 
m1mmUl11 Jeho opravnel11 (Staub-Pisko, Komentář k čl. 105 obch. zák. 
§ I), nikoli maximum, a platí tudíž podpůrně občanský zákoník, pokud 
poskytUje společníku další oprávnění. Ostatně jest žalov<rného, jenž, jak 
nesporno, ;oyl. Jednatelem veřejné společnosti, pokládati po rozumu 
§ 119,0 obc. z~k. za ,pl":omoc~íka ,spole,čníků, j,enž je povinen obchody 
spolcenost1 svedom1te vestl, pnpte pemze odvesti do pokladny společ
nost1 a ~lož!ti pod:obné účty (Ehren~weig § 378 str. 542). Jako jed
natel vereJne spole.cnostr byl povrnen Ke složení účtů a mohla žalobkyně 
kdykoh po rozej1Í1 se společnosti od něho žádati kon,ečné vyMtování 
a rozdělení zisků (§§ 1198 a 1199 obč. zák.). Podle § 1200 obč. zák. 
1110hla by v .. př!padě podvodu žádati úplné vyúčtování nejen pro bu
doucnost, nybrz 1 pro mrnulost, nejen tehdy, když se dosud spokojo
vala s předlozením bilanci, nýbrž i tehdy, kdyby se byla vzdala nároku 
na vyúčtování. Okolnost, že žalovaný předložil bil""ce, z nichž některé 
byly žalobkyni schváleny, nesprošťuje ho povinnos'i úplně vyúčtovati, 
v:dyť bdance (uzávěrka) se rozeznává od vyúčtovánÍ. Bilancí rozumí 
(cl., 29 .obc~: z~k.) ,obchodní zákon jen uvedení konečného peníze, vy
Jadruj1C1ho c1ste Jmem, Jak vyplývá ze srovnání aktiva pasiv pojatých 

Ch-Hn! rozhodnutí XI. 
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v inventář. Ke složení účtů stačí předložení knih a dokladů jen, jsou-l~ 
řádně vedeny. Tomu však tak není v tomto případě, jak nesporno; ~nusl 
tedy v tomto případě žalovaný dáti ješt~ další, vyúčtování, kte:e by 
žalované poskytlo úplný obraz všech zlsku ,spolecnos~l z.a u~ede.na l~ta 
a, komu zisky ty byly rozděleny a Jakou ,~erou; mUSl dat; upln~ po~et 
ze svého hospodaření, zejména, jak nalozll se zlsky, Je: v bllanc;ch 
a v knihách nevykázal a jež, jak nesporno, tu byly a Jez prr r~zdehl 
mezi společníky, a jakým poměrem se tak stalo. Okolnoslt, ~e z~lob
kynC', stavši se zletilou, sprostila svéhS, otce z pO~tnnost"', datl Jl vy
účtování za leta 1917-1919 a složiti ucet konecnr, nemu.ze se dovo
lávati žalovaný. Tím nevzdala se ještě náro~u PTO:' zalo~anemu, aby on, 
jako vedoucí společník, jí dal osobně vyúctovam,. ktere , ~d neho ~po
menul žádati v jejím zastoupení její ote~. žalovany nemuze se vyvmo
vati ani tím, že bilanci za dobu od 1. bre~na do 3. hstop~~u 1920 slo~ 
žili likvidatoři, neboť, nehledíc k tomu, ze btl~nce a ~yncto~am nem 
totéž, jak bylo již svrchu uvedeno, Jest povtnen zalovany, ~t~ry byl Jed
natelem veřejné společnosti až do. 3._ltstop~du 1920, vyuctovalt 1 za 
tuto dobu žalobkyn,i, mkoh hkvldaton, Jlchz povtnnost. se vztahovala 
teprve na dobu po zrušení společnosti, na dobu po 3. hstopadn 1920, 
za kterouž dobu však žalobkyně vyúčtování nyní nežádá. Jest P,roto 
žalovaný povinen podati vyúčtování o své činnosti do .l1!astoupe~ll ~radu 
likvidátorů, bez ohledu na to, jakou bilanci za dobu tu l~kvldator~, se
stavili. žalovaný mohl by se sprostiti povinnoslt podalt,uplne. vyucto
vání předložením obchodních kn,!h a bilancí, kdyby stacrly k ',nfofl':o
vání žalobkyně. Tomu však nent tak" Jak Jest nespor~o: nebol v l)lC~ 
nejsou zapsány zisky, které byly rozdeleny meZl spol~cmky a dle nl~hz 
revisní komíse ministerstva financí shledala dosavadnt bllance nesprav
nými a předepsala dodatečné značné daně ze zisk.ů ,k'l:ihanti n~vykáz.~~ 
ných. Knihy společnosti nestačí tedy k llltonnOV~l1l zal~bkyn~ o VP' 
zisků v nich nevykázaných a proto Jest povln,;n zalovany, ant,z bt za
lobkyně musila prokazovati 'podvodné jedl~ánt" ,;a J~ho ~~ran,;, Jl': na 
základě dosavadních přednesu obou stran, da!r Jl uplne vyuctovanl vsec~ 
zisků za léta od 1. ledna 1917 do 3. listopadu 1920 a uveslt, Jak s mml 
naložil a komu a jakou měrou je rozdělil. Posoudily ~edy n}ž~í soudy 
nesprávně případ po právní stránce a bylo protO' oduvodnenemu do
volání vyhověti a změnou rozsudků nižších soudll uznalt, Jak se stalo. 

čís. 9255. 

Pro rozluku manželství cizoq;emců, již uzavřeli sňatek v cizině a ne
měli v tuzemsku poslední společné bydliště, jest určiti k projednání soud 
podle § 28 j. n., když aspoň jeden z manželů se zde usadil nebo trvalé 
bydliště si zvolil. 

(Rozh. ze dne 10. října 1929, Nd I 450/29.) 
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Ne j v y Š š í s o II d ustanovil podle § 28 j. n. krajský soud civilní 
v Praze za" onen soud tuzemský, jenž bude místně příslušný k provedení 
řízení a k rozhodnutí o žalobě, kterou hodlá podati Ing. Sergěj Anto
novič S., bytem v D. v čechách, proti Anastazii Danilovn,ě S-ové rozené 
M-ové, prý neznámého pobytu, o rozluku manželství. 

D ů vod y: 

Podle obsahu návrhu manželova a podle potvrzeni obecního úřadu 
v D. v čechách má manžel v této obci trvalé bydliště. Manželé jsou 
ruskými státními příslušníky, uzavřeli sňatek v Rusku a neměli v česko
slovenské republice společného bydliště. Podle toho není v tomto pří
padě v tuzemsku soudu místně příslušného, k provedení sporu o rozluku 
a to ani podle § 76 j. n. ani podle § 100 j. n. v doslovu čl. II. čís. 7 zá
kona ze dne 1. dubna 1921, čís. 151 sb. z. a n., ani podle jiného zá
konného předpisu. Nejvyšší soud vyslovil již v rozhodnutí čís. 1807, 
5050 a 8745 sb. n. s. Ca totéž vyslovil již dřívější nejvyšší soudní dvůr 
ve Vidni v rozhodnutí čís. 1304 sbírky Nowakovy), že dosud platí dvorní 
dekret ze dne 15. července 1796, publikovaný jako příloha II. dvor. de
kretu ze dne 23. říjn,a 1801, čís. 542 sb. z. s., podle ·něhož jest tuzemské 
soudnictví uznáno pro manželské žaloby, když aspoň jeden z cizozem
ských manželů se zde usadil, nebo trvalé bydliště zvolil a podle něhož 
nutno pak tako·vé manželské žaloby posuzovati podle zákonů oné země, 
kde bylo manželství uzavřeno. Tyto dvorní dekrety neobsahují snad 
předpisy c příslušnosti, nýbrž obsahují zásady mezinárodního práva sou
kromého a nebyly tudíž zrušeny ani předpisem § 33 obč. zák., ani juris
dikční normou. Haagská mezinárodní úmluva o civilním řízení ;soudním

J 

vyhlášená v Rakousku pod čís. 60/1909 ř. z., k níž přistoupila také čes
koslovenská republika podle protokolu čís. 3/,1927 sb. z. a n. s účinností 
od 20. prosince 1925, neobsahuje předpislt o otázce, o kterou jde. Haag
ská konvence ze dne 12. června 1902 o úpravě soudnictví ve věcech roz
vodu a rozluky ma;nželství nebyla ratifikována v československu. Otázka, 
zda rozvodový rozsudek vydaný v tuzemsku o' manželství ciwzemců 
bude míti právní účinek v domovském státu manželů a zda tam bude 
vykonatelný, jest pro otázku příslušnosti tuzemského soudu, u něhož 
jedna ze stran žalobu podati chce, bez významu. Podle toho, co vylo
ženo. spadá tato občanská právní věc pod pravomoc zdejších soudů, ale 
není tu předpokladů pro mís.tni příslušnost tuzemského soudu ve smysln 
jurisdikční normy pro vykonávání soudnictví v tomto směru a bylo tedy 
použito § 28 j. n. 

čís. 9256. 

Bylo-Ii do rozsudku, vyřizujícího hlavní věc, pojato rozhodnutí o ná, 
mitce nepříslušnosti a neodporuje-Ii se zároveň rozsudku ve věci hlavní, 
jest přípustným opravným prostředkem rekurs. Byl-Ii rekurs uznán dů-. 
vodným, jest vyhověn,m námitce nepříslušností zasažen i rozsudek vy_ 
daný soudem nepříslušným, musí býtí zrušen a žaloba odmítnuta. 

". 
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Ohlásil-li žalovaný pn prvém roku námitku nepříslušnosti, ale ne
přišel k roku nařízenému k jednání o ohlášené námitce í ve věci samé, 
jest o ohlášené námitce nepříslušnosti rozhodnouti podle údajů žaloby. 

(Rozh. ze dne 10. října 1929, R II 341/29.) 

Usnesením, pojatým do rozsudku, zamítl p r.o c e sní s o udp r v é 
s t o líc e námitku místní nepříslušností, o které nebylo odděleně jed
náno, a uznal rozsudkem podle žalobní žádosti. Rek u r sní s o u d vy
hověl rekursu žalovaného do usnesení o námitce nepříslušnosti, zrušil 
napadené usnesení a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji 
v rámci zrušení projednal a rozsoudil. 

N e j v y Š š í s o II d změnil napadené usnesení v ten rOZU111, že za
mítl rekurs žalovaného do rozhodnutí prvého soud .. , o námitce nepřisluš
nosti. 

Dftvody: 

Neopodstatněn jest dovolací rekurs, pokud se domáhá toho, by změ
nou napadeného usnesení byl rekurs žalovaného do rozhodnutí proces
ního soudu o námitce nepříslušnosti odmítnut. Podle ustálené judikatury, 
spočívající na rozhodnutí nejvyššího soudníhO' dvoru ve Vídni ze dne 19. 
června 1906 rep. nál. čís. 193 jest přes ustanovení § 261 třetí odstavec 
c. ř. s. přípustným opravným prostředkem proti rozhodnutí o námitce 
nepříslušnoSti, bylo-li pojato do rozsudku vyřizujícího věc hlavní, a ne
odporuje-li se zároveň tomuto rozsudku ve věci samé, jen rekurs (srov
nej čís. 2023 sb. n. s.). Důsledkem tohoto rozhodování jest, že, byl-li 
rekurs do takového usnesení uznán za odůvodněný, jest vyhověním ná
mitce nepříslušnosti zasažen také rozsudek vydaný nepříslušným sou
dem, musí býti zrušen a žaloba odmítn·uta. Když se tedy žalovaný bránil 
proti rozhodnutí prvního soudu jen z toho důvodu, že námitka nepřísluš
nosti fakturního soudu byla zamítuuta neprávem, zvolil správně opravný 
prostředek rekursu, a nemůže býti důvod~m k jeho odmítnutí, že nebylo 
zároveň podáno odvolání, ani že v rekursu nebylo navrženo, by spolu 
se zrušením usnesení O' námitce nepříslušnosti byl zrušen i rozsudek. 
Pro návrh; by žaloba byla odmítnuta, nebylo v rekursu již proto místa, 
po'něvadž žalovaný se jím nedomáhal konečného rozhodnutí, nýbrž jen 
dalšího jednání o námitce. 

V právu jest dovolací rekurs, pokud se jím navrhuje obnovení zru
šenéhO' usn,esení prvního soudu, ale z jiných důvodů než uplatněných. 
Žalov<ťný ohlásil při prvním roku námitku místní nepříslušnosti, ale ne
přišel k roku ustanovenému na den 4. března 1929 k jednání o ohlášené 
námitce i ve věci samé. Pro zmeškání tohoto roku byl žalovaný podle 
§ 144 c. ř. s. vyloučen z jakéhokoliv dalšího přednesu, a to nejen ve věci 
hlavní, jak prvn<Í soud uznal, nýbrž i co do ohlášeúé námitky nepřísluš
nosti (srv. odp. min. k § 398 c. ř. s. pol. 7). Následek toho byl, že i o ná
mitce nepříslušnosti mělo býti rozhodnuto podle udání žaloby, jako by 
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byla pravdivá. Pouhé ohlášení námitky nepříslušnosti při prvním roku 
není ještě popřením skutkových okolností v žalobě tvrzených. To mohlo 
se státi teprve při roku ustanoveném k spornému jednání. V žalobě bylo 
udáno, že žalovaný přijal bez· námitky fakturu odeslanou současně se 
zbožím a obsahující doložku, že kupní cena jest splatná a žalovateJn,á 
v M., čímž všechny podmínky fakturního sudiště podle § 88 odstavec 
druhý j. n. byly tvrzeny. Jiného skutkového přednesu, k němuž by bylo 
třeba při rozhodnutí přihlížeti, vůbec nebylo. Námitka nepříslušnosti 
mohla i měla býti zamítnuta bez provádění jakýchkoli důkazů. Napa
dené usnesení rekursního soudu musilo býti změněno a obnoveno' usne~ 
sení procesního soudu. 

čís. 9257. 

Dopravní řád železniční. 
Odebral-Ii příjemce zásilku sestávající z více kusů II nepoznamenal-Ii 

v potvrzeni o příjmu, že některé kusy chybí, platí celá zásilka za ode
branou a nárok na náhradu za zaníklý s výhradou ustanovení druhého 
Gdstavce § 97 žel, dopr. ř. . 

(Rozh. ze dne 10. října 1929, Rv II 713/28.) 

Příjemce zásilky koží domáhal se Ifa dráze náhrady škody, ježto při 
výdeji zásilky chyběl balík koží. Žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h 
tří s tol i c, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Dovolací důvod nesprávného právního posouzení není opodstatněn, 
ba bylo při správném právním posouzení žalobu zamítnouti, aniž bylo 
vůbec třeba, zabývati se otázkou, zda ztracený balík koží byl při odběru 
zásilky vydán'. Podle § 97 (I) žel. dopl'. ř. zanikají proti železnici všechny 
nároky z nákladní smlouvy, jakmile bylo zaplaceno dovozné s ostatními 
pohledávkami v áznoucími na zboží, a zboží bylo odebráno. To se v sou
zeném případě stalo. Zásilka pozůstávala z desíti kusů, a to z pěti pytlů, 
dvou balíků a ze tří kusů syrových koží. Příjem všech desíti kusů byl 
zmocněncem žalující strany potvrzen na návěští, jež bylo zároveň odběr
ným listem, zásilka byla bez námitky přijata a odvezena. Nebylo-li zmoc
něnci žalující firmy, jenž byl pověřen odebráním zboží, vydáno všech 
deset kusů zásilky, měl právo žádati za písemné zjištění, že jeden balík 
chybí (§§ 82, 97 (3) žel. dOpl'. ř.) a do té doby odebrání zboží odepříti, 
jednak poznamenati v potvrzení příjmu podle § 97 (4) žel. dopl'. ř., že 
jeden balík chybí. Když ani to, ani ono neučinil, vztahuje se potvrzení 
příjmu na všech deset kusů uvedených v návěští. Neprávem odvolává se 
žalující strana na zdejší rozhodnutí <ČÍs. 2125 sb. n. s. Jím bylo jen vy
sloveno, že odebráním předaných kusů nezanikl nárok na náhradu za 
kusy ztracené; pro posouzení otázky, zda se potvrzení příjmu zásilky 
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vztahuje i na kusy ve skutečnosti nepředané) nemá toto rozhodnutí V)'
~namu. Z pravidla, že potvrzením příjmu a odebráním zboži zanikaji 
všechny nároky proti železuici, jest podle druhého odstavce § 97 žel. 
dDpr. ř. jen pět výjimek, z nichž se na částečnou ztrátu zásilky vztahují 
jen. tři, ale na souzen)! případ nedopadá žádná. Není tu nároku na ná
hradu za vady, jež podle §§ 82 a 83 žel. dopL ř. byly zjištěny před od
běrem zboží nebo k jichž zjištění nedošlo proti předpisu § 82 žel. dopr. 
ř. vinou železnice, neboť o ztrátě balíku se před odebráním zboží ještě 
uevědělo, nemohla tedy býti zjišťována. Není tu případu §, 97 (2) čís. 4 
žel. dopr. ř., podle něhož mohou býti i po odebrání zboží uplatněny ná
roky na náhradu za vady, které nebyly pří odběru zevně znatelné, bylo-li 
nejpozději do týdne P9 odebrání buď písemně u železnice neb II soudu 
navrženo vyšetření a zjištění škody. Podle vlastníh,o přednesu nav!hla 
sice žalující strana šestý den po odebrání zásilky u zelezUlce telefoUlcky 
sepsání domácího protokolu, písemně nebyl však návrh včas uč!,~ěn. 
Zbývá uvážiti, zda není železnice povinna náhraďou podle § 97 (2) C1S. 1 
žel. dopL ř., poněvadž škoda byla způsobena' hrubou nedbalostí dráhy. 
Nestačí tu důkaz zavinění neb nedbalosti, dráze musí býti dokázána ne
dbalost hrubá, tedy zvlášť těžké porušení povinné bedlivosti, jehož ne
blahé následky bylo lze bez námahy předvídati a .jemuž bylo lze lehce 
se vyvarovati. Dovolání spatřuje ji v tom, že zboží nebylo vydáno podle 
§ 76 (,10) žel. dopr. ř. ze skladiště, nýbrž z vagonu, že bylo vydáno při 
nedostatečném světle a že je nevydával skladník sám, nýbrž podřízeny" 
dělník. Hrubá nedbalo,st není žádnou z těchto skutečností prokázána. 
Že zboží nebylo připraveno k odebrání ve skladišti, vysvětluje sama ža
lující firma tím, že skladiště jest zamořeno krysami. Kúže nebyly tedy 
přeneseny do skladiště, by byly uchráněny škody od krys, v zájmu sa
mého příjemce, takové opatření nelze pokládati za hrubou nedbalost. 
Že zboží bylo vydáváno za malého světla, vysvětluje se roční dobou a 
pozdní večerní hodinou (dne 26. ledna ve %6 hodin). Neposlala-li ža
lující firma pro zboží dříve, nemohlo býti vydáno za denního světla, 
v tom však, že dráha neodkázala stranu hlásící se o zboží na druhý den, 
nelze mvněž spatřovati hrubou nedbalost. Okolnosti, ze kterých by se 
dalo souditi na nedbalé osvětlení stanice umělým světlem, nebyly ani 
tvrzeny. Není hrubou nedbalostí aní to, že zásilku z vagonu na vůz ne
vykládal skladník sám, nýbrž přidělený mu železniční zřízenec. Nutno 
ro'zeznávati vydání zásilky a manipulace k němu potřebné. Žalující strmla 
neudala, podle kterých předpisů by skladník byl povin,en konati všechny 
manipulace osobně, a nejvyššímu soudu nejsou takové předpísy známy. 
Může-li však skladník bez újmy vlastní zodpovědnosti přikázati jedno
tlivé úkony při vydávání zboží zřízencům mu zřejmě právě za tímto úče
lem přiděleným, neprovinil se hrubou nedbalostí, přikázav nebo dopu
stiv, by zásilka byla vyložena a vydána zřízencem U-em. Nebyla tudíž 
prokázána žádná z výjimek v § 97 (2) žel. dopL ř. uvedených, nárok na 
náhradu zanikl odebráním zboží i v tom případě, že zásilka byla vydána 
bez ztraceného balíku. Rozhodnutí zamítající nárok na náhradu musilo 
býti potvrzeno. 
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čís. 9258. 

Právo k žalobě o rozvod manželství od stolu a lože z důvodu hlubo
kého rozvratu manželství přísluší manželi, jenž bud' není na rozvratu 
vůbec vinen, anebo jest sice také vinen, ale méně než druhý manž,el nebo 
stejně s ním. 

(Rozh. ze dne 10. října 1929, Rv II 44/29.) 

Žalobě manželky proti manželi o rozvod manželství od stolu a lože 
z viny žalovaného, pro c e sn í s o udp r v é s to I i c e vyhověl, 
avšak z viny obou stran. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání ani 
té ani oné strany. 

N e j vy Š š í s o II d nevyhověl dovolání žalovaného mimo jiné 
z těchto 

Jůvodú: 

Mylný jest názor dcivolatelův, že manželský rozvrat jako důvod roz
vodu může s úspěchem uplatňovati jen strana, která má na něm menší 
vinu, nikoHv strana, která má stejnou vínu s druhým manželem. V § 13 h) 
rozl. zákona se praví, že rOzluku nelze vysloviti k žalobě manžela, který 
jest rozvratem převážně vinen, a totéž platí i pro rozvod, uplatňuje-li se 
rozvrat manželství jen jako důvod rozvodový. Podle jasného doslovu zá
kona jest ze žalobního práva vyloučen jen ten manžel, na jehož straně 
jest převážná vina na rozvratu. Vina jest převážnou, je-li větší než vina 
druhého manžela, kdežto, je-li na obou stranách vina stejná, nelze mlu
viti o vině převážné u žádného z manželů. Právo k žalobě nelze tudíž 
odpírati manželu, který buď není na rozvratu vůbec vinen anebo jest sice 
také vinen, ale méně než druhý manžel nebo stejně s ním. Tomu nijak 
neodporuje mzhodnutí čís. 800 sb. n. s., na něž poukazuje dovolání a 
v němž se praví, že není třeba zkoumati, kdo z obou manželů jest pře
vážně vinen rozvratem, domáhají-li se 'Oba rozluky pro r8zvrat, a dovo
latel zejména přehlédl, že se uvádí v důvodech onoho rozhodnutí dále, 
že rozluku nelze odpírati, byli-li oba manželé stejně vinni, protože nárok 
nemá právě jen převážnč vinný. 

čís. 9259. 

žaloba podle § 36 čís. 1 ex. ř. pro nedospělost nebo nevykonatel
nost nároku má místo jen teMy, jde-li o skutečnosti, které jako rozhodné 
pro dospělost nebo vykonatelnost nároku a jako překážející povolení 
exekuce jsou uvedeny ve druhém odstavci § 7 ex. ř. Takovou skutečností 
není, že platební výměr o pojistných příspěvcích nebyl prý povinnému 
doručen a že proto jest prý doložka vykionatelnosti nesprávná. Skuteč-
11losti ty nelze uplatňovati ani žalobou podle § 39 čís. 5 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 10. října 1929, Rv 11 153/,29.) 
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Žalované Zemské úřadovně pro pojištění dělníkú byla proti žalobci 
povolena exekuce k vydobytí dlužných pojistných přispěvků. Žalobu 
o nepřipustnost exekuce opřel dlužník o to, že mu nebyl doručen pla
tebni výměr ohledně pojistných příspěvkú a že následkem toho jest ne
správná doložka vykonatelnosti na výkazu nedoplatků, na jehož základě 
byla povolena exekuce. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o cl v o
I a c í s o u d z těchto cl ů vod ů: Žalobce podal žalobou námitky proti 
povolení exekuce a opírá se o ustanovení § 36 čís. 1 ex. ř. Podle § 36 
čís. I ex. ř. může dlužník podati námitky proti povolení exekuce, po
pírá-Ii, že nastaly skutečnosti rozhodné pm dospělost nebo vykonatel
nost nároku (§ 7 ex. ř.), nebo že nenastala předpokládaná posloupnost 
právní (§ 9 ex. ř.). Podle § 7 druhý odstavec ex. ř. nemůže býti exe
kuce povolena dříve, než dospěje pohledávka nebo projde lhůta určená 
v rozsudku nebo v jiném exekučním titulu pro plnění. Není-li den do
spělosti nebo kO'nec lhúty k plnění v exekučním titulu určen ani udáním 
kalendářního dne ani udáním času kalendářně určitelného, kterého lhůta 
se počíná, nebo je-li v titulu exekučním vykonatelnost nároku učiněna 
závislou n.a tom, !Jy oprávněný dokázal, že jistá skutečnost nastala, ze
jména jest závislá na předcházejícím plnění oprávněného, musí býti pro
kázáno listinami veřejnými nebo, veřejné ověřenými, že nastaly skut·eč
nosti rozhodné podle toho pro dospělost nebo vykonatelnost. V souze
ném případě však nejde o nic takového, C0' řečená zákonná ustanovení 
vyžadují, ve výkazu nedoplatků ze dne 19. dubna 1928, tvořícím ve věcí 
E V1ll 889/28 okresního soudu v Olomouci exekuční titul, není vykona
telnost nároku učiněna závislou na tom, by oprávněný dokázal, že jistá 
skutečnost nastala nebo nenastala, ani že byla vykonatelnost nároku 
závisla na předcházejícím plnění oprávněného, a nejde tu o skutečnosti 
rozhodné pro dospělost nebo vykonatelnost nároku žalované a nejde tu 
o rozřešení takových předběžných otázek, nýbrž se tu naopak výkaz 
o nedoplatcích prohlašuje a potvrzuje Zemskou úřadovnou pro pojištění 
dělníků výslovně za vykonatelný exekuční titul, takže tím je už rozhod
nuta věc hlavní, že exekuční titul, tvořící základ exekuce, o jejíž povo
lení bylo žádá~o, jest vykonatelný a že exekuce na jeho základě může 
býti povO'lena. An prvý soudce v napadeném rozsudku zaujal totéž sta·· 
novisko a žalobu pro nedostatek podmínek § 36 čís. 1 ex. ř. zamítL po
soudil věc po právní stránce správně. 

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

Dllvody: 

Žalobu proti povolené exekuci opřel žalobce o to, že mu platební 
výměr o pojistných příspěvcích nebyl doručen a že následkem toho jest 
doložka vykonatelnosti na výkazu nedoplatkú, na jehož základě byla 
exekuce povolena, nesprávná. Avšak tyto okolnosti, nedoručení plateb
ního výměru a následkem toho nesprávnost doložky vykonatelnosti ve 
výkaze nedoplatků, nejsou okolnostmi, pokud se týče skutečnostmí, 
které podle § 7 druhý odstavec ex. ř. překážejí povolení exekuce. Hledíc 
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k citaci § 7 druh}' odstavec ex. ř. v § 36 čís. 1 ex. ř. ohledně skutečnostC 
pro které,. ježto prý ;,e1:astaly, lze podati ž~lobu podl~ § 36 čís. 1 e,x. ř. 
jest trvat1 na t0111, ze zaloba. podle § 36 C1S. 1 ex: r. pro nedospelost 
nebo rro nevyko-n.atelnost naroku ma llllstO Jen, Jde-II o skutecnostl) 
které jako rozhodné pro dospělost nebo vykonatelnost nároku a jako 
překážející povolení exekuce se uvádějí v odstavci druhém § 7 ex. ř. 
Ježto o .takové okolnosti, .pokud se týče skuteč~lOsti,..iak !eče?o a pk 
případne dovodJ! odvolaC1 soud, v pro]ednavanem pnpade nelde, pra
vcm byla žaloba jako žaloba podle § 36 .us. 1 ex. ř., za kterou byla Cl 

dosud jest žalobcem označována, zamítnuta (srovnej rozh. čís. 6394, 
6648, 6725 sb. n. s.). Přezkoumávati správnost doložky vykonatelnosti, 
pokud se týče s ní souvisejícího potvrzení ve výkazu nedoplatků o řád
ném doručení platebního výměru nepatří soudu, nýbrž příslušnému úřadu 
správnímu a protO' neměla žaloba místa ani jako žaloba podle § 39 čís. 5 
ex. ř. (rozh. čís. 2497, 6648 sb. n. s.). Podle toho odvolací soud, za
mítnuv žalobu, neposoudil věc po stránce právní nesprávně (§ 503 čís. 4 
c. ř. s.). 

čís. 9260. 

Směnečný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na 
rok 1928. 

Podp.is rukojmího nemusí býti místně pod prohlášením rukojemským, 
stačí, je-li doložka neb prohlášeni v takovém spojení s podpisem, že ne
vznikají poChybnosti, že k němu patří a že jest jim tedy kryto. 

(Rozh. ze dne 10. října 1929, Rv II 593/29.) 

Žalovaný Ignác U. podepsal 11a rubu smčnku doslova: >,Ignác U., 
ručitei«. . Směnečný platební příkaz proti něnllt pro c e sní s o II d 
P r v é s t o I i c e zrušil, vyhověv námitce žalovaného, že jeho podpis 
na rubu směnky s dOlložkou ručitel nemá směnečně právní platnosti, ana 
nebyla zachována forma, předepsaná § 62 (2) nového směn. zákona. 
O d vol a c í s o· u d ponechal směnečný platební příkaz v platnosti. 
D ů vod y: Uplatňovaný důvod nesprávného právního posouzení věcí 
jest opodstatněn. Nesporně podepsal žalovaný spornou směnku na rubu 
slovy »IgnáC'U., ručitek Podle názoru odvolací stolice jest těmito slovy 
založeno směnečné rukojemstvÍ. Podle § 62 čs!. zákona směnečného ze 
dne 13. prosince 1927, <ČÍs. I sb. z. a n. na rok 1928 jest třeba k směneč
nému rukojemství: a) směnečné rukoj-emství m'usí býti psáno- na směnce 
nebo na listu, spojeném se směnkou; b) směnečný závazek musí býti 
vyjádřen jasnou doložkou; c) toto prohlášení směnečného rukojmího 
musí býti jím podepsáno. Všechny tyto náležitosti jsou tu splněny. Žalo
vaný Ignác U. převzal směnečný závazek podpisem: »Ignác U.« a do
ložkou >>ručitek Jest to podpis s dodatkem, který jasně vyjadřuje smě
nečné rukojemství. SIO'vem >>ručitel«nenechal žalovaný majitele smčnky 
v pochybnostech, že převzal hlavní směnečný závazek jako rukojmÍ. 
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I podpis žalovaného jest tu, neboť jest na konci smčnečného závazku. 
Tim, že k podpisu byl připojen dodatek »jako mčitel«, nepozbývá pod
pis právního významu jako podpis (srovnej Staub-Stram: směnečný řád 
'k článku 4. pozn. 30 a čl. 81 pozn. 11). Rozhodující odstavec § 62 směn. 
ř. žádá jen, by rukojmí jasným dodatkem naznačil svůj závazek jako 
směnečné rukojemství. Neprávem má rozsudek prvé s,tolice za to, že 
v tomto případě žalovaný nepodepsal směnečné prohlášení jako rukojmí. 

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

Důvody: 

Dovolatel pokládá pwti názoru odvolacího soudu prohlášení o smě
l1ečném rukojemství za nedostatečné proto, že jeho podpis na rubu 
směnky není umístněll pod doložkou »ručitei«. Podle § 62 směn. zák. 
musí rukojemství býti psáno ·na směnce neb na listě se směnkou spoje
ném a vyjádřeno slovy »jako rukojmí« nebo jinou doložkou tého'ž vý_ 
znamu a toto prohlášení směnečného rukojemství musí býti jím pode
psáno. Podle názoru dovolatelo'va nestačí prý, je-li k podpisu ručitelově 
jen připojeno označení ručitele. Názoru dovolatelovu nelze přisvědčiti. 
Podle dřívějšího práva (čl. Sl sm. ř.) ručil směnečně každý, kdo směnku 
podepsal, třebas se označil jen za mčitele (per aval). Vládn,í návrh ny
nějšího zákona ustanovoval ve třetím odstavci § 62, že pouhý podpis 
na přední straně směnky platí za směnečné rukojemství, nejde-li o pod
pis směnečníka nebo výstavce. Toto ustanoveni třetího odstavce škrtl 
ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny, by bylo vyvarováno při 
pouhém podpisu takovém souběhu norem o závazku podpisatele jako 
spolupřijatele nebo spoluvýstavce. Ú~elem zákona tedy bylo jen, by 
vlastnost rukojmího byla již vyjádřena ve směnce písemným prohláše
ním nebo dodatkem, by v naznačeném směru nevznikaly pochybnosti. 
Ale ani z doslovu ani z účelu zákona nelze dovozovati, že podpis rukoj
mího musí býti místně pod prohlášením rukojemským. Vždyť zákon sám 
předpisuje jen, že rukojemství musí býti psáno na směnce nebo na listu 
spojeném a nařizuje vyjádření jeho slovy »jako rukojmí« nebo jinou »60-
lo·žkou« téhož významu. Z toho plyne, že zákon sám připouští, hy ru
čeb",i prohlášení bylo k podpisu »doloženo«, tedy by za ním následo
valo. Ustanovuje-li zákon, že prohlášení musí býti podepsáno ručitelem,. 
nařizuje tím jenom, že ručitel musí připojiti podpis, ale nechce nazna
titi, že podpis místně musí hýti psán pod ručebním prohlášením (nebo 
doložkou). Stačí, je-li doložka nebo pro'hlášení v takovém spojení s pod
pisem, že nevznikají po·chybnosti, že k němu patří a že tedy jest jím 
kryto. 

čís. 9261. 

Kontrolní právo zaručené tichému spolecnílGu čl. 253, druhý odsta
vec, oheh. zák., jest uplatňovati pořadem práva. 

(Rozh. ze dne 11. října 1929, R I 604/29.) 
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Podle posledního pořízení Ferdinanda N-a ze dne 4. Června 1926 
měl obdržeti syn zllstavitele Jiří N.společenský podíl zůstavitele na 
firmě A. a F. N. se závazkem, že se děti dcery zLIstavitele Gertrudy L-ové 
stejným cHlem zúčastňují ha polovici čisté hodnoty společenského podílu 
podle posledni bilance předcházející úmrtí zůstavitele jako tišší společ
níci se všemi zákonn'ými právy a povinnostmi. K návrhu opatrovníka 
nezletilých děti Gertrudy L-ové uložil s o udp r v é s tol i c e Jiřímu 
N-ovi, by navrhovatelům sdělil stabilisační bilanci pro rok 1926/1927 
a řádnou bilanci pro rok 1927/I2S firmy A. a F. N. do 14 dnů a by k vůli 
bližšímu vysvětlení těchto bilanci povolil navrhovatelům nahlédnutí do 
obchodních knn, firmy ve smyslu čl. 252 obch. zák. D ů vod y: Od
půrce prohlásil dodatečně po předložení bilance za rok 1926/1927, že 
tato bilance stala se neplatnou, poněvadž zřízena byla nová stabilisační 
bilance a důsledkem toho se snižil podil navrhovatelů na zisku za rok 
1926/1927 asi o 100.000 Kč. Žádosti navrhovatelů o předložení této 
stabilisační bilance odpůrce dosud nevyhověl. Odůvodňuje to tím, že 
Gertruda L-ová napadá závěŤ a není dosud zjištěno, zda navrhovatelé 
jsou tichými společníky čili nic. Na základě pozůstalostních spisů jest 
zjištěno, že závěti nebylo vůbec odporováno žádným dědicem, že se dě
dici příhlásili k dědictví z poslední vůle, kteréžto přihlášky byly k soudu 
přijaty, a že Gertruda L-ová neodporuje poslední vůli, že však uplat
ň~Je způsob vÝP?čtu jejího povinného podílu na pozůstalosti, s kterým 
d,;dlcl nesouhlas!. Podle nesporného tvrzení navrhovatelů byly již od
purcem bIlance za rok 19251.26 a 1926/127 navrhovatelům předloženy 
k nahlédnutí. Jest tedy poměr tiché společnosti po právu. Námitka 'od
půrce, že navrhovatelé nemají zájmu na předložení stabilisační bilance, 
není ničím odůvodněl1a, naopak jest odpůrce ve smyslu čl. 252 cibch. 
zák. povineno, by navrhovatelům sdělil bilanci a povoH! nahlédnutí do 
obchodních knih firmy A. a F. N. Rek u r sní s o u d napadené usne
sení potvrdil. D ů v octy: Ke správným, stavu věci i zákonu hovícím 
důvodům napadeného usnesení dodává se jen ještě toto: Že mezi na
vrhovateli a Jiřím N-em jest poměr tiché společnosti, prvý soud v na
padeném usneseni náležitě dovodil a odůvodnil. Jakožto tišší společníci 
jsou navrhovatelé oprávněni žádati opis bilance a zkoumati její správnost 
nahlédnutím do knih a listin (čl. 253 obch. zák.). Práva tohoto domá
hati se mohou navrhovatelé jako tišší společníci podle čl. 253 obch. 
zák. pouhým návrhem, na kterýžto návrh oprávněn jest soud v každé 
době naříditi sdělení bilance a předložení knih a listin. Podle toho může 
se lakové ,nařízení státi podle čl. 253 obch. zák. v oficiosnim řízení, jak 
se také v projednávaném případě stalo, neboť .č1. 25·3 obch. zák. ne
poskytuje oporu pro úsudek, že se tak nemůže státi v řízení oficiosním 
a že se tak státi musí jen v řízení sporném. 'Napadené usnesení není 
tedy v rozporu se zákonem, zejména s ustanovenim čl. 253 obch. zák. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a odkázal 
navrhovatele s návrhem, by Jiří N. sdělil jim stabilisační bilanci pro 
rok 1926/27 a řádnou bilanci pro rok 1927/28 firmy A. F. N. a povolil 
jim n.ahlédnouti do obchodních knjh, na pořad práva. 
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DiIvody: 

Dovolací stížnosti, uplatJ'íujicí s hlediska § 16 nesl'. říz. zmatečnost 
a zřejmý rozpor rozhodnutí se zákonem, nelze upříti oprávnění. Jest 
zjištěno, že podle posledního pořízení Ferdinanda N-a, zesnulého- dne 
3. září 1926, obdrží zltstavite1l!v syn, stěžovatel Jiří N., společenský 
podíl zltstavitele na firmě A. F. N. se závazkem, že děti dcery zůsta_ 
vitele Gertrudy L-ové, nynější navrhovatelé, súčastni se stejným dílem 
na polovici čisté hodnoty společenského podílu firmy jako tišší spo
lečníci. Navrhovatelé tvrdí, že 'se takto stali proti spoludědici Jiřímu 
N-ovi tichými společníky firmy A. F. N., a navrhují, an se Jiři N. zdráhá 
jim sděliti stabilis<včni bilanci pro rok 1926/<27 a řádnou bilanci pro 
rok 1927/28, by mu bylo soudem nařízeno, by tak učinil a povolil jim 
zároveň nahlédnuti do obchodních knih. Navrhovatelé chtějí takto jako 
tišší společníci uplatniti proti Jiřímu N-ovi kontrolní práva, zaručená 
tichému společníku podle čl. 253 obch. zák. Jest otázkou, zda lze práva 
t2 upla!tlovati.cestO'u nespornou, jak čini navrhovatelé, či zda jest opod~ 
statněna výtka stěžovatele, že může se tak státi jen pořadem práva. Nej
vyšší soud sdíli názor zastávaný i v komentáři Staub-Pisko ke čl. 40, 
čl. 160 § 3 a čl. 253 § I obch. zák., že jest kontrolní práva, zaručená 
tichému společniku ve čl. 253 druhý odstavec ob ch. zák., uplatňovati 
pořadem práva. Tato práva jsou rázu ryze soukromoprávního a náro
kům takovým dostává se právní ochrany řádným pořadem práva, t. j. 
procesním soudem, pokud zvláštní záko·nné předpisy nepřikazují je vy
říditi v nesporném řízení. Leč zákon nečini takové výjimky pro spory 
společníků ze společenského poměru. Zejména nelze usuzovati z toho, 
že zákon ve čl. 40, 160 a 253 obch. zák. užívá slova »naříditi«, že 
spory takové patří před nespomého soudce. Forma, zda žaloba č: žá
dost, jest naopak závislá na právním důvodu, o nějž se nárok opirá. 
žádá-Ii se o sdělení knih a o sdělení bilance mimo· rozepři, jak jest tomu 
i v projednávaném případě, jest nárok tento uplatňovati jako každý jiný 
soukromoprávni nárok žalobou. 

čís. 9262. 

Společnosti s r. o. (zákon ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.). 
Nejde o porušeni předpisu § 18 (3) zák., znamená-ll firmu samo

statně jediný jednatel nebo prokurista, tento však jen kolektivně s pod
pisem jednatele. 

(Rozh. ze dne 11. řijn,a 1929, R I 692/29.) 

Rej s tří k o v Ý s o u cl povolil zápis změny společenské smlouvy 
společnosti s r. o. mimo jiné v tomto ho-clě: Znamenání firmy děje se 
tak, že k nynějšímu doslovu firmy, kýmkoli napsanému, nebo razítkem 
vytištěnému připojí svůj vlastnoruční podpis a) buď jen sám nynější 
jednatel Václav L., b) anebo prokurista Stanislav R., tento však jen. 
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kolcktivnt~ a podpisem jednatele Václava L-a a vyznačí prokuru značkou 
"jl. pa.«. Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu finančt,,; prokuratury. 
D Li vod y: Finanční prokuratura stěžuje si do usnesení prvého soudu 
proto, že společnost má nyní podle firemního zápisu jediného jednatele, 
při čemž udělen·a prokura Stanislavu R-ovi a týž jest povolán, avšak 
jen kolektivně s jednatelem, firmu společnosti znamenati. Tento způsob 
zastupování společnosti shledává stěžovatelka odporujícím předpisu § 18 
odst. (3) zák. o společnostech s r. o. ze dne 6. března 1906, čís. 58 
ř. zák., který připouští kolektivní znamenát1í firmy jednatelem a proku
ristou jen v tom případě, »je-Ii několik, aspoň dva, jed'l'atelů zřízeno«, 
kterážto podmínka však v projednávaném případě není splněna. Re
kursní soud neshledává však překročení předpisu cit. § 18 třetí odstavec. 
podle napadeného· usnesení znamená firmu a) buď jen sám nynější. jed
natel Václav L., b) anebo prokurista Stanislav R., tento však jen ko
lektivně s podpisem jednatele Václava L-a a vyznačí pro kuru značkou 
>?p- pa.«. Nejde tu tedy O obmezení práva jediného jednatele znamenati 
firmu, čemuž patrně cit. § 18 třetí odstavec chtěl zabrániti, neboť tento 
jednatel sám firmu jest oprávněn znamenati, ale jde tu o obmezené 
právo prokuristy k mamenání firmy (čl. 41 třetí odstavec obch. zák.), 
které není v zákoně zapovězeno. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, neshledav pod
mínek § 16 nesl'. říz. 

čís. 9263. 

Byl-li rozsudek prvého soudu napaden Jen žalobcem a jen O'hledně 
doložky, že žalovaný jest povinen zaplatiti »podle zásad vyrovnacího 
řízení«, lze na jeho základě povoliti exekuci Ir vydobytí zažalované po
hledávky, tvrdí-Ii vymáhající věřitel v exekučním návrhu, že vyrovnací 
splátka nebyla dodržena. Zda toto tvrzeni vymáhajícího véřitele jest 
správné, nelze řešiti v exekučním řízení. 

(Rozh. ze dne 11. října 1929, Rl 696;129.) 

Rozsudek prvého soudu, přiznávající zažalovanou pohledávku »podle 
zásad vyrovnacího řízení«, byl odvolacím soudem potvrzen. Dovolání 
podal jen žalobce a jen proti doložce »podle zásad vyrovnacího řízení«. 
Před rozhodnutím o odvolání .navrhl žalobce exekuci k vydobytí zaža
lované pohledávky. S o udp r v é s t o I i c e exekuci po.volil, r e
k u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů voď y: Prvý soud po
volil vymáhající straně uhražovací exekuci k vydobytí vykonatelné po
hledávky, ačkoliv rozsudek, na jehož základě bylo žádáno O uhražovací 
exeku!CÍ, nenabyl dosud právní moci. Rozsudek prvéhO' soudu byl sice 
potvrzen soudem odvolacím, ale sama žalující str,ma, která žádala 
o uhražovací exekuci, podala proti rozsudku druhé stolice dovolání, 
o němž dosud nebylo rozhodnuto. Dovolání čelí výslovně proti celému 
rozsudku proto, že bylo žalobcům přiznáno zaplacení podle zásad vy-
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rovnacího řízení a navrhuje zrušení nebo změnu rozsudku (§ 505 třetí 
odstavec c. ř. s.). Neměla proto uhražovací exekuce na základě tohoto, . 
rozsudku dosud právní moci nenabyvšího, býti povolena. 

N e j vy Š š í s o Ll d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s názorem rckursního soudu, že exekučn,Í titul nebyL 
v době podání exekučního návrhu pravoplatný. Exekučním titulem jest 
tu rozsudek soudu prvé stolice, který se stal až na lhůtu k plnění jit 
v první stolici pravoplatným, protože odvolání a dovolání poďali jen 
zvítězivší žalobci, a to jen do výroku o splatnosti, totiž do výroku, že 
jest žalovaný povinen zaplatiti nikoli do čtrnácti dnů pod následky exe
kuce, nýbrž »podle zásad řízení vyrovnacího«. Jen o tom mělo býti ve 
vyšších stolicích rozhodováno (§§ 466,490, 504 c. ř. s.), kdežto ostatní 
obsah rozsudkového výroku nemohl již býti v opravném řízen,í v ne
prospěch žalující strany změněn. šlo tudíž v době podání exekučního 
návrhu již jen o lhůtu k plnění, která ovšem musí býti podle § 7 ex. ř. 
z exekučního titulu jasně zřejma, ale která právě v tomto případě ne
měla významu. Mezi stranami jest totiž nespomo, že hlobní pohledávka 
podléhala vyrovnacfmu řízení, které bylo o jmění žalovaného zahájeno, 
ale které do rozsudku prvního soudu ještě nebylo skončeno. To stalo se 
podle obsahu exekučního návrhu teprve usnesením ze dne 15. února 
1929, jímž bylo vyrovnání po'tvrzeno. Platilo tedy ve příčině splatnosti 
žalobní pohledávky (výše splátek a. lhůt) již jen potvrzené vyrov,nání, 
n,a jehož obsah se také vymáhající strana odvolává. Věc měla se tedy 
v době podání exekučního návrhu tak, že vymáhající strana měla vyko
natelnou pohledávku s příslušenstvím, která měla býti placena podle 
obsahu potvrzeného vyrovnánÍ. Protože podle tvrzení vymáhajícího vě- . 
řitele nebyla druhá splátka dodržena, a tím celá pohledávka, pokud 
ještě nebyla zaplacena, obživla (§ 57 vyl'. ř.), právem první s.oud P?clle 
pravoplatného exekučního titulu exekuci povah!. Zda tvrzem vymaha
jícího věřitele o nedodržení splátek jest správné, nelze řešiti v řízené 
exekuč-ním. 

čís. 9264. 

Ochrana nájemců (zál<on ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n.). 

Předpis § 22 (2) zákona, podle něhož nelze zpět žádati p~eplatky 
na nájemném za dobu minulou, nevztahuje se při nejmenším na pře
platky, jichž vrácení'bylo do 31. března 1928 uplatněno žalobou, třebaže 
do tohoto une nebylo ještě ani v prvé stolici rozhodnuto. 

žalolmí návrh jest )}žádostí" o vrácení přeplatlrn. 
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I zrušený právní předpis platí stále ještě pro poměry založené za 
jehO platnosti, pokud nový právn; předpis nebyl nadán zpětnou účinností. 

(Rozh. ze dne 11. října 1929, R I 802/29.) 

žalobou) zadanou na soudě dne 17. března 1928, domáhal se nájemce 
(firma K.) na pronajímatelích vrácení přeplatku nájemného za dobu od 
1. května do 31. prosince 1927. Procesní soud prvé stolice 
žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek' a yrátil 
věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu projednal a rozhodl. 
D ů vod y: Odvolání nelze upříti oprávnění, pokud vytýká nesprávné 
právní posouzení v tom, že soud stolice prvé má za to, že ustanovení 
§ 22 zákona ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n. brání tomu, by 
mohlo býti žalobě vyhověno. Názor ten jest právně mylný. Žaloba na 
vrácení přeplatků činže byla podána dne 17. března 1928, tedy za plat
nosti dřívějšího zákona o ochraně nájemců ze dne 26. března 1925, 
čís. 48 sb. z. a n. Zákon ten neobsahoval zákaz požadovati zpět pře
platky činže, naopak ustanovoval, že přeplatky takové, jdoucí nad míru 
zákonem tím pro činži povolenou, mohou býti zpět požadovány. Nový 
zákon ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n., který se však stal účin
ným teprve I. dubnem 1928, ustanovuje, že přeplatky za dobu minulou 
nelze žádati zpět. Zákon výslovně neupravil otázku, zda zákaz ten do
týká se nároku na vrácení přeplatkú z doby před účinností tohoto no
vého zákona a co míní »dobou minulou«, zda totiž ďobu uplynulou jen 
za platnosti tohoto zákona, t. j. od I. dubna 1928, či uplynulou i před 
tim. Nedostává se přechodných ustanovení pro případy právě uvedené, 
kterých bylo k jasnému vystižení zákona velmi třeba. Pro souzený případ 
jest přihlíželi k tomu, že žaloba byla podána ještě za platnosti dřívějšího 
zákona. Tu vzniká otázka, jaký vztah na poměry řečeného druhu má 
§ 5 obč. zák., který ustanovuje, že zákony nepůsobí zpět a že tudíž ne
mají vlivu na předcházející právní jednání a na práva dříve nabytá. 
Základem předpísu toho jest úvaha, ž'e nikdo nemá býti zklamán v opráv
něné důvěře v právní řád, že obč"n, který zařídí své jednání podle plat
ného zákona, musí mítí jistotu, že nastanou spolehlivě účinky zákona 
a že zvláště budou chráněna nabytá práva. Práva však nájemník nabyl 
okamžikem, jakmile přeplatil, t. j. zaplatil vyšší nájemné, než bylo podle 
zákona přípustným. Již od té doby mohl požadovati vrácen'í přeplatku, 
vznikl mu tedy subjektivní nárok. Zákon mohl by ovšem i takovýto 
nabytý nárok zase odejmouti, výslovně neboO i mlčky tím, že bv nové· 
právo bylo povahy donucovací; to však nelze říci o § 22 záko:na čís. 
44/1928, neboť tento zákonný předpís vydán byl jen z důvodu slušného 
ohledu na majítele domů a za účelem znenáhlého zmírňování tísnivých 
předpisů o zvyšování nájemného. Tedy mlčky nepůsobí shora řečený 
předpis zpět. Proto sluší právní poměr, o který se spor opírá, posuzo
vah podle právního stavu, jaký byl v době, kdy poměr vznikl, tedy podle 
zákona dřívějšího a nikoli podle zákona čís. 44 z roku 1928. Podrob
nější provedení tohoto právního stanoviska obsahuje rozhodnutí nejvyš-
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šího soudu ze dne 26. října 1928, R I 722/28, čís. sb. 8410, na nez 
odkazuje. Soud prvé stolice v důsledku svého právního názoru 
býval se námitkou strany žalované, že vůbec na činži nic nebylo 
placeno. Proto nedostává se skutkového podkladu pro rozhodnutí a 
o odvolání rozhodnouti, jak se shora stalo. 

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

D ů vod y: 

První soud zamítl žalobu o vrácení činžovních přeplatků jen z 
vodu, že podle jeho názoru působí předpis § 22 (2) zákona čís. 44/11 
sb. z. a n. zpět na všechny činžovní přeplatky za dobu minulou, i 
byla-li žaloba podána ještě před působností zákona čís. 44/1928. 
vem uznal odvolací soud tento názor za nesprávný a právem tudíž zrušil 
rozsudek prvního soudu za účelem doplnění řízení a nového . 
Stačí v tom směru odkázati povšechně na odůvodnění napadeného usnec 

sení, které souhla'Sí se stálou judikaturou nejvyššího soudu, zastávanou 
nejen v uveřejněném rozhodnutí čís. 8410 sb. n. s., nýbrž i v četných 
rozhodnutích neuveřejněných, na př. Rv I 1573/,28, 1584/28, 1705/28, 
1 828/;l8, 1834/28, 1880/28, 1973/28, 1976/28, 1983/28, Rv II 77/28, 
752/28,768/28,779/28, R 1114/129, Rv II 10/29, Rv II 147/29. Stěžo
vatelé byli by na omylu, kdyby se domnívali (jak se zdá vyplývati z je
jich vývodů), že ve všech těchto případech mzhodly njžší soudy ve 
smyslu jejich výkladů a že jen nejvyšší soud zaujal odlišné stanovisko, 
a byli by na omylu, kdyby se domnívali, že u nejvyššího soudu rozho
doval vždy týž senát. Nejvyšší soud nemá nejmenšího důvodu,' by se 
v souzeném případě uchýlil od svého důsledného rozhodování v této 
otázce a dodává k vývodům rekursu, které se vy'čerpávají polemikou 
s rozhodnutím čís. 8410 sb. n. s., toto: Jak uvéstí v soulad s touto judi
katurou rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne 8. června 1929, čís. j. Rv I 
8529, čís. sb. 9019 - kde byla žaloba podána teprve po 31. břeZllu 
1928 - bylo v řečeném rozhodnutí zevrubně vyloženo. O takový případ 
tu nejde, protože zde byla žaloba podána před 1. dubnem 1928. Ale 
přes to jest stěžovatelům odpověděti aspoň toto: Domnívá-Ii se rekurs, 
že je tu rozpor mezi zmíněným rozhodnutím a rozhodnutím čís. 8410 
sb. 11. s., přehlíží, že nutno rozeznávati mezi pravým a nepravým zpět
ným působením zákona. V rozhodnutí Rv I 85/;29 šlo právě o t. zv. »n e
I' r a v é z pět n é p ů s o b e n í«, které jest tu, když nový zákon na
řizuje, že ho má býti použito i na právní poměry již založené, ale že 
ho má býti použito teprve od doby" kdy začíná jeho působnost. (Srv. 
k tomu Tilsch-Svobod'a, Občanské prá'Jo, část všeobecn.á z roku 1925 
str. 78.) To vyslovil nový zákon větou »Přeplatku za dobu minulou nelze 
zpět žádati«. Tato věta zaJčala působiti teprve dne 1. dubna 1928 a praví, 
že nelze, l. j. nyní nelze (l. j. od účinnosti nového zákona) přeplatku 
za dobu minulou zpět žádatí. Před tímto dnem mohl nájemník podle 
§ 20 (1) a (3) zák. o ochr. náj. plným právem zpět žádati přeplatky 
na nájemném a nemohl se dokonce tohoto nároku předem ani platně 
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vzdáti. Nebude snad o tom sporu, že zákon neupravil výslovně otázku, 
zda a jak se nový předpis dotýká nároků vzniklých a uplatněných ža
lobou před 1. dubnem 1928. Chybí tu t. zv. přechodná ustanovení pro 
tyto případy. Kdyby měl nový zákon zasáhnouti i takové již nabyté a 
líplatněné námky, bylo by k tomu třeba vzhledem k všeobecnému před
pisu § 5 obč. zák. buď výslovného nebo z donucovací povahy nové 
právní normy vyplývajícího ustanovení o zpětné působnosti, jehož tu 
není ani v tom ani v onom směru. To bylo, již vyloženo v rozhodnutí 
čís. 8410 sb. n. s. Z předpisů §§ 5 a 9 obč. zák. jde na jevo, že právní 
nároky, založené za dřívějšího práva, nutno poswwvati podle práva oné 
doby platného. Není tedy správným názor prvního soudu a stěžovatelů, 
že soud smí rozhodovati jen podle práva platného v době vydání roz
sudku. I zrušený právní předpis platí stále ještě pro poměry založené 
za jeho platnosti, pokud nový právní předpis nebyl nadán zpětnou účin
ností. Je to ze zákona zjevno a nejvyšší soud to již opětovaně vyslovil 
(na př. pro obor zákom! o ochraně nájemníků v rozhodnutí čís. 2216, 
7026 a 7652 sb. n. s.). Tilsch-Svoboda 1. c. str. 74 k tomu praví: »Oka
mžik, kdy nový zákon nabude působnosti, jest časovou hranicí mezi 
panstvím starého a nového zákona. Tato přesná hranice platí však jen 
v oboru práva objektívního, totiž starý zákon přestává tímto okamžikem 
býti částí platného právního řádu. Konkretní právní poměry však, které 
nový zákon zastihl, zůstávají zásadně nedotknuty. Nový zákon, ač je
diné on jest nyní 'částí práva objektivního, nabývá ve světě konkretních 
právních poměrů teprve postupně půdy, protože ho užíti sluší jen po
stupně na právní poměry nově vznikající. Naproti tomu starý zákon, ač 
zrušen, ztrácÍ' ve světě konkrétních poměrů právních rovněž jen postupně 
půdu a to po.nenáhlým odumíráním právních poměrů, které byly zalo
ženy za jeho panství.« Rekurs se nezabývá okolností pro výklad zákona 
jistě velmi důležitou, že nová věta byla pojata do § 22, který jedná 
o souďní úpravě nájemného pro budoucnost, a to v řízení mimosporném 
(§ 23 (,3) zák. o ochr. náj.) a nezabývá se dúvodovou zprávou vládního 
návrhu tisk 1475, ze které jest zřejmo, že autoři zprávy vycházeli z myl
ného názoru, že podle dřívějšího práva mohl soud v tomto mimosporném 
řízení vynésti nález na vrácení přeplatků za dobu minulou. Tyto okol
nosti jistě nepřispívají k jasnosti nového zákonného ustanovení. To vše 
bylo v rozhodnutí ČíS.·841O sb. n. s. zevrubně probráno. Rekurs zdá se 
sám uznávati křiklavost případů, kde byla žaloba O' vrácení přeplatkú 
podána dlouhou dobu před působností zákona čís. 44/1928, ale byla 
pro různé překážky vyřízena rozsudkem v první. stolici až po 1. dubnu 
1928. Dejme tomu, že by byl žalobní nárok podle dřívějšíhO' práva plně 
odůvodněn a že by - podle opačného názoru - nyní žalobce nejen 
ztratil svůj nárok, ale k tomu ještě musil nésti a odpůrci hraditi značné 
náklady vleklého sporu, vše to jen proto, že důvěřoval v právní řád platný 
v době podání žaloby. PravÍ'-li reku·rs, že by bylo lze zamítavě vyříditi 
aspo'ň takové žaloby, které byly podány »krátce« před platností nového 
zákona, opomenul vyložití, podle jakého měřítka a podle jakého práv
ního předpisu by mělo býti posuzováno, zda byla žaloba podána 
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»krátce« před působností nového zákona. či by tu mělo rozhodovati 
o existenci či neexistenci právního nároku volné uvážení) nebo dokonce 
libovůle soudu? Rekurs věnuje značnou část svých vývodů významu 
slova »žádati« a míní, že slovo to nelze vyložiti ve smyslu "žalobou 
uplatniti«. I kdyby tomu tak bylo, nic by tím nebylo získáno pro stano_ 
visko žalovaných. Žalující strana uvádí již v žalobě, že strana žalovaná 
odmítá vráceni přeplatků a že jest tedy žalobkyně nucena žalovati. Po
dle toho žalobkyně vrácení přeplatků žádala, ale marně. žalobou obrací 
se nyní žalobkyně na soucl, by jí nuceně dopomohl k jejímu právu a by 
rozhodl, že žalovaní jsou povinni splniti žalobní nárok. S hlediska soudní· 
pomoci jest tedy žalobní návrh »žádostí« o vrácení přeplatků. Protože 
pak byla žaloba podána již dne 17. března 19'28, tedy "žádala« žalob
kyně v době, kdy přeplatky (předpokládajíc, že tu nějaké byly) právem 
zpět požadovati mohla. Po pravidle jest právní účinek soudního roz
hodnutí vztah'O'vati zpět k onomu dni, kdy se bylo soudního rozhodnutí 
clomáháno, tedy kdy byla žaloba u příslušného soudu podána, nikoli te
prve ke dni rozhodnutí (srv. rozh. ds. 6043 sb. n. s.). jednou z výjimek 
z tohoto pravidla jest předpis § 406 c. ř. s. ve příčině splatnosti (srv. také 
Neumann k § 406 c. ř. s.), ale o splatnost v souzeném případě nejde, 
protože nárok na vrácení činžovních přeplatků byl splatný již v době, 
kdy byl ten který přeplatek dán. již tehdy mohl býti podle § 20 (3) zá
kona o' ochr. náj. zpět žádán. První soud a s ním stéžovatelé pokládají 
slova nového zákona za tak jasná, že nemůže býti pochybnosti o jeho 
pravém smyslu - ovšem pro ně příznivém. Ale právě tak pokládaji ža
lobci a vůbec zas tanci opačného názoru doslov zákona za tak jasný, že· 
plně hoví jejich mínění. že předpís zákona co do zpětného působení není 
jasný, toho nejlepším dokladem jsou právnická pojednání v odborných 
časopisech, která také rekurs cituje a jejich'ž autoři docházejí na zá
kladě týchž právních norem k naprosto protichůdným názorům. jedni 
l nich zastávají úplné zpětné působení na všechny minulé přeplatky, ať 
byla žaloba podána kdykoli (ano, dokonce í zpětné působení takové síly, 
že by zasahovalo i rozsudky v první stolici před 1. dubnem 1928 již vy
dané). Druzí zastávají naopak úplné zachování nároků, vzniklých do 
konce března 1928, ať byla žaloba podána před tímto dnem, nebo až po. 
něm. Chybí tu - krátce řečeno - přechodná ustanovení, jíchž bylo velmi 
třeba při odbourávání dřívějších přísných předpislt zákonů o ochraně 
nájemníků. Nejvyšší soud uvedl také již ve svém "Posudku o některých~ 
otázkách ochrany nájemníků« (Právník 1929 str. 455 a 488), jaké sporné 
otázky vznikají ve příčí ně výkladu § 22 (2) cit. zák., a doporučuje, by 
bylo již v zákoně samém přihlíženo k soukromoprávním poměrům, vznik
lým za platnosti předchozích zákonů o ochraně i1ájemníků, by tyto po
měry byly upraveny výslovným a přesným ustanovením zákonným a by 
- když se tak nestalo v zákoně čís. 44/1928 - nebylo to opomenuto~ 
v chystaném novém zákoně. Marně snaží se tudíž stěžo'vatclé za nyněj-~ 
šího práva zjednati průchod svým opačným názorům. 
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čís. 9265. 

po zahájení vyrovnaciho řízení O jmění žalovaného, dokud nebylo 
vyrovnání soudně pravoplatně potvrze~o, jest ods~diti ~~lo~anéh.o ~ za
placeni zažalované pohledávky v pInem rmsahu I s prlslusnym. uroky 
a útratami ve lhůtě § 409 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 11. října 1929, Rv I 4541'29.) 

žalovaný byl za sporu o zaplacení peněžité pohledávky v řízení vy
rovnacím. V době, kdy se skončilo řízení v prvni stolici, nebylo ještě 
vyrovnání právoplatně potvrzeno. Nižší soudy ?dsoud~ly. ža!ovanéh~ 
k zaplacení zažalované pohledávky, ale vyslov.ly, ze spInem ma se stah 
podle zásad řízen.í ~yrovnací?o. Rozsudek p:vého ~oudu ~ebyl co, do v~
roku, že žalovany Jest povmen zaplahl! zalobcum zazalovany pemz 
s úroky a útratami prvého soudu, nikým napaden. Odvo~á~í vznesli jen 
žalobci. Odvolání jejich jakož i dovolání proh potvrzu]lcllllU rozsudku 
odvolacího soudu týkalo se však jen výroku o lhůtě splnění (»že se toto 
má státi podle zásad řízení vyrovnacího«). 

N e j v y Š š í s o u d uznal žalovaného povinným zaplatití žalobcům 
zažalovaný peníz do 14 dnů pod dl1honem práva. 

Důvody: 

Dovolacím důvodem § 503 'ČÍs. 4 c. ř. s. napadají žalobci jako ne
správný názor odvolacího soudu, že prvý soud právem vyslovil v roz
sudku, že má býti plněno podle zásad vyrovnacího řízení. Dovolání ne
lze upříti oprávnění. Ustanovení § 409 prvý odstavec c. ř. s. nařiznje 
soudu, by určil v rozsudku, jímž uloží závazek k plnění, í lhůtu pro toto 
plnění. Druhou větou tohoto ustanovení určuje se tato lhůta čtrnácti dny, 
není-Ii nic jiného v tomto zákoně ustanovemo, čímž se míní odchylky po
dle §§ 459, 555 a 573 c. ř. s. Ze zákona (§ 409 c. ř. s.) neplyne tudíž, 
že ustanovení toto neplatí pro dlužníka, je'nž jest ve vyrovnacím řízení, 
v době, kdy vyrovnání nebylo ještě právoplatně potvrzeno. Z vyrovna
cího řádu, zejména z §§ 7 až 20, 53 až 54 neplyne, že po, zahájení vy
rovnacího řízení, dokud vyrovnání .nebylo soudně potvrzeno, nemůže 
procesní soudce rozsudkem přisouditi žalobci proti žalovanému zaža
lovanou pohledávku v plném rozsahu s přÍ'sluš,nými úroky a útratami ve 
lhlltě stanovené v § 409' c. ř. s. (srv. rozh. čís. 1521 sb. n. s.). Pochybily 
tudíž nižší soudy, nevyslovivše, že žalovaný jest povinen iJskutečnHi ulo
žené plnění ve lhůtě § 409 prvý odstavec c. ř. s. Stanovily-li jinou pa
riční lhůtu, než zákon v § 409 c. ř. s. předpisuje, mohl býti jejích výrok 
změněn jen k opravnému prostředku. Bylo proto uznatí právem, jak se 
stalo. 
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čís. 9266. 

Nárok na povinný podíl není nárokem dědickým, nýbrž pc,hh~dáLvkou 
a jest věcí sv.éprávného nepominutelného dědice, by se této lX.hl'ed;lvllv. 
domáhal patřičnou cestou. Není úkolem pozůstalostního soudu by 
o ~~éprávnéh'O nepominutelného dědice, povinný dil z úřadu zjlstíl; nýbrž 
muze 'Odevzdati pozůstalost bez zajištění povinného dílu a vůbec bez 
'Ohledu naň. Jest věcí svéprávného nepominutelného dědice, by za pozů
stalostního řízení užil práv příslušejících mu podle §§ 784, 804, 812 obč. 
zák. Neměl-li se pozůstalostní soud zabývati povínným dílem, nesměl 
k němu přihlížeti ani v odevzdací listině. 

(Rozh. ze dne ll. října 1929, R II 251/29.) 

p o z Ů s t a los t n í s O U cl odevzdal pozůstalost universální dě
dičce s tím, že povinnosti jí v závěti a v dovětku uložené s výhradou 
doplnění povinného podílu na pozůstalosti splní a že trpěti bude s touže 
výhradou právo požívání pozůstalé vdo'vy podle závěti a dovětku.. R e
k u r S TI í s o u d změnil k rekursu pozůstalé vdovy napadené usnesení 
v ten rozum, že odevzdal pozůstalost universální dědičce, jež se přihlá
sila k pozůstalosti s výhradou nároku' na doplnění povinného podílu vý
minečně na základě závěti, s obmezením požívacího práva poztlstalé 
vdovy ~odle. závěti a dovětku. D tl vod y: V projednávaném případě 
Jde o zustavltelovu dceru, která podle posledního pořízení ze dne 24. 
ledna 1924 byla ustanovena hlavní dědíčkou, při čemž nařízen odkaz 
požívání určitých částí pozůstalosti ve prospěch pozůstalé vdovy Heleny 
R-ové. V pozůstalostním řízení má soud z úřadu přihlížeti k právům nezI. 
nepominutelných dědiců (§§ 49, 162 nesp. říz.) a má se starati o práva 
osob, jichž pobyt není znám, takže před zjištěním a zajištěním povin
ných podílů těchto chráněných nepominutelných dědiců nesmí býti po
zůstalO'st odevzdána. V projednávaném případě o takové poměry nejde, 
neboť jde. o svéprávnou, známou, v O. žijící dceru zůstavitelovu, kteráž 
ovšem jako taková má nárok na pO'vinný podíl, avšak nepatří ku zmíně
ným chráněným dědicům. Nebylo tedy úkolem pozůstalostního soudu, by 
zjistil povinný podíl pozůstalé dcery a mohla býti pozůstalost odevzdána 
bez zajištění a vůbec bez ohledu, na její povinný podíl. Bylo věcí zletilé 
a svéprávné dědičky, by za pozůstalostního řízení užila práv, jí podle 
§§ 784, 804, 812 obč. zák. příslušejících. Neměl-Ii se pozůstalostní soud 
zabývati povinným podílem, nesměl ani v odevzdací listině k němu při
hlížeti. Co má odevzdací listina obsahovati, jest uvedeno v § 174 nesp. 
říz. a v tomto předpisu není pražádné zmínky o povinném podílu. S po
vinným podílem chráněných 'nepominutelných dědiců zabývá se J>esporný 
patent na jiném místě v § 162, kde ustanovuje, že, pO'vstane-IÍ pochyb
nost, je-Ii zkrácen nezletilý nebo chráněný dědic v povinném podílu, 
musí býti z úřadu naléháno na výkaz o povinném podílu. Tento výkaz 
však v projednávaném případě odpadá, ježto jde o osobu nechráněnou, 
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jak již sho;a podotknuto. Nárok na povinný podil n;ní dále právet;' dě
dickým, nybrz Jen pohledavkou a Jest vecl svepravneho opravneneho 
dědice nepominutelného, hy se této pohledávky domáhal patřičnou ce
stou, v souzeném případě, by po případě ve sporné cestě odporoval plat
nosti práva požívání v objemu zůstavitelova odkazu. Otázka, byla-li po
zÍlstalé dceři zanechána pozůstalost pod podmínkou, že si dá toto právo 
požívání líbiti v celku aneb jen s výhradou svého povinného podílu, zá
visí na rozhodnutí spomých skutečností řešitelných jen provedením urči
tých důkazů a musí tedy býti vyhražena pořadu práva sporného. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu universální dě
dičky s poukazem k důvodům rekursního soudu. 

čís. 9267. 

Výpravou ve smyslu § 1231 obč. zák. jest poskytnutí prostředku 
k prvnímu zařízení manželské domácnosti. Podmínkou nároku na vý
pravu jest, by syn byl ženichem. 

(Rozh. ze dne 11. října 1929, R II 336/,29.) 

Návrhu syna, by mu otec poskytl výpravu, s o udp r v é s t o I i c e 
vyhověl, rek u r sní s o u d návrh zamítL 

N e i vy š š í s o u d nevyhověl dovolacimu rekursu. 

Důvody: 

v § 1231 obč. zák. jest předepsáno, že a,ni ženich ani jehO' rodiče 
nejsou zavázáni ustanoviti obvěnění, že však týmžl způsobem, jakým jsou 
rodi:če nevěsty povinni dáti jí věno, náleží i rodičům ženichovým, by mu 
dali výpravu. Výpravou rozuměti jest poskytnuti prostředků k prvnímu 
zařízení manžel~ké domácnosti. Stěžovatel míní, že .slovo »ženich« přišlo 
clo § 1231 obč. zák. jen náhodou. Názoru tomu nelze přisvědčiti. O po
vinnostech rodičů k manželským dětem mimo případ jejich sňatku a bez 
zřeiele naň jednají §§ 139 a násl. obč. zák. O povinnosti k výpravě jedná 
se v § 1231 obč. zák. a to v souvislosti s nastávajícím sňatkem. Správ
nost tohoto výkladu § 1231 obč. zák. plyne i z materialií občanského 
zákoníka, a stačí stěžovatele odkázati na důvody judikátu bývalého nej
vyššího soudu ve Vídni čís. 240 ('čís. 1672 sb. Nowakovy), kdež vznik 
§ 1231 ohč. zák. jest podrobně vylíčen. Podmínkou nároku na výpravu 
tecly jest, by syn, který se domáhá na rodičích výpravy, hyl ženichem, 
by odůvodněn byl předpoklad, že skutečně uzavře sňatek. Avšak stěžo
vatel není již ženichem, ježto - nač rekursní soud právem poukázal -
sešlO' s jeho zamýšleného sňatku s dcerou Bohumila P-a a o jiném za
mýšleném sňatku stěžovatel ani nemluví. Již z toho důvodu není nárok 
stěžovatelův na výpravu v zákoně odůvodnčn. 
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čis. 9268. 

Opověď zrušeni spúlečnosti s r. o. k rejstříku vyžaduje osvědčení 
příslušné berní správy, že nemá námitek proti zrušení společnosti vzhle
dem k dávce z majetku. 

(Rozh. ze dne 12. října 1929, Rl 372/,29.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d nevzal na vědomí opověď o zrušení spo
lečnosti s r. O., neboť požadavek rejstříkového soudu, by vykázáno bylo 
osvědčením příslušné berní správy, že nemá námitek proti zrušení spo
lečnosti, jest odůvodněn v prvé řadě zákonem ze dne 17. února 1920, 
čís. 134 sb. z. a n. o zajišťování dávky z majetku a vládním Olařízením 
ze dne 20. dubna 1920, čís. 259 sb. z. a n., kterým se tento zákon pro
vádí a ježtO' tyto předpísy nebyly zrušeny zákonem ze dne 15. června 
1927, čís. 76 sb. z. a n. [v čl. II. uváděcích ustanovení k zákonu tomu, 
zejména odst. (1) J, jest, jelikož v projednávaném případě jde o před
pisy, týkající se zajištění dávky z majetku, požada.vek rejstříkového 
soudu shora zmíněný předpisy těmi plně odůvodněn a nelze proto od 
něho upustiti. Rozkladu rej s tří k o v Ý s o u d nevyhověl a podotkl 
k vývodům rozkladu. že rejstříkový soud ve smyslu zákona ze dne 17. 
února 1920, čís. 134 sb. z. a n. a vlád. nař. ze dne 20. dubna 1920, 
čís. 259 sb. z. a n. bezpodmí,nečně musí požadovati výkaz osvědčením 
berní správy, že ne;ilá námitek pro'ti zrušení společnosti, a že není na 
něm, by uvažoval a rozhodoval, zda jsou v tom kterém případě pod
mínky pro zajištění dávky z majetku číli nic, nýbrž na příslušné berní 
správě, které rozhodnutí o tom přísluší, a že ani cít. zákon a cit. vládní 
nařízení nečiní rozdílu, kdy společnost začala existovati. Rek u r sní 
s o u d nevyhověl rekmsu. D ů vod y: Ke správným důvodům obou 
usnesení prvého soudu, na které se rekurent odkazuje, dodává se jen 
ještě toto: Ustanovení § 290 zákona ze dne 15. června 1927, 6s. 76 sb. 
z. a n. nemůže se rekurent právem dovolávati, poněvadž toto zákoDlné 
ustanovení přichází v úvahu jen při podmětech podrobených zvláštní 
daní výdělkové a nevztahuje se tedy na případ, kde jde o zajištění dávky 
z majetku. Na tyto případy vztahuje se zákon ze dne 17. února 1920, 
čís. 134 sb. z. a n. a vládní nařízení ze dne 20. dubna 1920, čís. 259 
sb. z. a n., jichž se právem dovolává soud rejstříkový, a podle nichž 
musí požadovatí výkaz osvědčením berní správy, že není námitek proti 
zrušení společnosti, neboť nenáleží soudu urvažovati, zda jsou v tom 
kterém případě pO'dmínky pro zajištění dávky z majetku čili nic, nýbrž 
jest to věcí příslušné berní správy. 

Ne j v y Š š í s 0' II d nevyhověl dovolacímu :'ekursu, neshledav pod
mí,nek § 16 nesp. říz. 

čís. 9269. 

Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. 
Je-Ii družstvO' podnikem tiskařským a vydavatelským, musí obě tato 

hlavní odvětví dojíti výrazu ve firmě. 

1271 

Zkratka )}s r. 0.« ve firmě společenstva s ručením obmezeným jest 

nepřípustná. - fT . 11 b 
Pro prodej knih vůbec, tedy jíných než druz~~~m !s enyc. !,e o 

vydaných, jakož i pro sprostředkování insertů pro jltle nez vlastm caso_ 
pisy nehodi se forma společenstva. 

(Rozh. ze dne 12. října 1929, Rl 621/29.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d vrátil opověď družstva >~Tis~ařské a vy
davatelské podniky« k opravě v tom směru, by v~ hrme, jez .~b~ahovala 
v původním doslovu jen označení tiskařský podnIk, byla vypdrena .vy
davatelská činost dále v tom směru, že slova »s ručením obmezeny~n« 
nesmí býti uvede~a zkratkou »s r. 0.«, nýbrž _ú~lně ~yp_sána, a po~leze 
uložil opraviti stanovy v tom směm, by bylo zrejmo, ze cmnos; druzst~a 
není kapitalistickou. Rek u r sní s o u d napa~ené ~snesem potvrdIL 
D li vod y: Pokud se týče věcného dodatku Ílremmho doslov~! jest 
poukázati k tomu, že podle § 4 zákona ze d'11~ 9. ~ub-na 1873, .CIS . .10 

ř. zák. musí býti společenstevní firm~vzata z pred;netu podnIkam, z c':
hož následuje, že firma sice nemusI zcela presne označov~lI p!edmet 
podniku, však přece musí k němu věcně poukazovalI, ~~nevadz tento 
věcný vztah jest předepsán imperatívně. Družstvo, o nez jde, provo
zuje dvojí činnost: závod Ionihtískařs.ký a činnost, vyd~vatelskou. I t~to 
činnost musí dojíti výrazu ve flremmm ~oslovu, cemUz v na::r~o~anem 
doslovu firemním není vyhověno, neboť jen tehdy bude lze nCI,. ze vy
hovuje firemní zásadě § 4 cit. zák., když bude též vyjádře~o ~e hremmm 
doslovu, že jde ° družstvo vydavatelské. Dodatek »s rucel1lm .obmeze
ným« nelze zkracovaN na »8 r. o.~<, pon_ěv.adž podl; § ~ CIt. ~ak. ~ento 
dodatek musí býti popt do hremmho znenl v nez~racene forme. Prav,em 
proto žádá prvý soud, by firemní doslov byl doplneil1 tak, by byla z ,neho 
patrnou i vydavatelská činnost družstva a zkratka »T. 0.« byla pIne vy~ 
psána. Právem žádá dále rejstř~kový sou_de ~y ve čl. II. s!anov prodej 
knih obmezen byl na knihy druzstvem lIstene ,nebo vydane a by spro
středkování insertů byla obmezeno na vlastní časopisy, neboť nákup 
a prodej jiných knih a sprostředkování inserátů pro jinéčasopis~ jest 
v podstatě kapitalistickou činností, která přesahUje meze stanove~e § 1 
cit. zák. pro předmět podnikání družstva a nelze proto takovouto cmnost 
připustiti. 

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

Důvody: 

Proti usn esení rekursního soudu, jímž bylo potvrzeno u~nes.~l1í soudu 
rejstříkového, jest v nesporném řízení připuštěna dovo,JaCI. shznost jen 
tehdy, je-Ii napadené usnesení ve zřejmém rozporl. se zakonem nebo 
se spisy, nebo je-li stiženo zmatečn.ostí (§ 16 cís',pat.,ze d~e 9. srpna 
1854, čís. 208 ř. zák.). Těchto podmmek v tomto p~lpad,e nem! ne~ohlo 
býti dovolací stížnosti vyhověno. Vzhlede.m k. vyvodum SlI';110SlI jest 
dodati ještě toto: Firma společenstva musI bylI podle § 4 zak. ze dne 
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9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. vzata z předmětu podniku, jest tedy firmou 
věcnou. Smyslem tohoto zákonného předpisu jest, by již z doslovu firmy 
bylo patmo, jaký podnik kryje. Jest sice pravda, že oznaeení PDdnikll 
ve firmě nemusí a vždy také nemůže býti vyčerpávající, ale firnia přece 
jen musí naznačovati podstatný ráz podniku. Je-Ii tedy stěžujíci si druž
stvo podnikem tiskařským a vydavatelským, vyvíjí-Ii ·činnost dvou od
větví podstatně rů'mých, která se ve stanovách také zevně jako hlavní 
součásti podniku rozlišují, jest nezbytno, by obě tato hlavní odvětví 
došla výrazu ve firmě. Při opačném pojetí neměl by předpis § 4 uve
deného zákona významu. Pokud jde o užívání zkratky »5 r. 0.« na místě 
úplného vypsání nezbytného dodatku »s ručením obmezeným«, stačí 
poukázati k rozhodnutí čís. 6334 sb. n. s., v m.ěmž bylo vyloženo, že 
zkratka tato jest po zákonu nepřípustná. Prodej knih v ů b e c, tedy 
jiných než družistvem tištěných neb vydaných, jest zřejmě podnikem 
kapitalistickým, pro nějž se nehodí forma družstevní. Právě tak jest tomu 
při sprostředkováJOÍ insertů pro jiné než vlastní časopisy, tedy bez ob
mezenÍ. Že by družstvo obm.ýšlelo docíliti jen levnějšího nákupu knih, 
sloužících k řádnému a výnosnějšímu provozu hospodářství svých členů 
a k jich vzdělání, že by tedy obstarávalo jiné knihy, než jím tištěné neb 
vyd"né, jen pro členy, nebo že by hodlalo sprostředkovati inserci v ji
ných časopisech jen pro své členy, není ze stano·v patrno. Výtku, že soud 
není k řečeným obmezením oprávněn, dovolací stížnost bliže neodůvod
ňuje. Jest pravda, že jest věcí družstva, by si samo vytýčilo účel a upra
vilo. poměry sp,olečenstevní smlouvou (stanovami). Při tom však jest 
vazano, potud, ze stanovy se nesmí odchylovati od předpisů družstev
ního zákona, pokud to zákon sám neprohlašuje za přípustné. Shledá-Ii 
tedy soud, žle stanovy neh opovězená změna nehoví zákonu, jest nejen 
oprávněn, nýbrž i povinen vrátiti opověd' k příslušné opravě, poněvadž 
tak, jak jest žádá11O', zápis by povoliti ,nemohl. To jest také smyslem 
napacdeného usnesenÍ. 

čís. 9270. 

Předpis § 369, prvý odstavec, ex. ř. platí i pro exekuci vyklizením 
nemovitosti. 

Učinil-Ii vymáhající věřitel již pn prvém návrhu na povolení exekuce 
potřebné udání podle § 369, druhý odstavec, ex. ř., povolí a vykoná soud 
exekuci pro náklady zároveň s exekucí pro hlavn, věc aniž dal před tim 
povinnému zvlášť doručiti usnesení, obsahující též vÝrOk, jím{ stanovil 
výši útr<tt <t povinnost dlužníka k jejich náhradě. 

Podal-li vymáhající věřitel zvláštní eocekuční žádost o povolení exe
kuce pro hlavni věc a zvláštni exekuiíni žádost co do útrat této exekuce 
~~~ i :ako~ou zvlá~tní (dodatečnou) exekuci povoliti, aniž bylo dlužnik~ 
JIZ pred bm doruceno usnesení o povinnosti k náhmdě útrat a o jejich 
výší. p.ostup vymáhajícího věřitele může tu mítí význam jen pro roz
hodnuŤ! o povlDností k náhradě nákladů na druhou (útratovou) exe
klIční žádost. 

(Rozh. ze dne 12. října 1929, R I 679/29.) 
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Návrhu vymáhajícího věřitele, by byla povolena exekuce k vydobytí 
nákladů exekuce vyklizením, s o II d P r v é Q S t o I i c e vyho~ěl, l~,e~ 
k u r sní s o u d exekuční návrh zamltl. D u vod y: Usneselll, tvonCl 
v tomto případě exekuční titul, nebylo dosud dlužníku vůbec doručeno, 
_ jak má soud rekurs ní obsahem spisů zjištěno, a nestalo se proti němu 
proto ani účinným (§§ 416, prvý odstavec, 426, prvý odstavec c. ř. s. 
a 78 ex. ř.). Bylo tudíž odůvodněné stížnosti vyhověti, napadené usne
sení změniti a žádost exekučni podle § 7, druhý odstavec, ex. ř. jako 
předčasnou zamítnouti. 

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

Důvody: 

Exekuce vyklizením nemovitostí jest podle své povahy exekucí, by 
něco bylo vykonáno neb opomenuto podle §§ 346-369' ex. ř. Platí proto 
i pro ni § 369 prvý oďstavec ex. ř., že povolená exekuce na činy neb 
opomenutí zavírá v sobě i povolení exekuce pro náklady, které vymá
hajícímu věřiteli vzniknou v exekučním řízení. Vzhledem k nim má vy
máhající věřitel učiniti již při prvním .návrhu na povolení exekuce po
třebná udání v § 369 druhý odstavec ex. ř.naznačená. Učiní-Ii tak, 
povolí a provede soud exekuci pro náklady zároveň s exekucí o hlavní 
věci k uskutečnění nároku na činy neb opominutí, aniž dal před tím po
vinnému zvlášť doručiti usnesení obsahující též výrok, jímž stanovil 
útraty a povinnost dlužníka k jejich náhradě. Povinnost dlužníka k ná
hradě plyne ze zákona samého (§ 74 prvý odstavec ex. ř.), je-Ii tu platný 
exekuční titul pro hlavní exekuční nárok na činy nebo na opomenutí. 
Povinnému jest jen vyhrazeno právo, podati proti povalení exekuce 
coďo útratové ho výroku opravný prostředek i co, do důvodu i co clo 
výše nákladů. Je-Ii tento postup možný při spojení žádosti o povolení 
exekuce na vymožení -činů"neb·opomenutí se žádostí ° povolení exekuce 
k vydobytí nákladů na ni, nelze jej míti za nedovolený, podá-Ii vymá
hající věřitel z jakýchkoliv důvodů, jako v souzeném případě, zvláštní 
exekuční žádost O' povolení exekuce na vymo'žení činu neb opomenutí 
a zvláštní exekuční žádost o povolení exekuce k vydobytí útrat této 
exekuce. I takovou zvláštní nebo doďatečnou exekuci pro útraty lze po
voliti se zřetelem k platnému exekučnímu titulu a k předpisům § 74 ex. 
ř., aniž dlužníku bylo již před tím doručeno' usnesení o povinnosti k ná
hradě útrat a o jejich výši. Význam může postup vymáhajícího věřitele, 
podavšího zbytečně dvě žádosti místo jedné, míti ovšem pro rozhodnutí 
o povinnosti k náhradě ,nákladů na druhou (útratovou) žádost exekuční, 
pokud jde o otázku, zda její útraty byly potřebné podle § 41 c. ř. s. a 
§ 78 ex. ř., zejména, když by po případě byla také postačovala pouhá 
žádost, by povolená .exekuce byla znovu provedena. V té příóně však 
povinný usnesení prvého, soudu nenapadl. 
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čís. 9271. 

Ujednána-li smluvní (konvenční) pokuta pro případ, že by kupítel ne
odebral zboží v ujednaném množství nebo je včas nezaplatil, nelze spa
třovati nemožnost (nedostižnost) plnén; na straně kupitele v tom, že 
,okolnostmi jím nezaviněnými (prudkými mrazy a sněhy) byl znemožněn 
jeho obchod v tom rozsahu, jako dříve. 

(Rozh, ze dne 12. října 1929, Rv 1 1311/29,) 

Prodatel domáhal se na kupiteH zažalovanou směnkou smluvní (kon
venční) pokuty, ježto žalovaný neodebíral zboží v ujednaném množství 
a neplatil včas, pro kteréž případy byla pokuta umluvena. žalovaný na
mítl, že prodlení nezavinil, ježto bylo přivoděno prudkými mrazy a 
v zimě 1928-1929, jež znemožnily obchod v tom rozsahu, jaký 
dříve. Pro c e sní s o udp r v é s tol i c e směnečný platební 
kaz zrušil, O d vol a c í s O u d napadený rozsudek potvrdiL 

Ne j vy Š š í s o u d ponechal směnečný platební příkaz v platnosti. 

D ů vod y: 

Dovolání nelze upříti úspěch, nebof odvolací soud neposoudil věc 
po právní stránce správně. Dovolatelka domáhá se zažalovanou směn
kou smluvní pokuty, jež byla ujednaná pro případ, kdyby žalovaný .ne
,splnil řádně smlouvu, najmě kdyby neodebíral zboží v ujednaném množ
ství nebo včas nezaplatiL Zjištěno bylo, že žalova;ný byl v prodlení 
v tom i onom směru. Žalovaný však namítá, že prodlenÍ' nezavinil, po
'něvadž bylo přivoděno prudkými mrazy a sněhy v zimě 1928-1929 
(vis maior), jež znemožnily obchod v tom rozsahu, jaký byl dříve: Tato 
skutková okolnost byla soudy nižších stolic zjištěna, z toho však ještě 
nevyplývá, že žalovaný nezav'lnil prodlení, neboť tím jest jen odůvodněn 
pokles odbytu zbo'žL To však žalovanému nijak nezabránilo, by neode
'bíra! zboží v ujedna>l1'ém množstvÍ. Že by nebyl mohl prodati zboží po
zději, když nastaly opět pravidelné poměry, ani netvrdiL Možná, že by 
byl utrpěl škodu tím, že by byl musel ponechati zboží prozatím na 
skladě, což ostatně ani netvrdil, tím však není ospravedlněno prodlení 
v odbíriní zbožl. žalobkyně chtěla si právě smlouvou se žalovaným za
bezpečiti odbyt zboží a povolila mu proto značnou slevu cen a jest ne
přípustné, by smluviník, jehož naděje na zisk se nesplní, přesunul újmu 
:z toho povstalou na druhého smluvníka, neboť by se to příólo zásadám 
poctivého obchodu, Žalovaný neuvedl okolnosti, z nichž by vyplývalo, 
že šlo na jeho straně O' nemožné, pokud se týče o nedostižné plnění, ný
brž se omezil na námitku, že byl veškerý obchod podlomen následkem 
prlidkých mrazů, již sám opravuje v dovolaci odpovědi v ten způsob, 
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že mrazy znemožnily obchod. v tom .roz~ahl1 ~a~ byl ~říve. ~Ml:azy však 
zase pominuly a žalovalný al1l netvrdIl, hm 111e~e prokazal:....z~ I. pak od: 
b ,t zboží byl znemožněn, Plnění lze považoval! za ~edo~tlzne jen, k~yz 
'~st spojeno s obětmi, jež nelze na dlužniku rozumne pozadovatL Avsak 
~ okolností žalovaným přednesených nelze soudltl ,n~ takov~uto nedo-

('''telnosl. Ještě méně ospravedlněno jest prodlenr zalovaneho v pla-
s lZl b " dl' . cenL Okolnost, že následkem mrazů poklesl odbyt z OZl, ,neosprave n~j:: 
toto prodlení, neboť ,nastalo již v le~n~ch měsících. Avsak anr pozdejs! 

rodlení není tím odůvodněno) nebot zalovany ani nenamltal, ze nema 
m,ění a že nemohl ani použíti úvěru. Jest ovšerr; správné, že dovolatel~a 
byla k žalovanému vždy shovivavou, z toho vsak nelze vyvozovatr, ze 
se vzdala práva požadovati smluvní pokutu. Dov~lacl soud ne;mohl tu
díž nabýti přesvědčení o tom, že žalovaný prodlenr nezavlml a jest prot,? 
uznati smluvní pokutu za propadlou (čL 284 obch. zák. a § 1336 obc, 

zák.). 

čís. 9272. 

Směnečný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z. a n. na rok 

1928. 
Třebas byla blanl<osměnka vystavena před účinnosti nového smě

nečného zákona, platí o ni předpisy tobolo zákona, byla-Ii doplněna 
teprve po jeho účinnosti. 

(Rozh, ze dne 12, řijna 1929, Rv I 1377/29.) 

Směnečný platební příkaz byl ponechán v pl~tnosti s ~ u d Y vše ch 
tří s t o I i c. Ne j vy Š š í s o u d uvedl v otazce, o 111Z tu jde, v 

d ů vod ech: 

Použíti jest na souzený případ nového směnečného zákona, neboť 
jde o směnku, která podle svého obsahu ~yla vydán,'! d;,e2. ,dubna 1929 
a jest splatnou 12. dubna 1929, Poněvadz novy smenecny zakoD ze. ~ne 
13. prosince 1927 čís, 1 sb, z. a n, z roku 1928 nabyl podle § 110 ucrn
I1D'sti za tři měsíce ode dne vyhlášení, I. j. od 10. ledna 1928, tedy dnem 
10. dubna 1928, vztahují se po rozumu § 1 07 ustano~en! nového :ák?n~ 
o právu směnečném také na směnku žalobnL Nevadl, ze byl smen~cny 
blanket podepsán žalovaným již v roce 1925, neboť, i kdyby by Ip po
kládati onu dobu za dobu »vystavenk směnky, plahly by o 111 jako 
blankosměnce, která byla vystavena přecl účinností nového zákona, do~ 
plněna však po jeho účinnosti, rovnéž předpisy tohoto zakon~ (srovnej 
Rouček, československý zákon směnečný, pozn, § 107 třeh odstavec 
sm, zák.). 
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čís. 9273. 

Směnečný zákon ze dne 13. prosince 1927, čís. 1 sb. z., a n. na rok 
1928. 

Podpis výstavcův (na směnce vlastni) musí býti pod textem základni 
směnky, nesmí býti před kontextem nebo po stranách kontextu nebo 
napříč l«mtextu nebo v kontextu. Nestačí ani podpis v akceptu nebo 
v avalu, aniž jměno výstavce v jeho adrese. 

(Rozh, ze dne 12, října 1929, Rv I 1381/29,) 

Proti směnečnému platebnimu příkazu namítl žalovaný vydatel mimo 
Fné, že zažalovaná směnka neobsahuje jeho podpisu jako výstavce, takže 
není směnečně zavázán. Pro c e sní s o II d P r v é s t- o J i c e smě
nečný platební příkaz zrušil, o d vol a c í s o u d napadený rozsudek 
potvrdiL D ů vod y: Spor jde o to, zdali směnka, na jejímž základě jest 
žalováno, jest platnou čili nic. Prvý soud zcela správně zjístil, že směnka 
byla žalobcem pod textem směnky podepsána, kdežto žalovan:ý pode
psal směnku jen stranou na místě příjemce, že adresa žalovaného jest 
psána pod textem na místě, kde bývá adresa směnečníka, že směnka 
obsahovala slDva: »a:n die Ordre Henn Ferd, B, zahle ich« a dále, že 
podpis Ferd, B. byl na smén'ce přeškrtnut Proti tomuto zjištění prvého 
soudu odvolatel nic nevytýká, Správně usoudH prvý soud, že jde tu 
o kombinaci formy směnky cizi a formy směnky vlastní, jejíž následkem 
jest neplatnost směnky, Avšak: jako směnka vlastní jest sporná směnka 
neplatnou, pDněvadž schází' podpis výstavcův (§, 104 čís, 5- sm, zák,), 
Adresu: »Herru josef p" Kaufmann in A.« třebas rukou příjemcovou 
psanou nelze považovati za podpis výstavcův, Podpis, výstavcův musí 
se místní' jeviti jako skoncování písemného, pni'jevu, podpis musí býti 
pod textem základní směnky, nesmí býti' na př, před kontextem nebo 
po stranách kontextll nebo napříč kontextu, jako v souzeném případě, 
Vývody, kterými se odvolatel snaží prokázati, že sporná směnka jest 
platnou ~měnkou vlastní, nejsou s to přesvědčiti sOlld o jejich pravdi
vnsti, vzhledem k jasným a nesporným skutečnostem, zjištěným prvým 
soudem, které prokazují, že směnka, které schází podpis výsta;vcův, jest 
neplatnou a že ani podpis žalovaného napříč kontextu ani rukou žalo
vaného psaná adresa scházející podpis výstavcův nemohou nahraditi, 
Prvý soud po, právní stránce posoudil zcela správně nejen ohledně plat
nosti sporné směnky, nýbrž í v tom smyslu, že uvedl, že ježtO' obecnD
právní závazek k plněn!Í z neplatné směnky žalovanému nemohl vzejUi, 
nemohl soud ani ve smyslu § 554 c, ř. s, postupovati', Odvolává-Ii s~ 
odvnlatelv tomto směm na § 89, sm" zák" jest to bezvýznamným, po
něvadž tento § předpokládá platný závazek směnečný a tu jde o směnkn 
hned původně n!eplatnon, Rozhodným jest jen, zda sporná směnka jest 
formálně platnou, a pro spor jest nerozhodným, jak si strany počínaly 
při vystavení a odevzdání směnky, ana směnka jest neplatnou, 

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

Odvolací soud posoudil věc po právní strán,ce úpl;,ě s~rávn~, dospěv. 
k úsudku, že zaž.alovaná směnka Jest neplatna, po.nevadz, sc~a:? na ~l 

odpis výstavcův (§ 104 čís, 5 směn, zák,), jest sIce spravne" ze 8me
~ečný zákon: mluví také o podpisu směnečníka (§ 19), a o podpIsu, mdo
santa (§ 10), aniž by se vyžadovalo, by tyto podpISy ?yly po~ kon
textem směnky, Avšak z uvedených zákonných ;,stan?~en: plyne, ze pr~ 

, ek příJ' emce a indosanta není vůbec zapotrebl pn sl usne zavazovacl 
zavaz kd k J' 1" pokud se doložky, nýbrž že stačí jejich podpis a to 'e ,o IV n,a ~CI, , 
týče na rubu směnky, ,Pro směnečnt z~v~zek vyst~~cu~ Je~t vsak z~-
otřebí předepsaného písemného smenecneho proh~~senr a, Jeho podpl~ 

~1Usí býti místním ukončením toho,lo proJe~u,~udlz podpIS Jeho musI 
býti pod textem směnky, nesmí bylI na PL pred kontextem neb? po 
síran ách kontextu nebo napříč kontextu nebo v kontext~, Nest~čI :n! 
podpis v akceptu nebo v avalu (viz D~, F, ,Rouček; Pravo ~m~,~!~cne 
bod 59), Z tohoto důvodn nelze am Jm,eno ,z,alovaneh~, nachaze]lc,1 s'; 
v jeho adrese, považovati za podpIS, Jak JIZ odvolacl soud spravne 

vystihl. 

čís. 9274, 

Toho, kdo podepsal směnku výslovně jako ruk~jmí, nelz~. považo
vati za výstavce, třebaže podepsal směnku i na rubu Jako prvru mdosant. 

(Rozh, ze dne 12, října 1929, Rv I 1390/;?9,) 

Směnečný platební příkaz proti Emilu j-ovi ~ josef~ Sch-o~i p r?
ce sní s o udp r v é s tol i c e k námitká2;', zalo~an~ch ZruSll. D u
vod y: Námitkám žalovaných nebylo lze ,upntr .opravnenost. r-:eboť na 
spornou směnku jest pohlížeti jako na smen~~ CIZL jak;; takova musela 
by podle § 3 směn, zák, jako nezbytnou souc~st p;,dle CIS, 5',obsahova~1 
podpis výstavcův Ctrasantův), Tento podpIS vsak :',~ smence chybl, 
neboť: a:ni Emil J., který slovem »angenomme.n« oznacl! se pk~ akcep
tant, ani josef Sch" který se výslovně podepsal }ako ,r~koJml; ~ trOl 
méně na zadní straně podepsaný Otto F, B, ~emuze bylI p~klada~ za 
výstavce, Směnce chyběla tudíž podstatn'á '2álezlt?st ~ ~utn~ JI pokladatr 
za neplatn.ou, Ježto tedy ze směnky nevzesla smenecna prava, ,nemohla 
předáním směnky žalobci býti na něho přenesena, O d ~ o I a ,c I s o u cl 
napadený rozsndek potvrdiL D ů vod y: Okoln,ost, ze ]m~n~ josefa 
Sch-a, jenž jest na přední stran'ě směnky vý'S~ovne pko :ukoJml - als 
Biirge _ pDd podpisem akceptanta podeps~~, al;, take na rubopISU 
přichází, jako by se o indosanta jednalo, nemuz,e bylI ~?kladem pro to, 
že týž jest také trasantem směnky, neboť ne,;,elo by u~elu, by tr,:sant 
při'pojoval kn svému jménu »alo Bilrge«, kdY' na prvnI str~ne ~menky 
vůbec nikdo jako trasant není uveden, Prave ta okolnnst, ze vystavce 
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SJ;'ěnky a ind~sa:,.t r~čí směnečně již ze zákona podle §§ 7 a 12 směn. 
zakol:a z~ ]eJl pn]elI a zaplacení, jest dokladem, že osoba na přední 
strane sl.;'enky za~azek rukoJemský převzavší, nebyla výstavcem směnk 
- §.62 c. 1,3 smen. zak. Kdyby byl Josef Sch. býval výstavcem směnk y 
nem(lo. by vyznamu, aby za svoji pohledávku pčejímal rukojemství, nebtť 
Jeho zav~~ek by konsolidací zase musil zaniknouti. Na směnku musí 
byli pohhze.no tak? na o.bhgací skriptu mí a podle toho musí obsah její 
byli vykladan. Jakym zpusobem sporná směnka do majetku Josefa Sch-a 
se ?ostala, Jest pro to,n10 spor lhostejným, neboť z této, neplatné a priorí 
smenky nemohl 1l1komu vzhledem k § 6 čís. 1 a § 3 čís. 5 směn. zák 
vzejíti směnečný závazek. Z okolnosti, že josef Sch. podepsal směnk~ 
TI"a rub~, ::elze dovoz~,~ati: že t!~ p,rohlásil se za výstavce směnky, 
trebas ze ]1 podepsal Jlz vyslovne Jako rukojmÍ. 

Ne j vy Š š í s O u d nevyhověl dovoláni. 

D ů vod y: 

D01;ola,t,:1 nap~dá rozsudek odvolacího soudu pro nesprávné právní 
posouzeni ~ecI (CIS. 4 § 503 c. ř. s.), leč neprávem, neboť odvolací soud 
posoudrl vec}o právní stránce úplně správně, dospěv k úsudku, že za
z~lovana .smenka Jest ~epla!n! pro ~edostatek podpisu výstavce (§ 3 
ČIS. 5 smen. zak.), ponevadz zalova,neho Josefa Sch-a nelze považovatí 
za v~stav~e, an podepsal směnku výslo'vně jako rukojmÍ. Tento dodatek 
vylucu]e, ze ]~e o podpiS výstavcův, neboť nejde jen o doložku, kterou 
vystavce vylucuJe neb omezuje své ručení, jež by ovšem platila za ne
napsanou podle § 7 věta druhá směn. zák. (viz Grlinhut, Wechselrecht 
sv. I. str. 40~, St.aub, Kommentar zur Wechselordnung čl. 4 čís. S 
P?,zn. 30, Roucek, Ceskoslovenské právo směnečné kap. 59). jest ovšem 
pnpu,stno, by ,vystavce. směnky byl zároveň rukojmím za jiného· smě
nec~eho dluzmka, to vsak musí vyplývati ze směnky samé, čeho·ž není, 
kdyz josef Sch. podepsal směnku výslovně jako rukojmí. Z toho, že 
josef Sch~ podepsal směnku také na rubu jako první indosant, lze jen 
vyvodili" ze ten~o 111dosament)est neplatný. Opačn:ý závěr dovolatelův 
Jest hchy, nebol z oko~nostr, ze Josef Sch. podepsal směnku jako první 
111dosant, neplyne ,nutne, pk se dovolatel 111ylně domnívá, že musí býti 
vystavcem, an smenku podepsal výslovně jako rukojmí a tímto zřejmým 
projevem vyloučil, že jest výstavcem, 

čís. 9275. 

Výhoda § 56 (4) živo, řádu, Ie-li tu nělmlik nezletilých oprávně
ných" t':Yá pro každého jen do jeho zletilosti, nikoliv snad pro všechny 
spoleene tak dlouho, až se i nejmladší z nich stane zletilým. Po zániku 
pr,?vozovacího 0Jl'rávnění dítěte, dospěvšího z!,cmosti, jest vzájemné po
mery SúUfozencu znovu upraviti. 

(Rozh. ze dne 12. října 1929, R II 274/29.) 
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Schvaluje účet poruč-níka Vlasty, S-ové, n~bvvší zlet11ost,i ~a~ nezL, 
Ob ra S-a ustanovil por Ll Č e 11 s k Y s o Ll d, ze V.lasta S-OV~vLustane 

C!I dO zletilosti Ctirada S-a společnicí zámečnické !Jnny Franhska S-a, 
~z "o 'l'I'lláleží polovice závodního zisku a že si po zletllosh Ctrrada S-a ze Jl P , , .. . 

raví společníci sami vzájemný poměr co do, pro;"ozova11l Zlvnostl ~ 
up lIe toho si vyžádají schválení živnostenskeho uradu. Rek u r sn t 
poc , 't d'l o II d napadene usnesel1l po Vf 1. 
sNe j v y Š š í s o ud zrušil usnesení obou niž.ších soudů, pokud bylo 

: h vysloveno že Vlasta S-ová zůstane až do zlehlosh Ch rada S-a v OlC, , ., ,. 'I" I' . s olečnicí zámečnické firmy František S., ze JI pnna.ezl pO,O~lee za~ 
p d ího zisku a že si po zlelIlosh Ch rada S-a upravl spoleemcl sami 
VO'~mný svůj poměr co do provozování živnosti a podle toho SI vy
~~da]aJ'í schválení živ,n,ostenského úřaďu, a uložil soudu prvé stolice, aby 
za 'dS 'd" 'vní poměr mezi Vlastou S-DVOU a nezl. Chra em -em co 'o zamec-
pra . F to> k S d 'I nické živnosti ,n:ezl. Ctiradem S-em pod fIrmou :ail Ise . a e pro-
vozované po slyšení účastníků ihned znovu upravIl. 

Důvody: 

Dovolací stížnost vytýká shodným rozhod.nutí';1 nižších sou~ů prá-· 
_ třebaže ne vy'slovně ale jasně - zreJlny rozpor se zakonem 

vem , • I S ' • t 
(,§ 16 nesp. říz.), pokud jest jimi vy~lov,eno, ze '! asta -ova z.us ane 
• do zletilosti Ctirada S-a spoleČnICI zamecmcke fIrmy Franhsek S., 

~~ jí přináleží polovíce závodního zisku a že si' a.ž po zletilosti Ctira?~ 
S-a upraví společníci sami vzájemný SVll] pomer co do provozova111 
živmsti a podle toho sí vyžádají ,schválení živ~o,st,:nského .úřadu. :"~dle 
§ 56 čtvrtý odstavec živn. ř. může po ž'i~n?sI111kove ~m;lI re;neslna ~IV
nost na základě živnostenského hstu, sved'clclho zemrelemu zlvnostmku, 
býti dále P1Ú'vozová~a na ~čet ile~~. potol2,ků k ~ědictví o~rávně,ných až 
do zletilosti potomku. Netreba bhze dohcov~h" ze tato v)ihoda, ]e~h tu 
několik nezletilých oprávněných, trvá pro kazdeh? Jen do Jeho ~~ehlo~tl, 
nikoli snad p10 všechny společně tak dlouhou, az se I ne]mladsl z mch 
stane zletilým. To plyne jak z doslovného znění tak i " p~~ahy a z účelu 
řeč,eného předpi-su, zabezpečiti osiřelým dětem zdroJ pnpnu z otcovy' 
živnosti po dobu, po kterou jsou pod zvláštní ochran~u zá~?,na (§. 21 
obč. zák.) a zpravidla nebývají s to, by s~ sal':y .op~tnly vyzlvu ~slou, 
jim otcovým úmrtím a s ním spojenou ztratou receneh? zdrOje. Vykl ad 
ten odpovídá ostatně i ustálené praks.i. Podle toho nemuze ":las~~ S-ov a:. 
stavší se zletilou, otcovu živnost dále provozovaÍ1 na SVU] ucel. je]L 
společenství v provozování podniku zaniklo. Nelze jí eroto beze vš,:ho 
pokládati - jak činí prvý soud - na dále za spolee11:1'cl. Nelze vsak 
přehlédnouti, že živnost jest provozována v dílně a s nářadím, j,:ž jsou 
spo'lečným vlastnictvím i Vlasty S-ové i nez1. Chrada, ?-a, a ze, Jest 
v podn'i'ku uložena w"aná část jejích peněz, pokud se tyee poh.!edavek, 
a že do něho dluží značný peníz z důvodu, že nebyly zaplaceny různé' 
veřejné dávky a pohledávky obchodních ,dodavatelů. Tyto .vújen;né po
měry obou souro'zencú mezi sebou a k zlvnosÍl, po otcove umrh dosud_ 
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společně dále provozované, vyžadují nezbytně, by po zániku provozo
vadh.o oprávnění Vlasty S-ové byly nově upraveny. Úpravy bude třeba 
ze]mena v tom směru, zda a Jak má obchodní jmění dosud společné a 
nerozdělené býti mezi bývalé společníky rozděleno nebo čeho se má 
Vlastě S-ové dostati za to, ponechá-Ii je na dále v podniku provozo
vaném již jen na účet nezletilého bratra. Při tom ovšem nebude lze pro 
těsné životn'Í společenstvÍ zúčastněných sourozencú, pominouti řešení 
cůtázky, jak mají vyúčtována býti vydáni na osobní potřeby každého 
.z nich a na domácnost, pokud bude společná a z podstatné části zastá
vána Sin.ad Vlastou S-ov ou. Pro úpmvu těchto poměrů nelze toho času, 
pokud tu není přesného návrhu poručnikova a vyjádření nebo vlastního 
návrhu Vlasty S-ové, dáN určité směrnice. Avšak při opatřenich poru
'čenského soudu o nich, jak jsou učiněna ve zrušené části' jeho usnesení 
nelze setrvati. Nezbývalo proto, než napadené rozhodnutí obou nižších 
soudů zrušiti a prvému soudu naříditi nové rozhodnutí, založené na dů
kladném projednání věci. 

čís. 9276. 

Domáháno:-lí se na rukojmím zaplacení dluhu s útaky a s útratamí 
vymáhání pohledávky proti hlavnímu dlužníku, nejsou úrokové a útra
tové nároky vedlejšími náklady ve smyslu § 54, druhý odstavec j. n. 
nýbrž součásti jistiny. ' 

(Rozh. ze dne 14. října 1929, Rl 608/29.) 

Žalující družstvo domáhalo se na žalovaných zaplacení zažalovaného 
obnosu 4.609· Kč 72 h se 6% úroky od 12. května 1925 a útratami 
331 Kč 20 h., 99 Kč 36 h a 51 Kč 60 h, opirajíc žalohní nárok o to, 
že se žalo'vaní za svou dceru Annu N-ovou žalující straně zaruč:i1i za 
zaplacení veškerého jí odebraného zboží, za něž Anna N-ová zltstala 
žalující straně dlužna 4.609 Kč 42 h a byla také, byvši žalující stranou 
na zaplacení toho obnosu žalována, pravoplatným rozsudkem s,Qudu 
první stolice ze dne ll. září 1928 k zaplacení se 6% úroky od 12. května 
1926 a s útratami sporu 311 Kč 20 h odsouzena, nic však nezaplatila 
a též exekuce proti ní zůstala bezvýslednou a žalující straně vzešly 
vedením exekuce další přisouzené útraty 99 Kč 36 h a 51 Kč 60 h. Ža
lobu, danou na okres,ním soudě, s o udp r v é s t o I i ce k námitce 
věcné nepříslušnosti odmítl. D ů vod y: Žalovaná strana vznesla včas 
námitku věcné nepříslušnosti dnvolaného soudu, tvrdíc, že části jako 
útraty zažalované, jsou žalovány jako kapitál, který tedy přesahuje 
5.000 Kč. Žalující strana naprotí tomu jest náhledu, že částky zažalované 
jako »útraty« jsou příslušenstvím, nikoliv »kapitálem« a že proto za
žalovaný peníz nepřevyšuje 5.000 Kč. Soud však tomu názoru přisvědčiti 
nemůže. Čá'stky tyto, zažalované jako »útraty« jsou proti žalovaným za
žalovány nikoliv jako útraty, aspoň ne co do skutečné povahy těchto 
pohledávek, nýbrž jménem náhrady za útraty, způsobené prý hlavní dluž-
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.. žalující straně. Proti žalovaným tedy tyto částky nemají povah.~ 
I:~CI ( nýbrž náhrady za způsobené útraty, nejsou tedy v tomto sporu JIZ 
u "~~l~šenstvím kapíÍálu zažalovaných 4.609 Kč 72 h, .nýbrž v tomto 
~norll JSOU jenom zkapitalisované příslušenst~í .zák~adm~o sI;0.ru. Po
. ~ dz' však podle § 55 ] .. n. ]. est více nároku, pchz se zalupcl 'strana neva _. - h d • d 
domáhá v téže žalohě, čítat~ dohr?nlady za účelen; určem . o noty,pre -

'(ll sporu přesahu]· e zde zalobm ]Istma 5.000 Kc a bylo plOtO namltce 
mť , 'tl . ·tk ' . 
věcné ,nepříslušnosti vyhověti. Rek u r s n, í s.o ud ~aml nanu ~ ~e~ne 
nepříslušnosti. D ů vod y:. Je~t patrno, .. ze z~luJ1cI stran~ zakl,ada z~
lobní nárok proti žalovany~n .Jen na je]lc~_ za;razku. ruk~lemsk~m a ze 
se též zaplacení útrat domaha len Jako pnsluse,nstvl ~azalovane pohle
dávky 4.609 Kč 12 h, nikoliv jako samo'statneh,Q ~aro~u na n~hradu 
škody za způsobené ji útraty. Vzhlede.~ k t?mu, k ,:tratam,. kterych se 
žalující strana domáhá jen. Jako vedlejslch naroku, pn v'ypoctu hodnot~ 
sporu se nepřihlíží (§ 54 druhý odstavec ]. n.)a nel;e utraty tY',~te:e 
jsOU současně s hlavní pohledávkou žalovánr, a ?a Hl ';.e sporu tez za
vislé, podle § 55 j. n; s hlawlí pohledavkousclta;l. Tvon proto ve sporu 
jeho hodnotu jen zažalovaná pohledá~k~ hlavnl:4.6?9, ~č :2, h a Jest 
tudíž podle § 49 čís. I j. n. k projednam sporu vecne pnslusnY!11 dovo-
laný soucl. 

N e j v y Š š í s o u d obnovi'l usneseni prvého soudu. 

Důvody: 

Žalobkyně domáhá se z důvodů rukojemství~:na ža1o.vaný,;h zapla~ 
cení 4.609 Kč 72 h jakožto trhové ceny za ~bozl, za ml' se zalobkYnI· 
zaručili a dále náhrady 60/0 úroků z jistiny od 12. května 1925, a útrat 
spojených s vymáháním pohledávky ?a přímé dlu~nici, kte~é jí by:y už, 
proti ní přisouzeny dílem ve sporu čast~ou 311 Kc 2~ h, dtle~, v menl 
exekuáním částkami 99 Kč 36 h a 51 Kc 60 h. Tyto uroky a utraty ne
byly žalobkyni přisouzeny proti žalovaným, nýhrž proti h!~vní dl,užnic! 
a žalobkyně domáhá se jejich náhrady n~ žalov!ných ;ovnez na z~k!ade 
jejich rukojemského záva~ku, - •. zda. pravem ~I; n;,praven1 bu?e resen~ 
teprve ve sporu. Pro otazku pnslusnostl stacI, ze se Jl.ch zalobkyn~ 
domáhá z téhož důvodu jako hlavní pohledávky na základe ruko]emstvl, 
neboť pro zodpovědění otázky příslušnosti jso~ rozhod.né toliko ú?aj: 
žalohy. Tyto náhradní nároky úrokové a útratove nel~e vsak, lakspravne 
odůvodňuje soud prvé stolice, ve smyslu § 54 druhy odstavec ]. n. po
kládati za nároky vedlejší; jsou to nároky již formalisované pra~o~Ial
nými soudními výroky, které tvoří jen početní základ pro ]ednot;,y narok 
z poměru rukojemského, a prolo~ nelz~ je. v tomto Sp?ru po~azo~ah za 
přislušenství jistiny 4.609 Kč 72 h, nybrz za ]ednotne. vymahane kapI
tálové pohledávky, které přicházejí v úvahli oří výpočtu peníze, rozho:,
ného pro otázku příslušnosti dov?laného soud~ podle § 55 J. n~ Pone
vadž součet všech těchto uplatnených pohledavek ČlnI ?103 Kc 88 h! 
tedy 5.000 Kč přesahuje, jest příslušným věcně pro zalobu sborovy 
soud, nikoli okresní. 

Civilní rozhodnutí XI. 
81 
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čís. 9277. 

Bylo-Ii usnesení povolu'" . k . d 
se tato, bylo-li zas~eno djl~l.:,xe U~l, or~~e~o nepravé osobě, může 
přivésti k platnosti nové Sk~;!~~o~~av, br~nlh reku:~em. Chce-li však 
žalobou o nepřípustnost exekuce oál a pruvody,. muze tak učiniti jen 
ex. ř. anebo snad i žalobou podle ~ 6f ~~h~7~J~kUd se týče 39 čís. 5 

(Rozh. ze dne 16. října 1929, R II 342/29.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil e k' . . 
k u r sní s o u d exeku." xe, UCl p;otr Janu Machalovi, r e-
vatel) brání se tím, že ne~7 t~t~v;:,~a~lllt~. ,.D u v ~ d y: .Exekut (stěžo-
ne právem proti němu bl. I Y P vmovanym a ze tedy exekuce' 
soudu jest prokázáno, b~l: ~;;~š~~a va p~~ve?~na. l~k spisy okresního 
loba pmti Janu Machalovi' vulao D "b yn~ aJ~c:m ventele~ podána ža
Kateřině tamtéž a také r~zsuďek r~ u; om an v~ V. a Jeho manželce 
15. bfezna 19Z6v dan' t ,." ,e. o,z soudu v te:o sporné věci dne 
zněl t k' M Y Y von Cl exekucllI trtul proJednavané exekuč .•. 

a e na achala Jana vulao Dráb' d k. . nI vecI, 
Ka.te!inu. p.otvrzením obecního" úřad u'L Om are ve V. a Jeho manželku 
Zjlsteno, že Jan Machala v L čís 8~ v . ze ~ne ~L července 1929 jest 
le.na a provedena, zdržuje se ~d s~ého' !l~d; nemu~ exekuce byla povo
a jen jeho manželka J'ménem A .k. v L., ze ve V. se nezdržoval 
. t nez a ze pochází z V T··t k I j es se vší urči toslí zjištěno ,. k . . . . emI o Ol o nos trn i 
totožným s dlužníkem Jane~ ~a:;:lo~t ~an M~chala ČÍs. 86 v L. není 
prah němuž mf exekuční titul .' omkarem ve V., vulgo Drábů, 
neprávem byla povolena a provect a ze. t~.eY. exe~~ce prali stěžo'vateli 
řejně ověřenou listinou nebylo v

e':á6e l,?Z ve.r.ejnou Hstinou neb ve
závazek v exeku.čním titulu určený y dl aJ'~~n ventelem prokázáno, že 
tu osobu, prati- níž jest navržena z k mm a tam u':,eden'ého přešel na 
exekutova v návrhu má b 't· ' dexe uce (§ 9 ex. r.). Posléze osoba 
. ' y I uve ena tak přes • b ·k 

v osobe exekulově byl vylouč, U dl r .ne,. y ves eren omyl 
u jména žalovaného také .'d en' k v~ .- " vymahající věřitel v žalobě 
tento přídomek uvésti b:r:~~me » .. ťab~v«, mohl v .exekuční žádosti 
bezpeďně rozeznávati ~cI ostatn,\U~I o~t: o osob.~. pOvlinlného mohla se 
(§ 7 a 54 ex. ř.). IC ac a u v teze ObCl se zdržujících 

Nejvyšší soud b o novil usnesení prvého soudu. 

D Cr vod y: 

I 
Podle sp'is~ ~ I 48/,26 byl exekuční titul 

OVl, vulgo Drabuv do m k ' •. V ,vydán proti Janu Macha-
b I .. ' a fl ve. a na vrh 
. y. učm~n proti t é muž Jan U M a ~ h a 10 . na povol~nJ. exekuce 
jenze, JelIkož se zatím odstěhoval v I, do m k a ': I ve V., 
Janu Machalovi do m k á ř' d ., do L., byla exekuce navrze.n-a proti 

, I . r I v e ve V., nyní dělníku v L. č[.s. 86, 
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pod kterou adresou bylo usnesení exekuci pov,olující i doručeno. Proti 
tomuto usnesení podal rekurs Jan Machala. dělník v L. čís. 86, tvrdě, 
že exekuce proti němu ne právem byla povolena, poněvadž není totožným 
s dlužníkem a ve V. nikdy nebydlel, což osvědčil vysvědčením obecního 
úřadu v L. Než k této teprve v rekursu přednese'né a osvědčené okolnosti 
nesměl rekursní soud přihlížeti, jelikož zákaz novot platí též pro exe
kuční řízení (dobrozdání bývalého nejvyššího soudu vídeňského k § 520 
c. ř. s. bod 3), jež se nehodí k tomu, by v něm byly zjišťovány sporné 
skutkové okolnosti. Rekursní soud měl rozhodnouti podle stavu věci, 
jaký byl v prvé stolici, a jelikož podle toho nebylo závady, by navrže,n'á 
exekuce nebyla povolena, neměl rekursu vyhověti', nýbrž měl, nepři
hlížeje k novotám, potvrditi usnesení prvého soudu. Bylo-li tím, že usne
sení exekuci povolující proh cllužníku prý myl.ně bylo, doručeno třetí 
osobě, zasáhnutO' snad do jejích práv, mohla se tato brániti arciť i re
kursem. Chtěla-li však, jak učinila, k platnosti přivésti nové skutečnosti 
a průvody, mohla tak učiniti jen žalobou o nepřípustnO'st exekuce podle 
§§ 37 pokud se týče 39 čís. 5 ex. ř., a nebo snad i žalobou podle § 61 
knih. zák. Teprve v tomto sporném řízení bude možným rozhodnutí, 
jehož se bylo domáháno rekursem. 

čis.9278, 

Zavázal-li se kupitel prodateli, že zaplatí náklady sepsáni, kolkováni, 
zavlěleni smlouvy, dále poplatky jakož i výlOhy siruačniho plánku, a že 
zaplaceni to vykáže prodateli na jeho vyzváni, jde o smlouvu ve prospěch 
třetíCh osob (právního zástupce, eráru, geometra), jež se mohou do
máhati plnění přímo i1lI kupiteli. 

(Rozh. ze dne 17. října 1929, Rv I 1906;128.) 

V trhové smlouvě zavázali se kupitelé prodatelee, že zaplatí náklady 
na sepsání smlouvy. Vypracováním pí,semné smlouvy byl prodatelkou 
pověřen žalující advokát, jenž se pak domáhal na žalovaných zaplacení. 
Oba n,Í'Žší so'udy žalobu zamítly, odvo lací soud z těchto 
d ů vod ů: Ustanovenl § 881 obč. zák, na něž odvolatel poukazuje, 
předpokládá, že si někdo dal slíbiti konání třetí osobě, t. j. převzetí zá
vazku, konati něco přímoo'sobě třetí, .nikoliv druhé smluvní straně. Tento 
závazek, jako každá smlouva, vyžaduje podle § 869 obč. zák., by vůle 
stran byla určitě a srozumitelně projevena, jinak smlouva nevznikne. 
Byla by proto strana žalovaná musi'la dáti určitě' na jevo svůj souhlas, 
Že bude platiti náklady sepsání, kolkování a lmiho'mího vkladu trhové 
smlouvy ze dne 7. září 1927 přímo žalobci, nikoliv jen, že zaplatí útraty 
žalobcovy. První soudce správně zjistil, že obsah ujednání mezi Občan
skou záložnou a prvžalovan:ým Josefem Š-em jest shrnut v trhové 
smlouvě, a že při jednání byl Josef Š. upowrně'ri" že náklady smlouvy 

81' 
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budou velké a vypracováním jest pověřen žalobce, jemuž bylo ohledně 
změny v jeho přítomnosti telefonováno. Z toho plyne jen, že prvžalo_ 
vaný věděl, že Občanská záložna jest ve spojení se žalobcem, že mu 
svěřila vypracování smlouvy a že náklady budou značné. Zavázal-Ii se 
prvžalovaný v důsledku tohoto jednání, že náklady sepsání, kolkoVání 
a knihovního vkladu smlouvy spolu s ostatnimi poplatky zaplatí ze svého 
neni tim vyjádřen závazek zaplatiti tyto útraty přímo žalobci, Takovýt~ 
závazný slib nelze vyvozovati ·ani ze závazku vykázati se Občanské zá
ložně na její vyzvání o tom, že se stalo zaplacení. Tento závazek jest 
uveden ke konci ve spojitost i se závazkem zaplatiti poplatky a obecní·· 
dávku z přírůstku hodnoty ve lhůtě vyměřovacím úřadem stanovené 
takže není jasno, zda se závazek vykázati zaplacení Občanské záložně 
vztahuje i na zaplacení nákladů trhové smlouvy. Tuto nejasnost jest 
podle § 915 obč. zák. vyložiti v neprospěch prodávající záložny, podle 
jejíhož udání a k jejímuž příkazu žalobce trhovou smlouvu sepsal. Avšak, 
i kdyby se mělo za to, že se závazek kupujících vykázati záložně na její 
vyzvání zaplacení, vztahuje i· na zaplacen'í nákladů trhové smlouvy, jest 
přihlížeti k tomu, že v odstavci V. smlouvy jest vyjmenována řada po
platkú a dávek, jichž placení nemŮoŽe býti vyměřovacím úřadem přímo 
od žalovaných požadováno, nýbrž ohledně nichž zálo·žna obdrží platební 
výměry, které by teprve žalovaným doručila nebo obsah jim sdělila, 
načež by mohli platiti a záložně se vykázati, že se tak stalo. Muselo 
by se proto míti za to, že strany, které trhovou smlouvu uzavíraly, měly 
i ohledně nákladů smlouvy .a jejich zaplacení na mysli ·stejný postup 
a že nezamýšlely zal"žtti přímý závazek žalovaných proti žalobci k za
placení těchto útrat. Ani z .povahy a z účelu smlouvy nelze usuzovati 
na takový závazek, ,neboť se jednalo o trhovou smlouvu, která měla za 
předmět prodej dncůpozemkových parcel, jako stavebních míst a účelem 
jejím bylo upraviti vzájemný poměr smluvních stran. vyplývající z to
hoto prodeje. Nesměřovala proto smlouva k tomu, by byl upraven poměr 
k osobě třetí a nesledovala zájem třetí ·osoby na předmětu smlouvy 
nesúčastněné. Proto ani úmluva, ani povaha, ani účel smlouvy ne.na
svědčuje tomu, že hlobce nabyl práva žádati bezprostředně od ž·alo
vaných zaplacení. Nemůže býti řeči o· tom, že plnění mělo býti k pro
spěchu: hlavně žalobce. šlo o zaplacení'žalobcova palmáru za sepsání 
a obstarání knihovního vkladu trhové 'smlouvy a náhradu kolkových· 
poplatkŮ, . kteréžto náklady byla povinna žalobci' hraditi Občanská zác 
ložna, která· tyto práce u něho objednala, jak žalobce sám uvádí. Proto 
by přímé plác;ení těchto nákladú žalovanou stranou žalobCi-byl0 ve pro
spěch Občanské záLožny, nikoliv ve prospěch žalobce, kterému může 
býti lhostejno, zda obdrží zaplacení od záložny, či od žalovaných,takže' 
z přímého placení žalovanou stranou by neměl prospěch.· Vzhledem 
~ ... tomu, i kdybJ se za to mělo, že žalovaní slíbili záložně, že žalobcovy 
utra ty zaplatI zalobcl podle § 881 prvý odstavec Qbč. zák., nenabyl ža
lobce právo?ádati Qd nich bezprostředně zaplacení podle §8.81 druhý 
odstavec obč. ·zák .. 

Ne j q ŠŠ Í'sOcud llznal podle žaloby. 
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Důvody' 

podle odst. V. trhové smlouvy ze dne7. září 1927 zavázali se žalo
. . ·ako kupitelé prodatelce Občanské záložně, že zaplatI naklady se
vanl J .., 'I· tk - d· sání, kolkování a knihovního vkladu}é!o smlouvy, pop ~ . Y, prevo ni: 
p ř;spěvky investiční, poplatek parcelacm, poplatek z vytyčel11 P?zemk~ 
~ ~vent. zemskou a obecní dávku z přírůstku hodnoty n~,:,ovlto~~, pk?z 
. 'Iohy vyhotovení situačního plánku ze sveho ve lhute vymerovacl112 
I vy .'-' d'··'· Obč k' 'Iožne " dem stanovené a že zaplacení to vykaZl proava]lcl ans ee za ., 
urajejí vyzvání. První soud zjistil dále, že při úmluvě byl spoluzalQvany 
'J~sef š., jenž ostatní žalované zastupoval, upo,:orněn na n;malé nákl~~y, 
které vzniknou stálým měněním úmluvy, jakoz I ?a to-, ze byl,~over~? 
v pracováním písemné smlouvy žalobce Dr. H., jemuz bylo . .tez v pn~ 
ttmnosti š-ově ohledně změny smlouvy telefonováno'. ;Ač sml?uva trho~a 
byla uzavřen'a mezi žalovanými jako kuplte,lr po~emku a Obcanskou za-: 
ložnou jako prodatelkou, jest odstavec paty ~eto smlou~y 'p0suzovatr 
podle § 881 obč .. 1ják. jako smlouvu ve pro,spe,cho~oP tretu;h, Jednak 
ve prospěch Dr. H~a:, pokud šlo o za'placem nakladu_ sepsanr smlOUVy, 
·ejího kolkování a knihovního vkladu, jedna~ ve pr,ospech geometra, jellZ 
~hotovil situační plánek, jednak ve prospech eraru, pokud jde ~ po-

latky převodní, zemskou dávkou z přírůstku, hodnoty l1'emovltostr a~d. 
~e osoby třetí, v jejichž prospěch plnění podle V. ?dst. smlouvy se m:l~ 
státi, zejména žalobce, nabyly přímo práva domahatl se toho_to 1'lne_nr 
na žalovaných, vyplývá přímo z doslovu odstavce V., podle nehoz mel~ 
žalovaní sami ze svého ony úkony zaplatiti a, že se tak stalo, Občans~e 
záložn'ě vykázati, kterážto po,slední věta by byla ~byte~nou, kdyb~ by
valo míněno, aby Občanská záložna sama zapl,atlla na~l~dy, a _ vylohy 
řečených úkonú a poplatky a by pak. žalov,anr nahra~lhza:ozne .,na
klady jí učiněné. Právo ž.alobcovo požadovatr zaplacem ~~Imaru pnm~ 
na žalovaných, vyplývá tedy i z doslo~ s~l?u~y,. ~ z, ucelu. posledm 
věty V. odstavcesmlouvy. Nelze proto pusvedcI!.t pravl1lmu .n~zoru od
volacího soudu, že poslední věta V. odstavce smlouvy se tyka jen po
vinnosti platiti poplatky a obecní dávku z přírůstku hodnoty nemo~l
lostÍ', jak míní TOzsudek druhé stoHce, ne~oť,kdyby ~tra~y byly chtely 
závazek přímého placení stanovití jetV:' tet?_ omezen:, nure, byly, by t?, 
zřejměji vyjádřily, byly by ve smlouve odlr~ovaly, zavazky, kt~~e maj! 
žalovaní přímo zaplatHi bernímu eráru a obCI, a }avazky~~edlejsl, ktere. 
mají zaplatiti prodatelce náhradou za náklady, 'jezvy,nalozl na zhotovenr 
situačního plánku a na sepsání, kolko,vání a zaknihová.nísmlouvy. PraVě 
však proto, že všecky tyto vedlej~í závaz~y byll' :hr~uty v jeden,odst~
vec smlouvy a n'a jeho konCI sevseobecne pmvI, ze zalovanl ma]l vyka
zati záložně, že závazky ty splnili', jest za to, mí~i, ž·e ~o malí .žalovanií ~y
kázati ohledně všech v tomto odstaVCI zahrnutych. zavazku, bez rozdllu, 
zda účel k placení bude podátV věři'teli přímo žalovaným, či snaď zá
ložně či oběma součásně, neboť ve všech těchto' případech měli žalovaní 
platiti věřitelúm· přímo, a že se tak stalo, vykázati záložně: Jest samoc 

zřejmým, že úmluva, že placení palmám se má díti přímo žalobci, byla 
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u~in~na ve pro;pěch ž~lobce, neboť bylo jejím účelem zajistiti žalobc' 

~ml!~~~~, j~í~lr~~O~~~aáh;;~l~IL~ ;~o~~:c~~n~~loi~ ~~fjt~~C~ln~eu::~sání~ 
s,; stalo zarOven ve prospěch záložny, by nemusila náklad t t~nov.en~ 
;,~~~~~'yf/~t~m je n~ ;alovaných vymáhati, jest nerozhodn!, n~bo~l~~~ . 
žalob' ž s ~novenI ? povahy ustanovení učin'ěného i ve prospěch 
z třet~~~' od~t::~~bCI narok tent.o proti ž,alovaným již vzešel, vyplývá 

, . .~ 881 O?č. zak., nebot jest nesporno, že vlastnictv' 
pr~ zt~l~vane bylo j.l~ do knIh vloženo a tudíž kwihovní odevzdání nenIo~ 
;~I~~~OV~U~~lyCh /z se, stalo. 1.:ím jest odůvodněna aktivní legitímace 
koval 'i d I aJobe, pkoz}. hm, ze, smlouvu trhovou vypracoval, ji okol
klad ~ jl a, ? knIh vlozlŤ!, a ma tudíž nárok, by mu tyto práce a ná
o rá~ně;,t nekym zaplaceny. Nejze tedy pochybovati o jeho aktivním 

P
P. , k~ sporu, Spornym ve skutečnosti bylo, zda žalovaní isou . 
aSlvne opravnenl ke sporu, zda jsou prav 'mi žalov " . " 

~~~~:n~P~~ně~ přímo žalov,at! je, .či zda ;něl žalov~~rj~~ zg~č~;';:oa~ 
, I '.' yvo ~ svrch~ zml!1enyml Jest prokázáno, že žalobce rávem 
za o,:al zal ovane, nebo!Í1to společně pozemků kupní smlouvou ~lab li 
~%~~íS~ll~uvu s~olečne po?epsali a tím schválili nejen písemnou, nýbrŽ 
obč ,~) ~vuhl ~er,ou v JejIch jméně učinil Jo'sef Š. se záložnou (§ 863 

.. za. :,0 e ne ,od~t. V. písemní smlouvy. Neposoudil proto odvo-
la~1 sou~ pnpad spravne po právní stránce (§ 503 Č' 4 ' 
nlltnuv zalobní nárok pro nedo'statek akt· 'h I,S. , ? :' s,), za-

lV-nI o opravnel11 zalobcQ:va. 

čís. 9279. 

Nebylo-Ii učiněno oznámení podle § 416 něm obč zák dll· d 
1926 nýbrž až po tomt -,_, h '" o .e na 
úrok: tu· o ~!Ul, nemo ou se. hypotekámi věřitelé domáhati 

u ve smys § 28 nemeckého zákona o h dn . ' 
uznali za Svého jediného dlmníka teprve pO' :. ~ed~~e~~2~~ tom, koho 

(Rozh, ze dne 17. října 1929, Rv I 45/29.) 

na 1~~I~~~l~L~~~~~I~t, ~~upil roku 1921 ,0d,W-a nemovitos:t v Německu, 
~:r~~~uku~nf.ceny a ~e~v~~~~a~iP~0~~~a;~2~0~~::t~~rJ~! P::~~:iů~~ 
zaplacedí úr~l~ů tup j~t, d?~<ťhah se hYPO,fek~rní věřitelé ua žalovaném 
, _ o e za ona o zhodnocenI ze dne 16 června 1925 
~Z.Lst:.,I.17.zalobabYlazamítnuta soudy všech'tří st I" 

e j v y s S I m s o ude m z těchto . o I C, 

dŮVOdu: 

Odvolací soud posoudil zamítnuv • lb' " 
str~nc,;,. Zažalovány jsou Ú;Oky z jistin~a ~I~'9~e~:Ye~a~ne po právní 
tekarmch pohledávek ve smyslu § 28 německ 'h 'k jakozto hypo
Předpokladem sporného nároku 'e ' ,e ': za o~a o zhodnocení. 
ným pohledávku v této vy' ši ž JI ~t prukaz'd~ek zalobcl mají zažalova-

. a Q, cum se u az ten nepodařil. Podle 
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skutkového přednesu žalobců koupil žalovaný od W-a v roce 1921 ne
·!lIovitost, na níž vázlo zástavní právo za hypotekární pohledávky úhrnem 
85.000 marek, jež převzal na srážku kupní cer,y jakožto jediný dlužník 
(Selbstschuldner) a zaplatil věřitelúm, žalobcům, v roce 1922. Podle 
zákona o zhodnocení vzešel žalobcům nárok ,!lia zhodnocení řečených 
pohledávek hypotekárních. K zachování nároku toho bylo podle § 16 
zákona třeba přihlášky do 1. ledna 1926. Tento hlavní předpoklad ža
lobního nároku nebyl žalobci výslovně tvrzen, kdežto žalovaný tvrdil 
opak. Aležalobní nárok není oprávněn ani tehdy, kdyby se byla přihláška 
stala v čas. Neuznal proto dovolací soud na doplnění řízení zjištěním 
včasné přihlášky. Nesporné jest, že do téhož dne nestalo se oznámení 
podle § 416 něm. zák. obě, Pro tento spor nezáleží na poměru mezi ža
lovaným a předchůdcem jeho, ve vlas:tn:ictví nemovitosti W-em, t. j, zda 
žalovaný převzal hypoteční dluhy ve smyslu první věty § 416, Jisto jest, 
že W. jako zcizitel učinil oznámení podle § 416 žalobcům jako, hypo
tekárním věřitelům teprve dne 15. května 1926, tudíž po 1. lednu 1926. 
Žalobci přednesli podle žaloby, že vzali toto zcizitelovo prohlášení na 
vědomí a schválili pře'vzetí, čímž propustili W-a z osobního ručeni a 
uznali žalovaného za svého jedi'ného' dlužníka. To se mohlo státi teprve 
po 15. květnu 1926. Podle skutkového přednesu žalobců vyhnul se ža
lovaný zhodnocení pohledávek podáním na příslušný úřad dne 30. března 
1926, tvrdě, že nepřevzal osobní ručení, a nepodléhá zhodnocenÍ. Dů
sledkem tohO' nemohlo řízení zhodnocovací býti provedeno proti němu. 
šlo patrně o odpor podle § 16 zákom o zhodnocení. Skutečno,st tu do
znal i žalova'ný. žalovaný měl pravdu potud, že v době podání, dne 
30. března 1926, nebyl uznim, přijat, žalohci za osobního dlužníka, a 
byl v oné době osobním dluž,n,íkem jeho předchůdce ve vlastnictví hy-

. potéky W. žalovaný neměl důvodu, by ho doháněl k oznámení podle 
§ 416, neboť vyhověl pw tehdejší dobu závazku převzatému kupní smlou
vou v poměru k předchůdci tím, že zaplatil hypotekární dluhy převzaté 
l1a srážku kupní ceny již v prosinci 1922. Záleželo proto na W-ovi, 
chtěl-Ii odvrátiti od sebe dúsledky zákonla o zhodnocení jako os,obní 
dlužník, by především učini'l před 1. lednem 1926 oznámení podle § 416 
'obč. zák. něm. žalovaný poukázal v námitkách proti ž'alobě na předpis 
§ 15 zák. o zhodn., podle něhož může se osobní dlužník brániti závazkům 
na zhodiniocení zcela nebo z části. K tomu však přednesli žalobci, že ná
mitka jest nepřípustná v procesním řízení, že mohla býti uplatněna jen 
v řízení o zhodnocení, po případě že by žalovaný i po rozsudku mohl 
žádati o snížení své povinnosti k zhodoocení u příslušného úřadu zhod" 
110covacího. Jest proto věc posouditi podle tohoto, přednesu, jenž pro 
tento' spor jest přednesem skutkovým. žalovaný, jenž do 15. května 1926 
nebyl žalobci' uznán za osobn'ho· dlužníka, mohl pro.to v řízení zhodno
covacím namítnouti jen tuto skutečnost, což učinil podáním ze dne 30. 
března 1926, nemohl pak, nejsa osobním dlužníkem, činiti námitky podle 
§ 15 čís. 1 až 3 zák. o zhodn" zejména když řízení to nebylo nadále ve
deno: proti němu. Z uvedeného plyne především, že žalobci nemohou ,o", 

žalovaném žádati úroky za dobu, po kterou ho neuznali za osobního 
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dlu~?íka, tudíž ~rčitě do 16. května 1926. Pokud 'de však 'l' • 1al,sl ~Iotu, n~m vyloučena podle vlastního předne]su žalobc~ ~~~~o z: 
. ze ~a 'Ovau!". kdyby byl býval před 1. lednem 1926 uznán žalobci s , 

OSO~l1lhO dl,uznlka, mohl uplatniti nároky podle § 15 čís 1 a' 3 .ť 
o z odu. a ze by nebylo došlo k zhodnocení vůbec b',. z za. 

~~l~~ :~e~~ ~~~Ž~ůS~!~i ~1~~~~~\~o;:~~él~ě~O tězc~ti:i~íia~~~~i~:f;~~ 
~;eJ~e st:novltl ]Ishnu, ~ kl.eré by žalovaný jako osobní dlužník měl POdl: 
cení ~:Okůo :t~~c~' platrtr uroky. Nelze proto žalovaného odsouditi k pla-

čís. 9280. 

bYh~l~;:~ urn:uveno, ž~ kupní cenu jest zaplatiti hotově, nestačí, že 
prodatel Od;~l~:~ ::~uta ve vk!adních.kní!žkách. Odstoupil~li proto 
z nesp'lnění smlouvy: uze se na rtem kupde! domáhati náhrady škody 

(Rozh. ze dne 17. fíjna 1929, Rv I 80/,29.) 

Žalobce uje,dnal, kou;pl domu od žalov<lJnlÓ s tím, že ku ní cena bude 
~t~a~~nt khoto:ve. lezto zalobce k sepsání trhové smlouvy ~řinesl hotově 
taná~sd s~l~~v~ni~I~~~tek pa~ ~e Vjladních knížká~h, odstoupila žalo
náhrady škody' "u,. o mz U] e, domahal se zalobce na žalované 

. . z nesp'tlem smlouvy. Pro c e sní s o . d . 
I1 C ~ uzna,l,p,odle žaloby, o d v o I·a c í s o u d žalob~ za~ft~ e s t o-

e] v y s S I S o u d nevyho,věl d'Ovolání. . 
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smlouVY složiti hotově jen část kupní ceny, nemohl sám plniti podle 
smlouVY a nemůže požadovatí náhradu škody od žalované proto, že ne
plnila p~dle ~mlouvy. '::~ladní k~ížky ;nejso~ hotovými per:ě~~, tř~b~ž,: 
poskytú]l maznost opatnt! hotove pemze m!rou mnohem vets! nez ]lne 
věci) mající cenu peněz, na př. směnky, cenné papíry, hmotné věci. pro
datelné a j. Z jakého důvodu žalovaná ustoupila od smlouvy, nemá ví'
znam pro rozhodnutí o nároku na náhradu škody uplatněnému žalob
cem. Záleželo na něm, by plnil podle smlouvy, chtěl-li požadovati ná
hradu pro neplnění na žalovarué. Ani z vývodú dovolatelových neplyne 
nemožnost přinésti' k podpisu smlouvy tří milíony Kč hotově. Nezáleželo 
na možné ztrátě úroku, neboť i náhradu této ztráty mohl žalobce žádatí 
na žalované, kdyby se byl sám zachoval podle smlouvy. ŽalobCe nebyl 
!1iUcen vyzvedn'Outi peníze na vkladní knížky po prOhlášení žalované, že 
ustupuje od smlouvy, ale nemůže požadovati náhradu škody, když tak 
neučinil. Nižší soudy zabývaly se proto právem o,tázkou, zd'a žalobce 
měl s sebou hotové peníze, čilí nic. 

čís. 9281. 
stavební ruch. 
Měl-li kdo již d'Omek postavený a hotový v d'Obě založení stavebního 

d\11istva a vnesl-li ho do družstva jen, by byl účasten výhod zákona 
o stavebniim ruchu, jde o jednáni nicotné, bylo-li lstivě předstíráno mi
nisterstvu sociální péče, že jde o případ, v němž lze žádati podporu sta
vebního ruchu. 

čekatelem jest, kdo se platně za"áže rodinný dům pro něho druž
stvem stavěný převzíti do soukromého vlastnictví, šetříc předpisů o pře
vodu takovýchto domů do soukromého vlastnictví. Není podstatnou ná
ležit'Ostí ček,atelského práva, by čekatel bydlil v domě, k němuii: chce .na
býti vlastnického práva. Obývání rodinného domu čekatelem nevylučuje 
jsoucnost nájemníbo poměru. Pro stanovení nájemného plat! předpisy 
§ 50 nařízeni čís.. 160/1923. Ztrátou členství v <lrtnsfvu nenastá"á sa
močinně zrušení nájemního poměru. Výpovědní právo pronajimlltelo:vo 
jest omezeno stanovami družstva a prováděcími nařízeniimi k zákonům 
o podpoře stavebniho ruchu. 

(Rozh. ze dne 17. října 1929, Rv 11 585/29'.) 

Sta;vebni družstvo da;lo žalovanému soudní výpověď z nájmu bytu. 
S 'O II d P r v é s t o líc e nařidil žalovanému, by najatý byt vyklidil. 
O d v Q, I a c i s O' u d výpověď zrušil. 

Ne j v yš š í S'O U d zrušil napadený rozsudek a uložil odvolacímu 
soudu, by ve věcí dále jednal a znovu rozhodl. 

Důvody: 

Prvý soud ve svém rozsudku nevyřkl po rozumu § 572 cřs. výslovně, 
že výpověď uznává za účínnou. Nicméně jest z doslovu jeho rozsudku 
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patrno, ze činí tento Vylok Oc'v I ' .. 
zeje z názoru, že mezi str~l1a~io aCJ soudy ~rusil však ,vÝP.ověd', vychá_ 
!akže žalobkyně nemůže dáti výp~~~:om~1 če§k~telsky, ?Ikoli. nájemní, 
ze by mohlo jíti nanejv' še o nár k p.0 e ~60 a nasI. crs., nýbrž 
bou. Ale poukázati jes/ k to o. ' ~t~ Y bl.bylo uplatňovati jen žalo
předem obíral námitkou 'e mu; :e

l 
y o ,vcc; odvolacího soudu, by se 

v~ný a hotový, když se dr~žs~~~ ::k~;~ny me~ domek již, úplně posta
zakona vnesl domek i s alo, a ze, by byl učasten výhod 
Může totiž jíti o to, že ob~oszemkem d~ d:užst~a nově se zakládajícího. 
péče, že jde o případ v ně t:ayr I~t}ve predslIraly ministerstvu sociální 
chtějíce obejíti předpi~ § 25

mz
, k ze zadalI za P,odporu stavebního ruchu, 

1923, čís. 35 sb z a n Odlza ?na. o staveblllm ruchu ze dne 25. ledna 
započaté. To by bylo '{e~ ,~nehoz Ize,podporovati stavby v roce 1923 
nicotné a nemohl b nanl nemravne a tudíž podle § 879 obč zák 
přispěti ani v ten ~pls~~u~~ ~ us~~teč~.~nú závaz..ku z nicotného jťdnáni 
jen zbývalo, by uplatnily ~árokJ g~~~s§ §7?p~~ed', z bytu. S!ranám by 
lobou. Není-Ii této nícotnosti . v • o . zakona obyceJnou ža
Jde o řešeni otázky zda ob }e~t pomd~r n:ezl stranami posuzovati takto: 
js?ucnost nájemního' poměruyv:~1 ro mnehO.,domu čekatelem vylučuje 
peče ze dne 5. dubna 1928 b I pat;no.z pnpl~u mmlsterstva sociální 
státem podpora ve formě zár~{; ~~d~~m ,talovanym obý~aný poskytnuta 
25. ledna 1923 čís. 35 sb . ~a Ona o stavebl11m ruchu ze dne 
19. července 1923 čís 160' zb' a n., Jenz byl proveden nařízením ze dne 
d · , ,. s . z. a n Podle § 2 tohoto ., ,. 

mnym dOl11em«, podle názvo I ,'-:í v., nanzem Jest »ro-
(rodinným) domem« dům s ~\I -- anov zalulfclho družstva »vlastním 
závěrem, z nichž jeden ob ,~Je Ino

;" neb o dvou bytech pod vlastním 
č~katele111 vlastnického prá~a an v ~s" 11!kJd~mu neb~ ~áj:mník, který jest 
ČIS. 5~62, 6506, 6692, 7510 a a83~~' s~ mimo Jme liZ v rozho~nutích 
ob,ecl;e prospěšných stavebních a " n. s. d?vozeno, lest cmnost 
statm činností nla podporu st b ~toVYCh druzstev v souvislosti se 
porou. V týchž rozhodnutích' d a~.". 111 o ruchu a podmíněna státní pod
dem k podpoře ve formě záruk o ~:~l IS~u zevru~~ě pIíčir;y, proč vzhle
domek nadobro prodán tomu Ykdo . r;r~zno" by Jl~ pn pocelI stavby byl 
volaného zákony o stavebním' ruc lel ?,dla nabytI. _Tohoto stavu, vy_ 
jak tomu svědčí zejména §§ 19 ~6 db~Jl I stanovy zalujfcího družstva, 
tíže, které vadí tomu b d • ' ,a I s,tanov. A právě všechny ob
čátku stavby převed~n/do r~r:;~~~: ~o1mn~ ,d~my nebyly hned při po
vedou k důsledku, že družstva ' VI YSIC, y,c osob, pro něž se staví, 
bud' tak, že se staví do zá b moh9u provad,etr. stavbu rodinných domů 
se nemá díti, nebo že se za~ž?t ~oz P9~e zam~ru pr?váděcích nařízení 
uznávají zákony o stavebnl'ln r

a 
h
Zv 

.. ce at~lsky pomer, lehož jsoucnost 
• ue u I provaděcí ., , k . 

na pro § 36 zákona čís. 35/1923 a ~anzen:, mm (srov. 
1923). Podle těchto předpisů . e t §~ ~'t 6

1 
a 54 a nasI. nanzení čís. 160/ 

dinný dům pro něho družstve~ s ce. a, e e;n, ~do se platně zaváže ro
nictví, šetříc předpisů pro převod ~t~ven'y hpre~zltl, do soukromého vlast
nictví. Poměr čekatelsk' . est ted a ov.('c to o,mu do soukromého vlast
lako samostatnéhO' prl~lího ús{ pomelle~l sveho druhu, jehož platnost 

avu za ozena Jest v samotných před-
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pisech zákonů o stavebním ruchu a v prováděcích nařízeních k nim a 
iest svou povahou nejbližší dohodě o budoucí smlouvě podle § 936 obč. 
lák. I stanovy žalujícího družstva mají tento poměr, mluvíce na pL 
k § 21 odst. (3) a (5) o poměru čekatelském, a neprávem uvádí dovo
lávající se družstvo, vytýkajíc odvolacímu soudu rozpor se spisy podle 
§ 503 čís. 3 cřs., že stanovy neznají čekatelství. Pokud se družstvo snaží 
v dovolání dovoditi, že mezi ním a žalovaným nebyl poměr čekatelský, 
stačí je odkázati na to, že v prvé stolici ani netvrdilo, že staví rodinné 
domy do zásoby. Nelze proto k těmto dovolacím vývodům přihlížeti. 
Z vylíčeného jest zároveň patrno, že není podstatnou náležitosti čekatel
ského poměru, by čekatel bydlel v domě, k němuž chce nabýti práva 
vlastnického. Avšak užívání bytu čekatelem není ani v takovém neroz
luč,ném svazku s čekatelským poměrem a není jeho součástí v ten rozum, 
že by za trvání čekatelského poměru nemohlo býti řeči o jsoucnosti sa
mostatného poměru nájemníhO'. Takovou těsnou a nerozlučnou spojitost 
mezi členstvím, čekatelstvím a užíváním bytu v rodinném domě nelze do
voditi ani ze zákona o stavebním ruchu ani z jeho i,nltencí ani ze stanov 
žalujícího družstva. Tak především jest ztráta členství podle § 17 (2) 
stanov přípustnou z dlwodů částečně jiných, než ze kterých se podle 
§ 20 odst. (5) stanov připouští výpověď nájemního poměru, a podmínky 
realisace čekatelského poměru jsou samostatně upraveny v § 21 stanov 
a v § 54 nařízení čís. 160/1923. Proto není správným názor žalovaného, 
že ztrátou členství nastává samočinně zrušení nájemního poměru a že 
by šlo nadále o užívání domku bez právního titulu. Zcela jasně rozlišuje 
se poměr čekatelský a nájemní v citovaném již § 2 (4) nařízení čís. 160 
z roku 1923, v němž jest čekatel, který bydlí v rodinném domě před jeho 
nabytím, vzhledem k tomu obývání nazýván zároveň nájemníkem. I v VI. 
hlavě téhO'Ž nařízen,í rozlišuje se poměr nájemní a čekatelský; v §§ 49 
až 52 jedná se o povinnostech vlastníka stavby jako pronajímatele bytu 
a oclděleně od toho v §§ 53 a 54 o prodeji domů, zejména o převodu ro
dinných domů do vlastnictví čekatelů. Podobně rozlišují i stanovy žalu
jícího družstva obojí poměr, mluvíce v § 20 o podmínkách, za nichž lze 
v družstevních domech dáti byty do užívání nebo je pronajímati, a sta
novíce zásady, jak jest vyměřiti »příspěvky za užívání nebo platy ná
jemní«. Zejména praví se ve (4) odstavci § 20 stanov, že se příspěvky 
za užívání nebo platy nájemní stanoví tak, by byla zachována jednak 
výnosnost jednak obecně prospěšný ráz dO'mu, a že jsou podrobeny, ja
kož i každá jich změna, schválení ministerstva sociální péče. O výnos
nosti domu mŮže býti řeč jen tehdy, poskytuje-Ii dům nějaký výnos. vý
nosem domu, jenž byl někomu přenechán k užíván,í, jest právě úplata za 
toto přenechání a, poskytuje-li se úplata za přenechané užívání obyt
ných částic domu tvořících hlavní podstatu celé nemo'vitosti, jde, jak již 
dovozeno v rozhodnntí ze dne 27. června 1929, č. j. R II 238/29, čís. sb. 
n. s. 9073 o úplatné přenechání nemovitosti po rozumu § 109'0 a 1094 
ohó. zák. Nebylo třeba, by výše tohO'to příspěvku a tudíž i výše nájem
néhobyla ještě dále stanovena výslovnou úmluvou při zadávání bytu, 
ježto žalovaný byl v čase přénechán.í bytu členem družstva a lim dán do-
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statečný podklad pro • . .• .. 
buje se člen družstv/;~:!;~i~1~~ ~~~~~'é~~d;:ří§st~~e~ Zt gČlena podro_ 
sluší do oboru působnosti valné hromad . '.' Ol sta~ov pří
Vl?lech pro přidělování bytů člen,ůmk }: ~sl:as~~1 se o pOdr?b?ych. pra
mlstností. Ježto družstvo 'est Zlvalll ne o o pwnaJlmanI techto 
péče, platí pro stanovení nálemn~~~r~~~~~ pdo~frul mInIsterstva sociální 
za užívání nebo I t" .. . ,.. o e s ov stanov »příspěvkU 
1923. Tím vším j~s~ ~ dnOa;:a~~ch« tez pred§Pisy § 50 mřízení čís. 160/ 
cen kt· e , po rozumu 1094 obč·. zák. určena 

y, ::a . erou Jedna smluvlll strana přenechává druhé t • 
nespotrebltelné věci Jsou t t' d • s rane 
Na podstatě věci n~mění u ~ y, vse~hny. ,náležitosti nájemní smlouvy, , 
dální péče ze dne' 2 a 3 se, llIC tJ~, ze az do revise ministerstvem 80-
výslovným titulem nájem~éh~nor\ ?2.8 n:bylo do.sud nic vybíráno pod 
bylo každému čekateli b' , ny rz ze Vec se mela tak, že ponecháno 
ných domků. Neboť i' l :,~m ~onal ylaty," vznikající z udržování rodin
užívání domků za určifou c:nou u~r,:;,et platu. ~ylo č~katelům přenecháno 
poukázav k tomu že " ,'. o s atu vecl vyslJhl soud prvé stolice 
Jest sice bez všeho př~;~~~~e i:stp~~h~u~o v on~ch ~omlTIých platech: 
z~měrům zákona nejlépe, kd 'ž ť t' u".! e, 01'0 m.ne domy, odpovídá 
zdustane pronajmut čekate1í~rávr v~a~~~~n~~~ ~o~e btude

d
" pronajmut a 

em k tomu bylo by říliš tvrd' , " omr; o' omu. Vzhle- , 
tel, byl vydán v nebez~ečí že m~ž k':r~r ta~fVY naJemn~k, zároveň čeka
ného výpovědnJho a stěho~acího řád: ~!~ I~ § 560 c; r.S. nebo přísluš
muž má nabýti vlastnického' y o IV vypovezen z domu, k ně
m~;u k čekatelství jest s dostaf::~~'h:~~ to~ut~ vz:ahu .náj,em~ího po
nallmatelovo jest značně o 'e eno ln:, ze ~ypovednJ pravo pw
nařízeními k zákonům '0 POd~o~:n~ st~~~~aml druzstva a prováděcími 
nov, § 59 nař. Ďís 191/ . s a':.~ nl,~,ruchu (smv. § 20 (5) sta
čís. 160/1923, § I' nař. ií;2~6§li nanzenr CIS; ~~5/11922, § 52 nařízení 
řízení čís. 121/1928). žalo'van0 24, ~ ~I nar..cls. 57/,1927 a § 41 na
Jemní, že si jí nikdy nepřál a ~enanlfi.a,. z; m~dy neUjednal smlouvu niÍ
Ale nezáleží na tom zda U:u p.' P7 1 Je a. vulI. nemohla býti uzavřeni!. 
měru čekatelského bylo jasno !I VSd~pu d? d.ru~stva a při ujednání po
vání bytu v rodinném dom·' čzekPt'Ú I e pra~~lck~ho názvosloví není uží-

,. , e e a e em melru Jln' " . 
,naJemmm, nýbrž na tom že 'al . ' • ym nez len poměrem 
práva svémocně říditi· eho o:u o'vany, stav.,se cl.enem družstva, vzdal se 
tovaného již přípisu ~inisters:% aS;~i~IO?II.~~ Jeho stanovám, Jak z ci
patrno, bťlo při revisi due 2. a 3. února ~~,!sec~l ze, dne. 5. dubna, 1928 
mada druzstva neusnesla dosud ' . s edano, ze .se valna hro
opro,najímání bytu a na pravidle~~d~e § 20 .?dst. (~) stano~ na zásadách 
mctvl družstva není dosud h prodeJl vlastmch domu a že v účet
tami stavebními, ježto, neh l~~~!u~no ~O:spocl~ření s !n!abytými hodno
každému čekateli by sám Ykona'l I tVyblraM ~,aJ,emné a bylo ponecháno 
do:n~; zároveň bylo družstvu uI~'ž~I~ V~ntk~J1CI z udrž~v~ní !odinných 
kazdemu čekateli nájemné ode dne Ob" ,!, ylo d,~datecne predepsáno 
čekatelem samostatně vykonané Jd t ";~nt, na.~ez lze započí·sti platy 
rozumu stanov musí dbáti Opat' ~ du •e y o,pnkaz, Jehož družstvo po 

. ,rent 'fUzsteVntml orgány na základě 10-
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hoto příkazu učiněl1á, jsou závazná i pro žalovaného, který se přístupem 
za člena podrobil jeho stanovám a po rozumu stanov i takovýmto opa
třením družstevních orgánů, zejména valné hromady. Ostatně byl bý ·ža
lovaný nedůsledným, kdyby odpíral vyhověti opatřením, které odpoví
dají zákonům o stavebním ruchu a prováděcím nařfzenírit, ale chtěl po
držeti "ýhody z nich plynoucí. Vždyť podle jeho údájů v odvolacím spise 
převzal stát záruku za 70% stavebnfho nákladu; záruka státní propůj
čuje se jen za podmínek zákona o stavebním ruchu a prováděcích naří
zení k nim. Nechce-li žalovaný tyto zákonné podmínky plniti, musil by 
se při nejmenším vzdáti záruky za oněch 70% zaručené zápůjčky a opa
tiiti si úhradu tohoto stavebního nákladu jinakým způsobem. Jak z listin 
v tomto sporu předložených jest patrno, dovolává se žalovaný neprávem 
toho, že i podle praxe ministerstva sociální péče lze.o nájemním poměru 
mluviti jen., uživá-li bytu o'soba, která není čekatelem. žalovaný, trvaje 
na této námitce, uvádí v odvolání, že prý sám zástupce ministerstva so
ciální péče prohlásil při zakládání družstva v P.,že čekatelé zaplatí jen 
svých 300/0 a to 15% hotově, 15% na první hypoteku,' a zbytek 70% 
že jest pokládati za dar. Ale vše to, i kdybysnad nešlo o novoty v oprav
ném řízení podle § 482 c. ř. s. nepřípustné, jest nezávažné, anabyla 
provedena stavba s finanční podporou ve formě zárukY' podle § 27 čfs. 1 
zákona čís. 35/,1923, nikoli s finanční poclporou podle § 27 čís. 2 téhož 
zákona. Stal-li se žalovaný čekatelem d'Úmku takto podpořeného a byl-li 
mu dům před realisací čekatelského poritěru dán, v úžívání, podrobil 'se 
tím mlčky všem předpisům zákona a prováděcího nářízení' a nemůže se 
proto odvolávati na to, že neužívá domu z titulu nájemního poměru, a 
rovněž nemůže vytýkati,že usnesení valné hromady o schválení nájem
ního 'řádu, platíCího i ohledn'" rodinných domů a pro,ti čekatelům, POfll
šuje práva jím' již nabytá, zejména práva prý nabytá z ujednán,í při vne
sení staveniště do druzstva, kdy prý byla' ujednáno,že :čekatelé zapláti 
veškerý stavební náklad a případné daně a' poplatky družstvu nahradí 
a stanou se vlastníky domu; že však právě z tcihodUvodti nebudou platiti 
nájemné. Nelze proto žalobu zamítnouti z důvodů, zkterýchvych'ázíodc 

volaCÍ soud. 

čís. 9282. 

Tim, že byla pozůstalosť dědicům odevzdám, přestala býti právní 
osobnosti. Byla-Ii pozůstalost odeVzdána a nedošlo-li k rozděleni pQd
statl' a dedic!W'é vedou dále obchodní podmk do pozůstalosti patfivšl' 
na společný účet, stávají se veřejnými společnlky podle čl S5ohch. zák. 
žalobn jest říditi na Ii~mu veřejné obchodní společnosti, třebas má spo
lečnost trvati jen po omezenou dobu až do ujednání dohody o rozdeJení 
pozůstalostního jmění. 

Stačí, stane-li se doručení obsílek a jiných dodání pro veřejnou ob· 
chodnl společnost k ruce některého ze společníků oprávněných k zastu
pování, aniž by záleželo na tom, zda společník může sám či jen kolek
tivně S jiným zastupovati společnost. Nedostaví_li se pak knařizenému 
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roku os~by oprávněné k zastupování společnosti před soudem nejd 
o zm~tec~ost podle § 477 čís. 4 nebo čís. 5 c. ř. s. ,e 

U]edna~í na čas proj~dnání pozůstalosti, že budou po tuto dobu firmu 
zast~povah. a. ~nam~att ~právcové pozůstalosti kolektivně, bylo pro_ 
d~ouzeno ~ed~ct fakt!cky tun: že si dali pozůstalost odevzdati nedílně 
pr~d rozdelenun pozustalostnt pOdstaty. Třebas dOhoda tato nebyla za
psana do obchodního rejstříku, plati na venek proti třetfm osobám jež 
o ní nabyly vědomosti" ' 

(Rozh. ze dne 18. října 1929, R I 697(,29.) 

Žal?bě proti Al1ast~zii Č-o~é a firmě V. Č. o vyklizení pozemku p r 0-

ce s fl t S O' ~ d P rve s t o I I C e rozsudkem pro zmeškání vyhověl. 
O d vol a -" I S o u d napadený rozsudek i s předchozím řízením ohledně 
frrmy V. C. zrušil a žalobu proti ní odmítl. D ů vod y: Odvolatelka 
u~latňuje zmat~čn~st.řizení, kterou .spatfuje v tom, že žaloba byla po
d~na proh J;dne. dedlcce AnastaZ11 C-ove a proti firmě V. Č. ačkoliv po
zust':,lostnr fIze~1 ohJedně nejdůležitější částky pozůstalosti dosud není 
~konce~o. Prvlll ~oud n~ základě p.~zůstalostních spisů správně zjistil, 
ze pozustalost Vaclava C-", dn'e 2. fI]na 1921 zesnulého byla odevzdací 
:lshnou ze dn,e. 27· prosmce 1924 právoplatně odevzdána dědicům man
z~!.ce. ~nast,aZ11 C:o:,é, synovi Frant!šku č-ovi a nez!. dětem Josefu a 
JI:I~e Č-ovym kazdemu Jednou čtvrtmou do vlastnictví. V odevzdací li
st,m~ bylo pr~jedn~ní pozůstalosti prohlášeno za skončené a byly knihovní 
zapl~y 1l~ zak!ad~ .odevzd·a~í listiny p:ovedeny před podáním žaloby, 
9 mz tu Jde. Komuze proto zaloba smerovati proti pozůstalosti Václava 
c-a',lak odvolatelka mylně má za to, nýbrž jen proti dědicům jimž byla 
po<~u.stalost odevzdána. ~ito .dědicové, jak pozůstalostn,ími' spisy jest 
zJlsteno, stah se. spolumaJ~teh kam~mckého závodu zůstavitelem pod 
pr?to~olovanou hrmou V. C. vedeneho a do pozůstalostního inventáře 
pOJ~teho, spoluvla·stníky předmětů k tomuto závodu patřících a ručí za 
p~z~sta:ost~f dluh~ týkající se tohoto závodu. Nelze však míti za to, že 
dedl~ove Vaclava, C-a ~voří mlčky .veřejnou obchodní společnost pokud 
se tyč~ kan;e~lcke~o' zavodu poct hrmou V. Č. dále provozovaného. Již 
ve pro'!~.dn,anl pozustalos!1 poukázala Anastazie č-ová v protokolu ze 
~ne 9. rlJn.a 192? k tomu, ~e zesnulý Václav Č. určil svého syna Františka 
C-a. z~ ~veho nastup~e ,v ZlV~oStl kamenrcké a že mu proto dal odborné 
~z~elan1. .!'o ?dev.z?am pozust",lo'sti byla správa kamenického závodu 
Jmen.em ?edlCU sverena Lubomíru K-ovi a měla tato správa trvati až do 
roz de lenl 111aJet,ku .• Podle usn,esení ze dne 11. listopadu 1926 zakazuje se 
A~astazll C-ove az na další poukaz j",kéko.li samostatné vedení kamenic-

. keho ~ávodu a ~řijímání pen~z bez svolení pomčníka ne zl. dětí a spolu
vl~stmka Franhska C-a z duvodu, že bez svolení spoluvlastníků nemá 
~:ava se spoluvbstniclvím volně dísponovati a ustanovuje se. za tím 
uceJ,;m pr?Zatrmn.1 správce závodu kamenického. Dědic František Č. opě
tovne nalehal na rozdělení pozůstalostJ,íh'o jmění a vydobyl dokonce 
rozsudek obchodního soudu v Praze ze dne 8. května 1928, podle něhož 
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se k jeho žalobě povoluje zrušení spoluvlastnictví ke kamenickému zá
vodu pod prot. firmou. V. č. pľovozovan~mLl· a Anastazii č-ové, nezl. 
Josefu a Jiřině č-ovým a Františku č-ovi vlastnicky náležejícího soudní 
dražbou a rozdělením stržených peněz mezi čtyři podílníky stejným dí
lem. František Č. v souzeném sporu prohlásil, že s jeho vedením a s po
dánim odvolání za firmu V. Č. nesouhlasí. Z toho všeho jest patrno, že 
mezi dědici Václava č-a ani výslovně ani mlčky nedošlo k dohodě, tvo
řící spoleóenskou smlouvu, že taková dohoda ani poručenským soudem 
ohledně nezl. Josefa a Jiřiny č-ových nebyla schválena, že mezi dědici 
JSOU znaóné nesrovnalosti ve příčině zděděného kamenického podniku 
a že tu není jednotné vůle tento podnik společně vésti, nýbrž že jde 
jen o pmzatímní správu této. části pozústalostního jměni do doby, až 
bude provedeno rozdělení pozůsta·losti. Nepokračují proto dědicové 
Václava Č-a v jeho obchodě pod firmou V. Č. vedeného jako veřejní 
společníci, nýbrž jen jako spoluvlastníci a nevztahují se na ně předpisy 
obch. zák. o veřejné obchodní společnosti. Zápis v obchodním rejstříku, 
podle .něhož po dobu projednávání pozůstal'osti budou firmu V. Č. za
stupovati a znamenati všichni tři správcové pozůstalosti, Anasta·zie 
č-ová, František T. a František Č., stal se bezpředmětným tím, že pro
jednání pozůstalosti Václava č-a bylo již skončenO' a ono opatření pla
tilo výslovně jen na dobu projednání pozůstalosti. Nelze proto souhlasiti 
s názorem prvního soudu, že jest fakticky prodlouženo· a dosud v právní 
platnosti ono provisorium. Firma V. Č. jest sice ještě zapsána v obchod
ním rejstříku s poznámkou, že její majitel zemřel, že jeho dědicové pro
vozují jeho obchod prczatím dále pod dosavadní firmou, aniž by tvořili 
veřejnou obchodní společ<omt, takže nositeli firmy V. Č. jsou všichni 
jeho dědicové pospolu. Jelikož podle o!. 15 obch. zák. firma jest jen 
jménem, pod kterým obchodník obchoduje, jest za nynějšího stavu firma 
»V. Č.« jen označením kamenickéhO' závodu z pozůstalosti Václava č-a 
jeho dědicům od·evzdaného a jimi vespolek pokud ·se týče společným 
správcem vedeného, takže firma "V. č.« .není označením dědiců Václava 
Č-a a nemá procesní způsobilosti, nejsouc mnačením ani lysické ani 
právnické osoby, nýbrž označením objektu, jsoucího, doposud ve spolu
vlastnictví dědiců Václava Č-a. Vzhledem k tomu mohou závazky z jed
nán,í konaných jménem firmy "V. č.« 'vzejíti jen jednotlivým dědicům 
Václava č-a, kteří je předsevzali, pokud se týče všem dědicům, konal-Ii 
je společný správce podle plné moci, takže jen tito' děd·icové maji pro
cesni způsobilo'st podle § 1 c. ř. s., nikoliv firma» V. č.«. Na tom nemění 
nic okolnost, že tato firma jako firma jednotlivce jest doposud v obchod
ním rejstříku zapsána; z toho, že jest pomamenáno úmrtí jejího ma
jitele s tím, že další znamenání firmy bylo prozatímně upraveno jen na 
dobu projednání pozůstalosti, musila žalobkyně seznati, že o osudu firmy 
"V. č.« není ještě rozhodnuto. I kdyby se však mělo za to, ž.ežaloba 
protUirmě "V. Č.« směřuje proti souhrnu dědiců Václava Č-a jakožto 
spolumajitelů kamenického závodu pod touto firmou vedeného, byli by 
Jen všichni dědico'vé pospolu povoláni firmu zastupovati. Do sporu 
vstoupili za firmu "V. č.« jen dědička Anastazie č-ová a poručník nezl. 
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Josefa a Jiřiny č-ových, nikoliv dědic František Č. Nebyla proto firma 
» V. č.« v řízení vůbec zastoupena a, jeliko·ž dědic František Č. prohlá
sIl, že nesouhlasí s vedením tohoto sporu, nelze vedení rozepře ani do
?~tečtiě ~ádně schváliti. Vzhledem k tomu jest tu zmatečnost podle § 477 
cls.5c. r. s. a bylo napadený rozsudek a předcházející mu řízení ohledně 
druhé žalované zrušiti a žalobu proti ní podle§ 478 c. ř. s. odmítnouti. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušíl napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by o odvolání po přípravném dalším jednánÍ' znovu rozhodl. 

Důvody: 

. J.~k již v, rozhodnutí čís. 6960 sb. n. s. dovozeno, stávají se dědicové, 
Jesth:e P?z~stalost byla odevzdán,a a nedošlo k rozdělení podstaty a 
Jesthze dedlcové dále vedou obchodní podnik do pozůstalosti patřivší 
na společný účet, veřejnými společníky podle čl. 85 obch. zák., při čemž 
Jest podotknouti, že podle čl. 110 obch. zák. nastává právní účinnost 
veřejné obchodní společno.sti proti třetím osobám i bez zápí·su do ob
c~?dl1ího .rejstříku, ja.kmile spo.lečnost začne obchodovati. O takový 
pnpad tu Jde. Do po.zustalostr Václava č-a patří podle výpisu z obchod_ 
ního !'ejstříku závod vedený zůstavitelem pod firmou kupce jednotlivce: 
»v. Co«. Odev~dací listinou ze dne. 27. prosince 1924 byla pozůstalo'st 
odevzdá~~. d~d~cům, Anast~zii ~-ové, Františku č-ovi, nezl. Josefu č-ovi 
a nezl. Jmne c-ovesteJnym d>lem a bylo toto projednání pozůstalosti . 
ohledně těchto nezletilců poručensky schváleno. Tímto' odevzdáním po_ 
zbyla pozůstalost zpusobilosti, býti procesní stranou (§ 1 c. ř. s.) a, 
Jak správně uvádí odvolací soud, nemůže již žaloba směřovati proti 
pozůstalosti. Z pozůstalostních spisů jest dále patrno·, že nedošlo dosud 
~ převodu ~irmy .na určitou o:sobu právním jednáním mezi živými, nýbrž 
ze obc~od Jest, a to, pokud Jde o nezl. Josefu a Jiřinu č-ových za úča
stenstvl a lllgerence poručenského· soudu~dědici dále pod touž firmou 
veden. Tak podle yozůstalost~ích sp'isů byly pod firmou dále číněny 
obJed~a;rky, ma~enalc na~up?"van,mzdyplace,",y a zboží prodáváno a 
sp.ol~c~~k Franhsek C. domaha] se toho, by byl podnik veden naspo
l.ec~y ucet. Odvolací soud ustrojuje věc tak, že prý dědiwvé nepokra
DUJI v obchodu P?d. hrmou »V., Č.« jako veřejní společníci, nýbrž jen 
Jako spoluvlastnrcl, ze firma ,nem po rozulllučl. ] 5 obch. zák. označením' 
dědiců' Václava Č-a, že tedy, ana pozůstalost jest odevzdána není o·zna
čení~ ani .lysické ani právnické osoby, nýbrž jen označe~ím objektu 
eouclh.o d~posud ve spo'luvlastnictví dědiců. Názoru tomu ,n,elze přisvěd
Citl, Jezto Jes.t zneuznáváním toho, co obchodní zákon rozumí v čl. 15' 
pod pOJm~m firmy. AmlÍ v obecné mluvě ueužívá se podobného výrazu' 
Jako ~V. c.« k označen, neosobní hromadné věci nebo závodu. Dále je·st 
poukazatr na rmhodnutí uejvyššího soudu ze dne 21. června ] 927 Rl' 
538/27, i žalující straně známému, kdež šlo o toto: Usnesením obchod
ního soudu. ~ Praze ze dne I~. ledna 1927 byl ve firemní věci »V. černý« 
povolen.k z~d?,str Anastaz;: c-ov~ a nezl. Josefa a Jiřiny Č-ových odklad' 
zavedeni rejStnkoveho poradku az do rozhodnutí sporu, který František 
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Č. zahájil II zemského civilního soudu o',' Praze a v němž se ~Iomáhá vý
'oku »Povoluje se zrušení spoluvlastnictví k závodu kamemckému pod 
;)[ot. firmou V. Č. provozovanému.« Usnesení toto bylo v druhé a třetí 
stolici potvrzeno, při čemž nejvyšší soud přihlédl k tomu, že provisorium, 
zapsané d? firemr~ího rejstříku dne 18., březn.a 1924, plati!o j~n, po dobu 
projednávaní pozustalosh, a uvedl vyslovne: »Neučllllvse pneho opa
tření co do dalšího vedení závodu, prodlužují dědicové fakticky a z vlast
ního rozhodnutí provisorium, zapsané v obchodním rejstříku, vedou tedy 
vlastně společně stále jen zůstavitelův závod tak, jak byl po·jat do pozů
stalosti, tudíž i s firmou a není proto ani možno, by byla firma před ko
nečnou úpra!vou jich vztahu k závodu vymazána.« Již toto stačí, by 
po rozumu § I c, ř. s. mohla býtí žaloba řízena na firmu »V. Č.« jako 
firmu veřejné společnosti obchodní, a nezávážno jest, že společnost má 
snad trvati jen po omezenou dobu, až do ujednáni dohody o rozdělení 
pozůstalostního jmění. Podle čl. 117 druhý odstavec obch .. zák. a čl. IV. 
čís. 2 uvoz. zák. k c. ř. s. do·stačí, stane-Ii se doručen,í obsílek a jiných 
dodání pro společnost k ruce některého ze společníků oprávněných k za
stupování. Zákon n,erozeznává, zda společník může sám či kolektivně 
s jiným zastupovati společnost. Ježto není ani tvrzeno, že jest Anastazie 
t:>ová vylolloena ze zastupování, byla žaloba za spoíe~nost právem do
ručena k její ruce. Jest věcí vnitřního poměru společ,n,íků, jak si to zařídí, 
by zvěděli o tomto doručení a by mohli se súčastniti určitého proces
ního úkonu. Nedostaví-li se pak na př. k nařízenému roku osoby k za
stupování před soudem dle čL 117 prvý odstavec obch. zák. oprávněné, 
nelze mluviti o zmatečnosti podle § 477 čís. 4 nebo 5 c. ř. s. a rozsudek 
zrušiti a Žalobu odmítnouti. jak se neprávem stalo v druhé stolici. Z ře
čeného jest též patrno,že i domčení rozslldku k ruce některého ze spo
lečníků jest správné. Dovolací- soud řešil též otázku, kdo smí zastupovati 
firmu V. Č. a zda byla firma ve sporu řádně zastoupena,an František Č. 
oznámil soudu, že nesouhlasí s vedením sporu. Jak již v citovaném 
rozhodnutí R I 538/27 dovozeno, bylo provisoriumučiněné na čas pro
jednávání pozůstalosti, podle něhož po tuto dobu budou firmu zastu~ 
povati a znamenati všichni tří jménem uvedení správcové pozůstalosti 
kolektivně, dědici fakticky prodlouŽ"no tím, ·že si dali odevzdati POZlI
stalost nedílně před rozdělením pozůstalostní podstaty, do níž patřil 
kamenický závod i s firmou, a že podnik ten i s firmou dále vedli, ne
učinivše ohledně zastupování firmy na venek (čl. 114 a násl. obch. zák.) 

jinaké opatření. Dohoda tato, třebaže proti předpisu čl. 86 obch. zák. 
nebyla ctosud zapsána do. obchodního rejstříku, platí podle zásady čl. 25 
clruhý odstavec obch. zák. na venek proti třetím osobám, které o ní na_ 
byly .vědomostí. V tomto sporu se 'žalobkyně sama této oko·lno·sti do
volává, pro'čež není závady, by se k tomuto stavu věci nepřihlédalo. 
Z uvedeného jest patrno, že není v zákoně odůvodněno napadené roz
hodnutí, i 'bylo' k rekursu žalobkyně rozhodnouti tak, jak se stalo. 

8' Civi\ni rozhodnuti Xl. 

'1 
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. Na pohl~dáv~,u povinné strany za poddlužníkem, vzniklou tím, že na 
Je,ho: vklad11t, knlzku byla uložena částka patřící povinné straně, nelze 
vesb ~xek~c~ podle §§ 2?6 !l 304 ~x. ř., nýbrž podle §§ 294 a 303 ex. ř. 

Zapoved podle drobe vety prveho o<lstavce § 294 ex. ř. jest v tomto 
případě dáti poddlužníku (majiteli vkladní knížky), nikoliv též dlužniku 
poddlužníkovu (peněžnímu ústavu). K takovému dalšímu zákazu může 
P?))ří?ad,~ ~otíti teprve" kdyby poddlužník dluh, jeuž byl vymáhajícímu 
vent~h ?r~ka~~n k vybraní nebo na místo placení, tomuto nezaplatil a 
vymahaJlcl ventel by byl nucen zahájiti místo povinného proti pOddluž" 
níkovi exekuci. 

Poddlužnikovi přísluší nárok na náhradu nákladů na úspěšnou stíž
nost podle § 294, čtvrtý odstavec, ex. ř. 

(Rozh, ze dne 18. října 1929, R I 740;:29.) 

K vydobyli peněžité pohledávky za po'zůstalostí po Františce V-ově 
navrhl vymáhající věřitel povolení exekuce zabavením a přikázáním ná
ro,k~ pozůstalosti po ,Františce V-ové proti nezl. Miroslavu V-ovi na vy
dani vkladu 4485 Kc, ulOženého na vkladní ku,ížce Městské spořitelny 
v L. S o udp r v é s t o' I i c e exekuční návrh zamítl. D ů vod y: Ná
rok dlužnice proti Miroslavu V-o'."i; vůbec neexistuje. Na vkladn,í knížce 
jest totiž uložen výtěžek, docílený za prodané svršky z pozůstalosti 
po Františce V-ové za tím účelem, by nemusela býti pořizována pro 
tento výtěžek vkladní kní,žka nová, takže tu jde o depositum. Rek u r sní 
s o U? pov:oEI exekuci 1. zabavením nároku pozůstalosti po Františce 
V-ove prah nezl.Mlroslavu V-ovi na vydán,í vkladu 4.485 Kč vloženého 
na vkladní knížku Městské spořitelny v L., 2. přikázáním zabaveného 
n,ár?ku k vybrání ~,ž do výše vykonatelného pohledávání bez újmy práv 
tretlml o:sob,aml dnve nabytých; 3. Městské spořiteJ,n<ě v L. zapověděl, 
by z ulozeneho vkladu 4.485 Kč na vkladní knížce číslo 7631 list 16.210 
ni,:. nevyplácela; 4. po'zůstalosti po Františce V-ové zast. opatrovníkem 
k. cmu zakazal, by zabaveným nárokem nijakým způsobem nenakládala 
zejména tento vklad úplně nebo z části nevybmla; 5. poddlužníku nezl: 
MIroslavu VeO'VI zast. poručníkem ]o&efem J-em zakázal jakékoliv na
kládání se zabav~mým nárokem a dodal, že doručením zápovědi jest 
pokladah po,"'olelie .zabavení za vykonané a že vymáhající strana. nabyla 
tlm zastavmho prava pro své vykonatelné pohledáván';' D ů vod y: 
Prvý soudce zamítl' exekuční návrh z důvodu, že nároku exekucí stiže
ného vůbec není, že jde o výtěžek z dražby po'zůstalostních svršků po 
Františce V-o,vé, který byl uložen na vkladní knížku nezl.Miroslava V-a 
a že jde o soud~í depositum. Tento d",žební výtěžek nastupuje však 
na ml'sto pr?;tanyc,h pozustalostních předmětů a patří proto do pozů
stalosh a muze nan byh vedena exekuce. Vymáhající věřítel opírá exe
k~č~í~,ávrh patrně .o ust~novení § 325 ex. ř., žádaje o zabavení a přiká
zam naroku povmne pozustalosh na vydání vkladu uloženého na řečenou 
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vkladni knížku, patřici nezl. bAirosla~u, y-ovi. § 32~ ~x. ř. jedná všal~ 
.. 'rocích l'ichž ])ředmětem lest vydam nmotnych vec!. jde tu v plavde 

o I,a , ,. 'k o t I ť I "xekuci zabavením a přikázámm pohledav y pozus a os 1 za nez. 
~i~oslavem V-em, která vznikla !ím, že n~ jeh,o vkladní ~nížk~ byl ul?že,~ 
\ 
... bní vj',těžek za svršky pozustalostm. jezto vkladm kmzka nen,alezl 

, I aze 4 ' 'b ' 
straně povinné, nelze véstí exekuci podle §§ 296 a,30 ex. ,:., ~y rz po~ 
dle §§ 294, 303 ex. ř., pří čemž jest lhostejno, ze cast,k~ shzena exeku:'1 
'est uložena na vkladní knížku a že tato jest v U,~ch?V,al:1 s?U~,U nebo ne
kohO třetího, neboť uložením peněz nastalo smlsem recene castky. s p,e
nězi na knížce vkladní již uloženými, a tudíž staly ,se ,tyto vlastlllctvl": 

ezl. Miroslava V-a a pozůstalost .ma le,o. obhgacl1I natOk z obohacel1l 
~a vrácení uvedené hmoty, tudíž vznikla jí pohle?ávka ,protr MI~oslavu 
V-ovi. ježto exekuční žádost jest ve své podstat,e totoz~o~ s navr~em 

Z
abavení a přikázání pohledávky a § 325 ex. r. odvolava se take na 

na .' k ·č' , h d' ustanovení §§ 294---298 a §§ 30(}-319 ex. r., l,est exe, u !,I navr o u-
vodněn a jest vlastně 'výkon přikázání ponecha~ o~,atrel1l s?udu ~O!ll
čenského a pozůstalostního, pokud se tyče vymaha]1cl strane same, by 
vymáhala po případě vydání řečené částky, , , " 

N e j v y Š š í s o u cl k dovolacímu rekur~u po~dlu:z~lka zrusd nap~
dené usnesení pokud pod bodem 3. Městske spontelne v L. zapovlda, 
by z uloženéh'o vkladu 4.485 Kč 50 h na vklaxclní, kní~ce Č,íslo ?631 yst 
16.210 nic nevyplácela, a pokud praví, že doru;cenlm ~eto zapovedl, Mes,t
ské spořitelně v L. je'st pokládati povo,lené ,zabavenI ~a vykonane ,a ze 
vymáhající strana nabyla tím zástavniho prava pro sve vykonatelne po-

hledávání. 

Důvody: 

Rekursní soud seznal správně, že tu jde v pravdě o. e,xekuci zabave
ním a přikázáním pozůstalostní pohledávky za nezletrlY,m ~lfoslav,em 
V -em, kterážto pohledávka vznikla tím" že n" le~o vkla?nI knlzkn ulo'zen 
by! dražebni výtěžek za svršky pozustalostl1l, a ma c~lkem pra~d~ 
. tom že ježto vkladní knížka nenáleží straně pov1l1ne, nelze vestr 
~xvekuci \)ocÚe §§ 296 a 304 ex. ř., nýbrž že nutno vés~i jipodle §§ 294, 
303 ex. ř.; že při tom je lhostejno, že částka exekUCI shzena. lest u~o
žena na vkladní knížku a že tato jest v uschování soudu nebo neko~o'tre
tího; že uložením peněz nastalo smíšeni uvedené částky s, penezl na 
knížce vkladní již uloženými a tudíž staly se tyto v,las:nlctvlm nezletl-; 
lého Miroslava V-a, a že pozústalost má jen obhgačl1l ,narok z obohacelll 
na vrácení uve'dené hodnoty, tudíž vznikla jí pohledavkaprotr nezleh
lému Miroslavu V-ovÍ, Ale, má-Ii se věc tak, nemá ,rekursm soud, opory 
v zákoně pro zápověd', již dal městské spo,řit~lně. Ta,Jest, dluznrkem 
poddlužníka, ,n,ezleti1ého Miroslava V-a. PraVl1lho, PO?,,"fU,,techto dvou 
osob se nikterak nedotýká exekuce, již veell vy111~ha]1Cl ventel zabave
ním pohledávky povinné pozůstalost: :a ne:le~l~ym Mlro.s,lavem V-em 
jako jejím poddlužníkem. Na tom nemem nIC, z," castka, o mz se p!y pod
dlužník obohatil na újmu povinné strany, takze se tato stala ventelk0u 

SZ' 
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~~~íh~~bavJ~Jé y~tled~:ky) jest uložena II spořitelny a snad činí fond 
jak~ . z P~"t ~Zl1l svuJ dluh má neb mltže zaplatiti povinné pozltstalos~i 
brá .sv:.~~n.e ce, p,okud se .. ~k,n~ vymáhajícímu věřiteli, jemuž byla k vy
bav~i pP~~I:~~n~. ~~k?n, zaJlstuJe ,nárok vymáhajícího věřitele, jenž za-

av u uZl1lka v pomeru k poddlužníkovi jen potud že to
m~to z~kazu!e, by dlužníkovi neplatil, n,ikoli i potud že mu v zá'n;u v _ 
mahaneho naroku zabraňuje v J'akémkoli nakláda'nl' s' J'eh' . ,,] K / 
ko' d I" 'k " o ]menuTI. ,a
dl~emu ,a ;I~U /;a azu !l1~Ze, po případě dojíti, kdyby poddlužník svilj 
nez~' ]enz y"venteh pnkazan k vybrání neb místo zaplacení, tomuto 
I .. ·tatIi : ventel by byl nUCen místo povinného proti pOddlužníkovi za
M]I,l ex: UCl. Ta by ovšem mohla .směřovati k jeho pohledávce roti 
~~~~1~1~~6a pa~ )by P~l přípa,dě podle povahy této pohledávky (srtvnej 

, ex. r. mo o dO]llI k řečené zápovědi nyní napadené V' rok 
o n,:k1adech na dovolací rekurs jest opřen o §§ 78 a 294 čtvrt' od' tY 
ex r a §§ 41 50 c's P' o"',' Y savec 
ř :est ddl" r. " ropu]cemm sÍlžnosti v § 294 čtvrtý odstavec ex. 
i ]š' po t j~~~lko:vl pnzmno postavení strany v exekučním řízení a pří

s u I mu ue IZ I narok na náhradu nákladů na úspěšnou stížnost. 

čís, 9284. 

. todstatným ~nak~m tr~stnél1o čim podle § 286 bod ll) voj tr zák 
!~~~~é~!O~O! z~ b~la zpŮSo~et;a ztráta nebo nepotřebnost pře~ětu; 
soud' t ' ,"~aoont zahrantcmho nebo witřního nebezpečí. Ci"i1ní 
skéboJ~:es~~~n :O~d~o:"to směru zjištěn,", odSuzujícfho rozsudku rojen-

(Rozh. ze dne 18. října 1929, R I 773/29.) 

, ,českos1?venský erár domáhal se na J oselu č-ovi náhr .. , 
~~~:~ v, dobd kdy byl vojínem, nechal státi soumary bez dozo~~y č~~~dy, 
poraže~~ ]~ le~ cs~~nl~a[ ~ř~~a~il druhému nohu, takže tento m~se1' b;t~ 
o d vol a c í s o.u d napadený ~;z~u~e~ t ~r~~i~ e a U~~tiil p~~~e ža1~by, 
sou~u, by, vy~~aJe pravomoci, ji zn.ovu projednal a rozhodl prvemu 

e J v y s S I S o u d zrušil napade' ' , '" . , soudu b ", ne usnesel1l a ulozIl odvo1aclmu 
, y po pnpadnem dalším jednání znovu o odvolán! rozhodl. 

DůvOdy: 

Jde o žalobu podle § 3 'k· .! ,.-kt ,. " za ona ze (ne 6. ·cervna 1887 čís 72' 'k 
erou se up1atnu]e nahrada šk dOb ' ,. r. za ., 

soud uznal rozsudkem ze dne 1
0
6 \ zPtso ene t:estním ,či,nem. Brigádní 

čiI:em nešetření služebních před~i's;e P~~l~ 9~8 2~~0~:n~h)0 vmným pře
]ezto dne 1 prosince 19r ' . vOJ. tr. zak., 
koní v L so~mar~ Chunch~~eP:e~~aa~t:ť.,°~u d~ vOji~,em R-em ~ evidence 
hostince, nechav koně bez doz' ", prave do M., zasel" Š. do 
že Chaltai, odvázav se přibl".~l u s~aÍI pred hostIncem, čímž se stalo, 

l 1Z1 se soumaru Chunchuzovi aj kopnuv 
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jeL přerazil mu pravou přední nohu,- takže musil býti soumar Chun'chuz 
ooražen, že tedy zavinil zanedbáním povinného dozoru na soumary, 
které byly mu k dozoru svěřeny, vážné zranění a odporažení jednoho 
soumara. Odvolad soud správně.uvádi, že civilní soudy jsou podle § 268 
c. ř. s. vázány odsuzujícími rozsudky vojenských soudů, ale mýlí se. 
pravě, že podstata trestného činu vyčerpána jest zjištěním, že žalovaní' 
nechal koně bez dozoru, a že další ro.zsudeční výrok "čímž se stalo atd.« 
nesouvisí již s podstatou trestného činu, pročež prý není ci"ilní soud 
vázán toutoOástí rozsudečného výroku. O nešetře,nÍ služebních předpislI 
jedná vojenský trestní zákon v desáté hlavě 11. dílu (§§ 271-292), v níž 
jsou shrnuty rozličné skutkové podstaty. Zejména sem patří delikty uve
dené v § 286, jichž podstata záleží v tom, že nešetřením služebních 
předpislt byla způsobena ztráta věcí určených k odvrácení zahraničního 
nebo vnitřního nebezpečí nebo jich nezpůsobilost k potřebě, Podstata 
deliktu specie1ně " bodě d) § 286 uvedeného záleží v tom, že k oněm 
pro zdatnost branné moci škodlivým následkům dojde tím, že vojenská 
osoba, která k tomu byla zvlášť určena, opomen,e předměty tam blíže 
uvedené, zejména služební koně a soumary, dobře udržovati a uchová
vati. Podstatným znakem deliktu podle § 286 bod d) jest tedy i okol
nost, že byla způsobena ztráta nebo nepotřebno'st některého z uvedených 
předmětlt, Proto patří zjištění, které jest obsažen.o v části rozsudečného 
výroku počínající slo'vy "čímž se stalo atd.«, ke skutkové povaze de
liktu, jímž byl žalovaný uznán vinným. V dus ledku ',oho jest civilní soud 
podle § 268 cřs, tímto zjištěním vázán i potud, pokud se v trestním roz
sudku zjišťuje příčinná souvislost mezi trestným činem žalovaného a 
škodou, Ručí tudíž žalovaný podle § 1295 obč. zák. za škodu ze zraněJ.í 
soumara Chunchuze, Z řečeného jest patrno, ,že nelze se ci"ilnímu soudu 
dále obírali otázkou, zda jest tu příčinná souvislost mezi trestným či
n,em žalovaného a škodou, V řízení před prvou stolicí hájil se žalovaný 
jen tím, že mu nebylo dáno poučení; jak má s koňmi zacházeti, přes to, 
že poprve koně vedl, a přes to, že před tím nebyl nikdy u koní zaměst
nán. Tato námitka, jíž žalovaný uplatňoval spo1u"inu orgánů žalujícího 
státu, nElU,í již proto opodstatněna, poněvadž škoda nevznikla lim, že 
s koňmi nesprávně. zacházel, nýbrž tím, že je nechal bez dozoru, ač již 
při obyčejných schopnostech musil věděti, že to činiti nesmí; tak že není 
příčinné souvislosti mezi tvrzeným opomenutím řádného poučení a ško
dou. Ani výši šlmcly .netřeba zjišťo,vati, an žalovaný v prvé stolici nena
mítal přemrštěnost požadované částky, omeziv se na doznání, že zane
chal soumary bez dozoru, a na zmíněnou námitku. Není proto třeba,by 
jednání bylo dOp'lňováno' podle pokynů odvolacího soudu, i bylo proto 
k rekursu žalující strany rozhodnouti tak, jak se stalo. 

čls. 9285. 

Zaslal-Ii prodatelzboží na někoHkráte a tep~e při posledni zásilc~ 
zaslal účet, nebylo založeno sudíště podle § 88, druhý odstawc, j. n. 
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a to ani ohledně této poslední zásilky, domáháno-Ii se zaplacení úhrnné 
kupní ceny, aniž by se rozlišovalo mezí jednotlívými dodávkami. 

(Rozh. ze dne 18. října 1929, R I 780/29.) 

žalobu o zaplacení za dodané zboží zadal žalobce na okresním soudě 
v .M." opře:" mí,:;tní příslušnost o § 88, druhý odstavec, j. n. Námitku 
mlstm nE;pr!slusnosÍl _s o li d P r v é s t o I i c e zamítl, rek u r sní 
s o u d ,",amltce vyhovel a žalobu odmítl. 

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

Důvody: 

. Proc~sní s~~d ~evy~ověl námitce místní nepříslušnosti, pokud jí bylo 
odpo.;ovano pnsl.usnostl dovolaného soudu, kterou žaloba opírala o § 88 
~ruhy odstavec)'. n. a uznal se za pHslušna. Rekursuí soud k rekursu 
zalova~neho "zmeil1111 us.n~sení procesního soudu, námitce nepříslušnosti 
vyhovel ~ zalobu odmltl maje za to, že příslušnost okresního soudu 
v M. nem v § 88 dr~hý odstavec j. n. odůvodněna. Podle § 88 druhý od
stavec J .. ~. _ zakl~d~ ",_mezI osobami provozujícími obchodní živnost 
soud ~plmste take tun, ze se přijme faktura zaslaná zároveň se zbožím 
neb~ JIŽ př;,d Jeho ,dojitím: jež jest opatřena dolo~kou, že se placení má 
stah na urcltem mlst_e _a ze na témže místě mohou býti podány žaloby 
z toh,oto obchodu, lec ze by 1. bylo namítáno a) proti této doložce neb 
b) v~bec protI fak;uře, že odporuF smlouvě, nebo 2. že by faktura bez 
poznan;ky byla vr.acena, nebo 3. ze by fakturo·vaná zásilka jako neob
tednan,a byla odmltnuta. Není sporno, že obě strany jsou obchodníky a 
ze faktura ze dne 15. září 1928 obsahovala doložku >>splatno a žalova
telno '! M.«. Jde te~y předem o to, zd'a účet ze dne 15. září 1928 byl ža
l~,,!ane';lu _zaslan pred neb nejpozději zároveň se zbožím. Rekursní soud 
zJI~Íll, ze zalo~~e zasílal,zboží podle účtů ze dne 15. září na několikráte 
a ze tep:ve 'pr; posle?m zásilce odeslal účel. Z toho dovodil rekursni 
soud spravln~e, z~ _dolozka mohla by mHi účinek jen ohledně zboží, které 
b!!o zamven s u~tem zasláno., tedy nikoli i ohledně zbo,ží dodaného již 
dn,ve. Leč· ďolozk~ nepůsobí ani ohledně zboží odeslaného zároveÍ! 
s uš~em, to proto, ze se žalobce domáhá úhrnné kupní ceny za vešker~ 
zbo~l?o?ane podle fa~:ury z_e dn; 15. září 1928, a nerozlišuje mezi jed
.?othvyn;1 d~davkaml, Clmz zreJme dal na jevů, že svůj nárok pokládá za 
Jed:notny a ze s_~ do_volává ohledně celého tohoto nároku rozhodnu·ti té
hoz soudu. Pn~lu~nost dovolaného soudu ohledně žalobcova nároku 
v)eho celku n~l1~ v.~ak po rozumu § 88, druhý odstavec j. n. opodstat
nena, Jak v.vchazl JIZ z předchozí úvahy. 

čís. 9286. 

Za;nt!t1-1i _~oud prvé ~tolice žalobu, a odvolací soud pak k žalobcovu 
odvolan! zrustl napadeny rozsudek a odmitl žalobu pro nepříslušnost do-
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volaného soudu, jest žalovaný oprávněn k rekursu do usnesení odvola

cího soudu, 
I pro žalobu o placení re1uta za výměnkové dávky za uplynulou dobu 

jest výlučně příslušným okresní soud (§ 49 čís. 3 j. n.). 

(Rozh. ze dne 18. října 1929, R I 790/28.) 

žalobu o náhradu 7.665 Kč za to, že žalovaná neposkytovala žalob~ 
kyni společnou stravu, zadala žalobkyně na ~rajském soudě., Pro
c e sní s o udp r v é s tol i c e žal~bu -,zam,ltl. O d v,o 13' c I S o u od 
zrušil napadený rozsudek i s předchozlm m~nlm a 05'mltl z~lobu. O u
vod y: Podle notářského spisu vymímla SI zalobky~e spoleenou stmv~1 
kromě společného bytu při postupu nemovlt?str mlsto c~ny, po'stupm. 
Toto právo žalobkyně na společnou stravu test svou pra~11l povahou 
výměnkem, neboť s,i je žalobkyně vymmlla P:I postupu sveh_o m~.Ietku 
misto ceny postupnr a obsahem tohoto prava JSou pozl~ky, Jez s~ z~~ob
kyně vyhradila na 'čas s~éh~o života_;a _účelem upravem budouel vypvy 
a zaopatření. Spory o vymenek patn vsak podle ustanovel1l § 49 CIS. 3 
j. n. k výlučné pří.slušnosti soudu okresních bez ohl~du na h?dnotu_~po:
ného předmětu a nemůže pro .ně býti podle. §, 104 J. n. zalo:ena pnslus~ 
nost sborového soudu ani výslovnym uJednanlm stran. Nemel pl;,tO pro~ 
cesní soud, jenž jest soudem sb~rovýl11,.spor te~to a11l proJe~lnavatl ~11l 
rozhodovati a poněvadž tak prece UCI.1111, trpl I, napadeny rozsuoek 
i předchozí 'řízení zmatkem podle § 477 čís. 3 c. ř. s. a proto bylo Je zru-

šiti a žalobu odmítnouti. 
N e j v y Š š í s O II d nevyhověl rekursu žalovi'né, 

O U vod y: 

Především bylo řešiti otázku, zda rekurs žalované jest připustní', 
any odvolacím soudem byly rozsudek prv~ho sou~u i říze?í jemu před
cházející pro zmatečno.st (§ 477 čís. 3 crs.) zruseny a zal,oba odmlt~ 
nuta.Otázka byla zodpověděna kladně. Napadeným uwesel1Im byla Jen 
vyslovena nepříslušnost sbmového .soudu k projed?ání tohoto ~por~, po: 
něvadž prý jde o dávky výměnkove, ~hledne ';Ichz JSo~, rozepre vyluc~e 
přikázány k věcné příslušnosti okresl1lch soudu (§ 49 CIS. 3 J. n.), ta~ze 
spor mŮže býti znova zahájen u příslušného okresního soudu; Ježto za
lovaná má za to, že předpisu § 49 čís. 3 j. n. bylo odvolaclm soudem 
použito nesprávně, nelze jí upříti oprávnění k rekursu, jímž se domáhá 
rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, by nemusela týž spor vésti 
znova u okresního soudu, zvláště ana v tomto řízení dosáhla již v prvé 
stolici rozsudku jí příznivého, zamítajícího věcně žalobu. Než rekurs 

není opodstatněn.. ~ . -
Stěžovatelka přiznává, že nárok žalobkyně na byt a spolecnou, slus-

nou a stejnou stravu s hospodáN., zřízen~ jí smlouv~u o P?S~UPu nemovl: 
losti, notářským spisem ze dne 21.· p'rosll1ce 1922, Jest vyll1enkem, ktery 
je pro ni na nemovitostech knihovně zajištěn. Z doslovu žaloby Je patrno, 

. 
I 
i 
" 
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že žalobkyně požaduje na žalovaných plnění zadržených dávek na stravě 
za tři roky) a) ježto plnění in natura za minu-IoH dobu bylo pro ni ne
vhodné a neúčelné, požaduje za ně relutum v penězích. I rozepře tohoto 
druhu jsou ve své podstatě spory o výměnek, které § 49 čís. 3 c. ř. s. 
jsou výlučně přikázány okresním soudům. 

čís. 9287. 

Lhůtu k odvoláni jest počítati od doručení rozsudku prvého (sburo
vého) soudu k rukám právního zástupce, třebaže vypověděl straně pinou 
moc a čtrnáctidenní lhůta § 36 c. ř. s. již uplynula, pakliže strana, byvši 
soudem vyrozuměna o výpovědi plné moci, nevyhověla nařízení soudu, 
by ustanovila co nejdříve nového právního zástupce. Když bývalý právní 
zástupce rozsudek vrátil, nebyl soud oprávněn, doručovati rozsudek 
straně a prodloužiti jí lhůtu k odvolání. Nesprávné právní poučení soo'
dl;,m stranu neomlouvá. 

(Rozh. ze dne 18. října 1929, R I 801/29.) 

o d vol a c í s o u d odmítl odvolání žalovaného jako opozděné. 
D ů vod y: Napadený wzsudek doručen byl žalovanou stranou Dr. 
Oskaru O-ovi dne 9. dubna 1929. Dr. O. vypo,věděl žalovanému plnou 
moc podáním z 5. března 1929 (pD vynesení rozsudku v prvé stDlic;) a 
vrátíl dne 11. dubna 1929 rozsudek procesnimu soudu s poukazem k vý
povědi plné moci) uváděje, že není již oprávněn za žalnvaného doručení 
přijímati. Na to procesní soud zařídil doručení rozsudku přímo žalova
nému, který obdržel rozsudek dne 15. dubna 1929. Lhůta odvolací běŽÍ 
však od doručení rozsudku Dr. O-ovi. Třeba již uplynula lhůta čtrnácti 
dnů § 36 druhý odstavec c. ř. s. od výpovědi plné moci, nebyl dosud 
oznámen nový advokát žalované strany v době doručení rozsudku Dr. 
O-ovi, takže ve smyslu § 36 prvý odstavec c. ř. s. doručení Dr. O-ovi má 
plné právní účinky. Jde o spor advokátský a nový právní zástupce byl 
vykázán teprve plnou mocí ze dne 27. dubna 1929 (viz též »Civilní řád 
soudní« Dr. Hory pozn. 4 k § 36 cřs.). Třebaže byl pak rozsudek do
ručen žalovanému přímo dne 15. dubna 1929, nemůže již býti odčiněn 
účinek domčení téhož rozsudku Dr. O-Dvi dne 9. dllbn,a 1929. Odvolání 
pOdánD bylo na poštu 29. dubna 1929, sice ve lhůtě čtrnácti dnů od do
ručeni rozsudku žalovanému, ale po uplynutí odvolací lhůty běžící od 
9. dubn'a 1929, od doručení rozsudku Dr. O-ovi a je tudíž opozdč·né. 
Opozděné odvolání musí býti odmítnuto, což se stalo vzhledem k před
pi,sům §§ 471 čís. 2 473 a 474 druhý odsta'vec c. ř. s. v neveřejném 
sezenÍ. 

N e j vy Š š í s o II d nevyhově1 rekurs~. 

Důvody: 

Dovolacímu rekursu, správně rekursu, nebylo lze vyhověti, poněvadž 
jest správným názor soudu odvolacího, že odvolání žalovaného z roz-
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. b· 1929 lne 30 dubna 1929 po-
'u'lkLl krajského soudu ze cine I .• rezna .. ,( 'I" Jde o spor ve 
s ' 29 1 b 1929 na postu clane Je OpOZl eno. , 
dané a dne . (U na • .' , 'dvokátenl. Doručení roz-
kterém jest zákonem predepsano zastoupen,: č~nk ' § 93 c. ř. s. státi jen 
sudku soudu prvé stolIce m~hlo se p~ot~ s ~-a ~řes to, že žalovanému 
k rukám právního zastupce zalovan~ o 1. v' ovězenÍ plné moci Dr. 
plnou mOC vypověd~l, a~ žaIDva~~~ě~y~a~ízeKr soudu, by nového zá
O-em od soud~, uvedomen"l n~y usilo býtí stěžovateli jako procesní 
stupce cO neJdnve usta,I1?Vl., d o m 36 c ř s známo a měl proto hned, 
straně s ohledem na, vehcl pre i llS § ~ .: 'vědí plné moci jeho closa
jak byl soudem pr~e stohce ll'vedomen o o:r~r~ti se o to by soudu jme
vaclním právním .zastup~e~ Dr. G-em Pa o ustanovení 'tom odpůrce ve 
noval nového sveho pravn:ho zas:d'ce

l 
An tak neučinil nemohl soud 

sporu ve smyslu § 36 c, r. s. uve oml., • d. vadnímu zitstupci 
prvé stolíce rozsudek doručiti ~ik~mtU J1l1~~~'0:~~el1~~a rozsudku prvého 

žalodva~é~o D~. ~-~~~baž~~~U~~~!o ~o J~plynutí čtrnáctidenní lhůty ~ 36 
sou u za ovanem., o' 'i zůstal Dr O právním zástupcem zalo-

~~~é~~ ~~kP~~~lU~~;~~~u~ r~:I:~~~ pr;vn~~~i~:~rc:t;I~~~d~;n~~~z;r~;~ 
a o tom odpůroe ve sporu nenve oml. , 'z důvodu že žalova
v tomto' případě rozsud:~.frža?~~~é~~~ v::~~~l doručovaÍi, tím mén.ě 
~:~.ul!~fUk~~\a';{~~;~á:e~ učinil, prodloužiti žalov~némul' Ihl~U k ::d-

I
' , biÚící ode dne doručení rozsudku soudu prve sto lce ru ,am 

vo am, DO' k se stalo' v Jeho usnesem ze 
právního zástupce žalovanéh? .c. -a,)a hl d . dotyčné před-
eloe 11 dubna 1929. To mUSIlo zalovanemu s De em ď na • . o 

. pisy ci~ilního řádu soudního býti. známo a neznalost techto pr~dplsu. h~ 
ve sm slu § 2 obč. zák. neomlouvá zrovna: tak, Jak? nespravne, p,oucen: 
souduYprvé stoHce jehož se mu dostalo ohledně Ihuty k od~ol~m, d,ane 
mu ve zmíněném ~snesení soudu prvé stolice.)es! proto sprav?ym nalOr 

k íh že lhůtu k odvolání jest pOCltah od doruče111 rozsud~~ 
~~~.~~ ~~~r:;~1i~~ Dr. O-ovi, ode dne 9. dubna. 1 ?29, a že proto' odvolam. 
podané teprve dne 29. dubna 1929 jest opozdene. 

čís. 9288. 
Ochrana nájemcu. , . o' hl d 
Předpisy §§ 18 a 20 zák?nŮ n~ oc~r~nu naJemcu JSou vz eem 

k § 879 .Čís. 4 obč. zák. předpISy zvlaštulml, " ' .. 
Pokud nelze miti za to, že kupní smlouv~ o zanze~1 obchodu a o zbožl 

byla v souvislosti S postoupenlm obchodm místnost!. 

(Rozh. ze dne 18. října 1929, Rv II 801 ;:28.) 

žalobce převzal po zesnulé matce žalovaných tiafik~ a ~'ypl~til žal~~ 
, . enta' ř a zboží 9000 Kč Tvrdě že obchodm zanzel11 a zbozl vanym za mv I I ." v lb" 1 ~ a 

v trafice nemělo' větší cenu než 2.000 Kč, žal DV,"! za o ce, za ?va,:~ O ~ -

I . '7 000 Kč anebo o' zaplacení 9.000 Ke prolI vracem zanzem. a 
pacem., • h t·' stolic NeJ 
zboží. žaloba byla zamítnuta s o II d Y v sec rl, -
vy Š š í m s o II dem z těchto 

'~ 

I 

\ 
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důvodů: 

V řízeni před soudem prvé stolice opřel žalobce svůj nárok jen o §§ 20 
a 18 zákona o ochraně nájemníků ze dne 26. března 1925, čís. 48 sb. z. 
a n. V opravném řízení dovolává se k jeho odůvodnění také ještě § 879 
čís, 4 obě. zák. Tvrdí, že žalované vykořistily jeho Useň, ale setrvává 
a ovšem pro zákaz novot v opravném řízení musil také setrvati při tom, 
že tato tíseň záležela jen v nouzi o vhodnou místn06t pro zamýšlené pro
vOlGvání trafiky. Brán,j(i takovému vykořisťování jest však právě účelem 
zákona O' ochraně nájemníků, jeho sem spadající ustanavení jsou proti 
všeobecnému pravidlu § 879 čís. 4 abč. zák. předpisy zvláštními. Prato 
byla žalobní nárak posouditi padle nich. Mima to nedostačuje skutkavý 
přednes, jenž dostačuje k posouzen,; žalabního nároku s hlediska zá
kona O· ochraně nájemníků i k jeho posauzení s hlediska vykařisťavání 
padle § 879 čís. 4 abč. zák., a jest proto přisvědčiti odvolacímu soudu, 
jenž prahlásil dovolání se tohoto zákannéha předpisu za nepřípustné raz
šiření žaloby a navý právní důvad a admítl jím se zabývati. Nižší saudy 
správně umaly, že žalabní nárak není adůvadněn ustanavením ani § 20, 
ani § 18 zákana a achraněnájemníků. Kupní cena 9.000 Ke nebyla ani 
částečně zastřenou adměnau poskytnutau za postaupení najaté abchodní 
místna6ti, nebO' v souvislasti s .nim padle § 20, kaupě krámskéhO' zařízení 
nebyla padmínkau onaha pO'staupení podle § 18' cit. zákana. žalabce 
sám přednesl a byla zjištěno, že ujednal s majitelkou damu již dříve prO' 
připad smrti matky žalavaných nájem abchadni místnasti, ve které se 
trafika provazavala, a byla dále zjištěno, že žalavané v nájemní paměr 
své matky nevstaupily a padle § 6 zák. a achr. nájemníků vstaupiti ani 
nemahly, paněvadž nebydlely s matkou v d'obě její smrti, nýbrž měly 
byty vlastnÍ. Odvalací saud pa ukázal dále správně na to, že nebyly ná
jemníky ani právem dědickým podle § 1116 a) abč. zák., nebať nebylo 
a nich hirz·ena ani, že by byly dědici své matky, tím méně že se za dě
dice přihli<sily. Padle vlastního tvrzení žalabcava, že se mu majitelka 
damu zavázala pronajati obchodní místnost pa smrti matky žalavaných, 
nešlo ° nájem H:a určitou ještě pa smrti matky žalo,vaných trvajícídabu, 
žalované nemahly tudíž, i kdyby byly dědičkami, prati vůli majitelky da
mu používati místnastí jejich matce pronaj"tých déle než po zákannau 
dobu výpovědní. Pastaupením bytu i podle § 18 i padle § 20 (2) zá
kana o ochraně nájemníků razumí se sice každé uvolnění bytu, které se 
děje za tím účelem, by jej mohl někdO' jiný najati, musí však záležeti na 
vůli nájemníka byt pastllpujícího., zda jej chce uvalniti, či dále padržeti 
v nájmu. Jelikož v souzeném případě neměly žalavané k podržení míst
ností jich matce pronajatých práva, vyklizení místností mahla býti na 
IIich. vynuceno>, a nebylo ani tvrzena, žežalav"né měly nebO' prajevily 
úmysl si pradejní místnost padržeti, nélze u žalavaných mluviti a pa .. 
stallpení bytu, nelze říci, že kupní smlauva byla v sauvislasti s ním a 
nedapadají zákanné předpisy, na něž se žalobce advalává. 
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Mezi požitky a nároky zaměstnance, jichž snížení n;aři!;uje ~v 1~ z~-
ona ze dne 20. prasince 1922, čís. 394 sb. z. a n. n~na~~zl ~vlastm na-

kOk zaměstnance na oovinnou kratší služební dobu petatncett :. v, 

r Obeé nepřekročitil meze své pravo"!oci, a~~ p,ředpis § ~ ~ ~ .?n~ Cls. 
394/1922, když, uznavši nárok městskeho strazmka na straznl pndavek, 
zavázala se jej plniti. 

(Rozh. ze dne 18. října 1929, Rv II 112/29.) 

žalabce byl strážníkem u žalavané abce. Při vým~ře výslužn~~a. by:.a 
vzata za základ služební daba 26 let a nebyl vzat zretel na st:azn! ~n
davek Žalabou ° niž tu jde, domáhal se žalobce, by byl d? vysl:rzneha 
za očien stráž~í přídavek, by bylo do služ:ební daby .zapo,clena. sest loet 

Pdl 'k CVl 's 42/1897 a 34/1907 a by byl uznan narok zalobcuv po e za ana . . . tl' nal 
na 351etau služební dabu. PrO' c e sní s a udp rve s a I c ~ uz o 

adle žaloby a d vol a c í s a u d napadený razsudek .patv~dll.. D.u
~ ad y: Odv;latelka uplatňuje především, že žalabce ne!l1 op:avne~ za
lovati an se ve smíru ze dne 11. května 1926 výslavne ~avazal: ze se 
nebude saudní cestau damáhati dalších nár~ků prah zalovane ab~l; 
Avšak tentO' smír vztahuje se jen na náraky z duvadu plat?v:"ha a vysvlta 
z celéhO' jehO' absahu, že nebyla zamýšleno, byse .abe~nl.~nzencl vzdalI 
v ů b e c práva žalavati abec, i kdyby se jednala pn vymere pe~s~ a za
)očítání služebnÍ' doby a a atázku, kalik pracent základny pensl]m ab~c
;'ímu zřízenci přísluší jako pense. Jest zřejmO', že se smlf vzt~hav~~ ]~n 
na úpravu atázky, jak veliký p I a t mají zaměstnanCI ab~cm pa,}r~hI, 
a že 'se když jim byla abcí přiznána 1.800 Kč tak zv~neho strazm .o 
řídavk~ do platu a dO' pense, vzdali práva soudně vymahatI .la~aukalIv 

jinší částku jaka číselné zvýšen1[ platu, pakud se týče ~ensl!m zakladny. 
V souzeném případě se číselně a pensijní základn~ n,;]edna, nebať t~~a 
není mezi stranami sparnau, vyjímajíc jen strážm .pndav~k 1.~OO . c. 
Tenta! strážní přídavek však přísluší žalabci prá~e n~ ,zaklade SI11:ru, 
nebať v předpasledním jehO' adstavci se výslavne uv~dl: »Na ::amest
nance městské policejní stráže, kteří jsau již přelažem n~a .odpacmek a 
jsou spalupodepsáni, vztahuje se rovněž plně tatO' vyravnam, a to pauze 
ohledně jejich činné služební da:by a,d ,I; června. 1?2~ dD 31.-. ~ros1I1:.~ 
1925 s nárakem na dadatečné pnpačltam shora rec~neha st.,azmho p.n 
davku do jejich pensijní základny.« Tato ustana'vem vztahuJe se na za
labce, který byl přelažen do: výslužby výl~.ěr;m .. ze dne 30. pro:sJl1:e 
] 925. Má tudíž žalabce právo, by mu strazm pndavek 1.800, Kc, byl 
zapačítán dO' pensijní základny, ta tím spíše, ana fl~tnast, smlru zala
vaná strana nepapírá, příplatek tento ža.lobci .. s~ut~čne vyplace!a, paku~ 
se týče pojala ha při výměře pense dO' penSl]~' zakla~ny, t~kze. v dabe 
po uzavření smíru vůbec nebyl mezI stranamI spmnym ... Predpls § l? 
zák. čís. 394/'1922, vztahující se jen na obce, mkohv n,~ z.n~enc~ ,abe~lll: 
nebrán'; platnasti tahata smíru, to tím méně, ana pahcelm straz statm 



:':.', 
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tohoto příplatku dle zákona právem požívá. Jele nyní jen oto, zcla první 
soucl posoudil s právního hlecliska věc náležítě, přiznav žalobci nárok 
na započtení šesti let do služební doby podle zákona čís. 42/1897 a 
34/1907, jakož i nárok n,a 35letou služební dobu. Tyto dvě výhody by 
žalobci podle ustanovení zákona nepatřily, ale má na ně nárok na zá
kladě smlouvy se zaměstnavatelkou. Neboť výměrem ze dne 10. listo
padu 1918, v němž výs'lovně byl při ustanovení pensijní základny citován 
zákon čis. 34 z roku 1907 (který by se jinak ovšem na žalobce nebyl 
vztahoval), aniž by platnost § 4 téhož zákona byla vyloučena, přiznala 
ža'lovaná strana žalobci n,árok na počítání služební doby podle tohoto 
us,tanovení (§ 4 zák. čís. 34 z roku 1897) a podle služební pragmatiky 
obecní § 38 odst. (2) měl žalobce nárok na 351etou služební dobu. 
Zákon ze dne 20. prosince 1922, Čí's. 394 sb. z. a n. obsahuje o,všem 
v § 19 velící předpis, že služební podmínky a právní nároky obecních 
zaměstnanců, pokud byly stanoveny služebními řády neb usnesením obcí, 
musí býti těmito korporacemi od 1. ledna 1923 uvedeny na míru požitků, 
práv a nároků státních zaměstnanců 'stejné neb rovnocenné kategorie, 
vyplývající'Ch z tohoto' zákona, pokud tuto míru u obecních zaměstnanců 
přesahují. Toto ustano'venÍ vztahuje se jen na služební požitky, práva 
a nároky, vyplývajjcí z toho-to zákona Č'ís. 394 z roku 1922. Povinná 
služebn,í doba, jakož i způsob jejího, počítání nebyla však tímto. zákonem 
upravena, a proto nebyl § 19 zák. čís. 394 z roku 1922 dotčen ani ža
lobcův nárok na to, by mu bylo 12 měsíců čítáno za 16 měsíců ve smyslu 
§ 2 zák. čÍs. 42/1897, pokud se týče § 4 zák. čís. 34/'1907, ani jeho 
nárok na 351etou služební dobu a byly mu tudíž správně obě tyto výhody 
při vyměření pense přiznán,y jako nárok plynoucí ze služebni smlouvy, 
který mu zůstal zachován podle § 25 (4) zákona ze dne 17. prosince 
1919, čÍs. 16 z roku 1920 sb. z. a n. Tato přirážka šesti roků podle 
zákona čís. 42, z rOku', 1897, pokud se týče 34 z roku 1907 byla žalobci 
výměrem ze dne 15. února 1928, jímž byly jeho po.ž:itky konečně uprac 
veny, skutečně přiznána a uznáno, že s touto přirážkou šesti let činí 
započítatelná služební doba žalobcova okrouhle jednatřicet Toků. I kdyby 
se byl předpis § 19 zák. čís. 394/1922 jako velící i na toto počítání 
doby vztahoval, ohec předpisu tohoto proti žalobci nepou~ila, a jest 
vázána započítati mu těchto .šest let do pense. Tento výměr má platnost 
mezÍ.Qběma stranami potud, pokud ho žalobce žalobou nenapadá a ,nelze 
přisvědčiti prvnímu soudu, že žalobce sám onen dekret neuznal a že 
tudíž dekret jest neplatný. Vždyť způsob zapodtání let byl uznán ža
lobcem, a uznáno. bylo, i čítán,í pensijní- základny číselně a ž:alobce ne
uznává jen, že mu, bylo vyměřeno 82% pensijní základny na .podkladě 
40leté služební doby. Že tato doba služební pro žalobce neplatí, nýbrž 
že má nárok, by mu pense byla vyměřen'a na základě 351eté služební 
doby, bylo již sho'ra řečeno. a právem tudíž žili obce se proti tomuto 
m'ylr:ému a poškozujícímu ho počítání bránil, kdežto jinak byl s onim 
vymerem spokOjen, až na rozdíl vyplývající podle zákona restrikčního. 
Ohledně tohoto, restrikčního rozdílu jest uznati výpočet žalobcův za 
správný, když podle toho, co shora bylo řečeno, uznána byla za sprá,,-
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HOU i ostatní pensijní základna tak, jak v ža~obě ji uplatň:lje" L j. ~e 
slu výměru žalované strany ze dne 15. unora 1928 az ,na to, ze 

~'~~;se vyměřena býti má nikoliv na podkladě čtyřicetileté, nýbrž na pod
kladě pětatřicetileté služební doby. 

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

D Jl vod y: 

Napadený rozsudek rozpoznal zcelá správně, že us!~novení,~ 19 zá
kona ze dne 20. prosince 1922, ds. 394 sb. z. a n. ~a:lzule sn;zem.~lu~ 
• b 'ch požitků a nároků pokud přesahují, u jednotlrvych druhu, pozltku 
ze Ol , I ' ." ,,, dědo 
tímto zákonem upravených míru z něho vyp yvaj1cl ~ a pn pa >11> -

J'č'l v souhlase s judikatu'rou nejvyššího soudu (srov. sb. n. os. 7451), 
;e 1 mezi požitky a nároky tyto nenáleží zvláštní nárok, ~~lobcuv na, P?
villnou kratší služební dobu 35 let. Dovolad soud, u~azlv. dovola~l vr
vody o této otázce, zejména nesprávný výklad.~ 19 CIt. zak., nema pn
činy, by se od právního názoru v rozhodnulr ,C1S. ,sb. n. s; 7451 vyslo~ 
veného uchyloval a stači dovolatelku k jeho duvodum od,kazat!. .To p!at~ 
i o dalším žalobcovu nároku na započítání služební ročnr doby sestnacÍ1 
měsíci při výměře výslužn"ho, jejž žalobce o.p,í,rá o dek:et z; dne 10. 
listopadu 1918 a z ,néhožsprávne dohčlly mZ;;l soudy, ze narok tento 
byl žalobci, jako strážníku žalované. ob~e vů~ ob~cnrhvo z~st~'pltelstva 
přiznán, ano v dekretu bylo vyslov ne zduraz~eno, z~ pn vym~re, o,~po
čivných požitků jest použíti u něho ustanoven~ platnych pr~ statn; Uf:d
níky a sluhy, zejména též zákona ze dne 19. unora 1907, Č1S. ~4 r..;ak., 
který v § 4 'č'lánku IV. má zvláštní u'stanovení o shora dotče~em pnzm~ 
vějším zapo,čítání služební doby do výslužného, pro členy unrformov~ne 
stráže bezpečnosti. Žalovaná obec byla oprá~vně;na v ro<;e 1 ~18 v r;'ezlch 
své právomoci upraviti žalobCI, svemu straznrku, slu,ze~m pomer ob
dobněstátním zaměstnancům, jsoucím ve službě bezpecn?str, a ~ovo= 
lání mylně dolíčuje, že žalobce nemohl této výhody dOS1Cl, ponevad: 
prý nebyl příslušníkem ani státní stráže bezpečnosÍ1, am četnrc!va, kt,:re 
bylo účastno téže výhody při počítání služ:bni ?oby. do vysluzby a ;e, 
kdyby jí byl nabyl, byl by nárok jeho na nI zamkl ~redpl~em §, 19 z.ak. 
,ms. 234/1922, ~ což bylo již výše vyvráceno: ~aro~ .~alobcuv vsak 
nezanikl ani dekretem ze dne I. března 1920, ponevadz JIm byla zave
dena jen změna služebních požitkil ohecních zaměstn.anců podle usta
novení zákona čís. 541/1919. Zákonem tímto byly vsak upraveny Jen 
požitky státních zaměstnanců v činné službě, nikoli též sl~že.?ni ~'Ob~ 
zapo.čítatelná pro výslužné. Ani z odstavce 4 dekretu, ktery zrejme m~ 
na mysli zase jen úpravu platovou, a 111 z obsahu ostatm~~ ~dsta.v.C1~ 
dekretu nelze zánik tohoto žalobcova nároku dovodIt!. Zvlastnr strazm 
přídavek do výslužného započitatelný byl členůn: sboru stráže ~;zpeč
nosti přiznán ustanovením § 3 zákona ze dne 13. ,<;ervence 19?2, C1S. 230 
sb. z. a n. provedenym § 56 vl.nař,. ze dne 5. HJ!]a 1922, CIS: 2~5 sb. 
z. a n. Žalovaná obec nepřekroč'ila meze své pravomOCI, a111 predpls 
§ 19 zákona čís. 394/1922 sb. z. a n., když, uznavši ·nárok žalobcův 
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na strážní přídavek, zavázala se smírem ze dne 11. května 1926 Jej 
plniti, .neboť žalobce jako městský strážník vyhovoval předpokladům, 
za nichž se tohoto přídavku dostalo i členům sboru státní stráže bez
pečnosti, t. j. obecným předpisům o státních zřízencích, platným pro 
strážníky státní stráže bezpečnosti (srv. § 10 (2) vl. nař. čÍs. 295/1922 
a § 156 a násl. služeb. pragm.) a jest ho proto i s hlediska § 19 zákona 
čís. 394/1922 sb. z. a H. posuzovati jako obecního zaměstnance rovno
cenné kategorie se strážníky státní stráže bezpečnosti. Jest proto ža
lovaná obec povinna, by žalobci platila strážní přídavek ročních 1.800 Kč, 
k němuž se smírem ze dne ll. května 1926 zavázala. Tomuto nár.oku 
žalobcovu nen,í na úkor ani předpis § 148 (2) plat. zákona čís. 103/'1926, 
poněvadž z něho své právo neodvozuje. Odvolací soud tedy nepochybil, 
když srovnale s prvým soudem zrušil pensijní základnu žalobcovu podle 
povinné služební doby 35 let a když do ní mu připočítal šest roků podle 
obdoby § 4 zákOna čís. 34/1907 sb. z. a n. a když do výslužného mu 
započítal celý t. zv. strážní přídavek. 

čís. 9290. 

Zrušení spoluvlastnictví (§ 830 obč. zák.). 
žalobu o zjištění, že žalobce má proti žalovanému právo žádati zru

šeni společného vlastnictví k nemovitosti soudní dražbou, jest zamít
nouti pro nedostatek právního zájmu ve smyslu § 228 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 18. října 1929, Rv II 142/29.) 

Žalobce domáhal se proti žalované, by bylo zjištěno, že žalobci 
přísluší právo proti žalované, žádati o zrušení spQluvlastnictví k domu 
Čí·s. 172 veřejnou dražbou této nemovitosti. Pro c e sní s o udp r v é 
s t o I i c e umal podle žaloby., o d v Qo I a c í s o u Ji napadený rozsudek 
potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d žalobu zaniítl. 

o ů vod y: 

Podle žalobního·ž:ádání domáhá se žalobce zjištění, že má proti 
žalo'vané právo žádati zmše,n,í společného vlastnictví k domu soudní 
dražbou. Jde tudíž O' žalobu určovací podle § 228 c. ř. s., které mohlo 
by býti vyhověno jen, kdyby tu by,1 právní zájem na spěšném zjištění 
v tomto paragrafu předpokládaný; Ale toho.(o právního zájmu tu není, 
bylo-li, jako tu, lze žalovati o plnění·. Tento právní zájem jest předpo
klademn,ároku na právní ochranu, pročež jest k němu hleděti v každém 
období řízení z úřadu, a nezáleží na lom, že proti žalo·vané hyl vydán 
rozsudek pro zmeškání, ano bez nároku na právní ochranu neize žalobě 
vyhověti vůbec, tedy a'ni rozsudkem pro zmeškání. Měla tudíž žaloba 
býti zamítnuta již z tohoto důvodu, třebas .n,edostatek zájmu nebyl vy
týkán a třebas tu není ani vytýkané zmate-čnosti podle § 477 čís. 5 

_ čís. 929 ' -
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c. ř. s. (viz sb. n. s. 4432). ani nesprávnéh~, prá~níh~ posou-zenÍ v,~c~, 
okud dovoláním bylo vytýkáno. K dcovOI~cl.m. vF.0dUl":. se podat) b, 

Pe se rozhodnutí sb. n. s. čís. 1404 a 2020 tyka]1 jlllyc,h pnpadu, a k vy
z d' dovolací odpovědi že právní názor vysloveny v rozhodnutI sb. 
vO L1111 , •• 7391' t'" n. s. čís. 5165 a také ještě v rozhodnutí sb. n. s. CIS. • ,z,e S ~CI z~-

I b ' prosba j' aká v tomto případě byla učiněna, nenl ustaleny a ze 
o ni , .. . h d t' b 
v novější době bylo rozhodováno opačně, zejmerIa I roz o nu nn S • 

n. s. čís. 8556,lla jehož důvody se odkazuje. 

čís. 9291. 

Rozvrhové usnesení, jež neby.lo doručeno všem účastníkům, jim~ 
podle § 285 třetí odstavec, ex. ř. mělo býti doručeno, nenabylo proti' 
účastníkům, jimž nebylo doručeno, právní moci a práva z takového usne· 
sení nejsou právy nabytými. " .• • .' ... 

Naňzení novéhO' rozvrhového ruku nevadl, ze vytezek drazby byl JIZ, 
neprávem, vydán. 

(Rozh. ze dne 19. října 1929, Rl 231/,29.) 

Rozvrhové usneseni 0' výtěžku za exekučně prodané m~,:,itosti r :.
k u r sní s o u d k rekursu vymáhajícího věřitele N-a zrusll a ulozll 
prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ustanovil nový r?zvrho.vý rok 
a pak rozhodl znovu 0' ro·zvržení dražebního výtěžku. O u ~ od y: ~e: 
kmsní ,návrh čelí ke zrušení napadeného usnesem, ·nebo k jeho zmell" 
v ten smysl, že se dražební výtěžek přikazuje s'(ěžo~atelce podle naby
tých zástavních práv. Rekurs jest oprávněn v pinem rozsahu. ~e~of 
napadené usnesení přehlíží, že stěžovatelka nabyla na. vydr~zenych 
svršcích dne 31. prosince 1926 a dne 8. ledna 1927 zastavnt prava, 
jež poclle spisů byla po' právu a nezanikla ani zastavením exekucí ani 
projitím času podle § 256 ex. ř. Věřitelé Hugo B. a fa. Anton P. dobyh 
svých zástavních práv na těchto předmětech dne 28. hstopadu 1927' a 
9. listopadu 1927, tedy po firmě V., takže napadené usnesení,)ež d:a
žebuí výtěžek přikazuje věřitelům B-ovl'a fě P., odporuJe. predplsum 
§ 286 třetí odstavec ex. ř. Rekursnímu soudu nebylo I;:e na[íadené usne~ 
sení změnití, poněvadž by tím sám poruši.l ustanoveni §§,285, 286. prvy 
odstavec 212-214 ex. ř. a nezbylo proto, než napadene usnesem zru
šiti, by ~oud prvé stolice sám zavedL nové rozvrhové řízení, o ,něm~ 
buďtež všichni zúč'astnění' věřitelé jakož í povinné strany vyrozumě11l 
a po té znova vydal rozvrhové usnesení. 

N e j v y Š š í s o u' d nevyhověl dovolacím rekursům ostatních vy
máhajících věřitelů. 

o ů vod y: 

Rekurs,n,í soud právem zrušil rozvrh0'vé usnesení prvého soudu a 
nařídil ustanovení nového· ro.zvrhového roku. Podle § 285 třetí odstavec 
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ex. ř. mají k rozvrhovému roku b5rti předvoláni všichni věřitelé ještě 
neuspokojení, jež lze ze zájemních spisů seznati a jichž zástavní právo 
neza11lklo podle § 256 druhý odstavec ex. ř. Takovou věřitelkou byla 
1 fIrma V. Zabavení bylo v exekučních věcech provedeno dne 31. pro
SInce 1926 a 8. ledna 1927. Dražební řízení v těchto věcech bylo sice 
zastaveno dne 15. března 1927, ale dne 16. prosince 1927 bylo navrženo 
pokračování v dražebním řízenL Návrh na pokračování byl tedy učiněn 
před uplynutím lhůty § 256 druhý odstavec ex. ř. Dražební říze-ní bylo 
pak sice podle usnesení ze dne 24. prosince 1927 odloženo až do pmvo
platného rozhodnutí ve vylučovacím sporu Anny U-ové proti firmě V. 
Rozsudek v této věci byl doručen firmě V. dn-e 24. září 1928 a nabyl 
právní moci dne 8. října 1928. Když pak tato firma podala návrh na po-

. kračování v odloženém dražebním řízení dne ll. října 1928, pokračovala 
v exekuci řádně, jak předpokládá § 256 druhý odstavec ex. ř., ježto 
po dobu odkladU' byla lhůta § 256 druhý odstavec ex. ř, stavena. Proto 
nezaniklo tástavhí právo nabyté zabavením a měla býti k rozvrhu před" 
volána. Nestalo-li se tak, jest rozvrhový rok i rozvrhové usnesení zma
tečné, rekursní soud usnesení to právem zrušil a nařídil ustanovéní no-
vého rozvrhového roku. K vývodům dovolacích rekUrsů budiž pak po
dotčeno: Nejde o věc pravoplatně rozhodnutou ani o práva nabytá z roz
vrho_vého usnesení dovolacími rekurentkmni. Usnesení rozvrhové n-ebylo 
fIrme V. doručeno, ač byla účastnicí řízení a mělo jí býti doručeno. Proti 
ní tedy práv-ní moci nenabylo a práva z tako-vého usnesení nejsou právy 
na~ytými. Nařízení nového roku rozvrhového nevadí, že výtě-žek dražby, 
ovsem nepravem (§§ 287, 236 ex. ř.), byl již vydán. 

čls.9292. 

Ustanoveni § 62 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. 
jest společné i dávce z ma;jetku I dávce z přlrůstku na majetku. 

Byla-Ii pohledávka váznouc! slmultanně na vice nemovitostech roz
dělena a na prodané nemovitosti ponecháno zástavnl právo, prd část 
jalm na bypotéce jediné, jest prodaná nemovitost jedinou zástavou pro 
tuto část a nenl mlsta pro náhradní nárok podle §222, třeti odstavec, 
ex. f., : třebaže příslušný knihovní záp-is nebyl proveden ve všech pů
vodně spoluzavázaných vložkách. 

(Rozh. ze dne 19. října 1929, R I 783/29.) 

Rozvi"huje nejvyšší podání za exekuč1ně prodanou nemovitost ne
přikázal s o udp r v é . s t o I i c e bernímu úřadu v přednostním p~řadí 
dávku z majetku a z přirůstku na majetku a zamítl návrh bratrské re
vi-mí pokladny, by jí byly přiwáliy náhradní nároky ve smyslu § 222 
ex. ř. při pohledávce Městské spořitel-ny. Rek u r sní s o u d napadené 
usnesení potvrdil. 

N ej v y š š í s o II d nevyhověl dovolacím rekursům ani finanční 
prokuratury ani bratrské revírní pokladny. 
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Důvody: 

Co se týče dovolacího rekursu české finanční ,p~'okur~turYJ jíl~lŽ od-
, . t t' OI~U z-e nebyla z uej'vyššiho podalll v prednostllli11 po-porovano Jes II J ,.' ' 

řadí přikázána dávka z majetku, jest nesprávne a s~ ?p:sy s;, l~esroV'nav~ 
t\irzellÍ rekursu, z něhož dovolaCÍ: rekurentka vyc~a~:J ze pnplsem ber.:~'l 
sorávy v S. ze dne 6. září 1928, řízeném na bernI urad. v N., byl P?dan 
clloklacl i o tom, že účtovaný nedoplatek dávky z majetk,: ~ypada na 
prodané nemovitosti, i o tom, jaká byla čist~ hocln_ota dotycnych .n:.m~
vitostí, zjištěná ke dni 1. března 1919, z~ tolIz hodnota ta. c!l1~a 
25.992 Kč a že tedy účtovaný nedoplatek davky ne~osahoval, "!l! 3,0 r~ 
čisté hodnoty. Ve zmíněném přípisu se lllC ,takoveho neuva~~, nyb,rz 
berni správa v něm jen píše, že prodávaný mlyn a pozemky ruCI ~a pn
hlášený nedoplatek dávky z majetku, a žádá, by nedoplatek byl pn. roz~ 
vrhu účtován. Že nedoplatek dávky vypadá na ~;odavan~ nemo~Itostr 
a kolik čin-Ba čistá hodnota nemovitostí těch, v pnplse ps~no nenl. Bez 
znalosti těchto okolností a bez dol}ladů o nich (§ 210 ex. r.), an.o podle 
ustanoveni § 62 zákona o dávce z majet~u a"z p,fírůstku' na majetku :.e 
dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. pnslusI davce .z majetku a z pn
růstku na něm přednostní právo zástavní jen, pokud davka na n~;"ovltost 

da' a toliko do 30% zj'ištěné čisté hoclnoty, nebylo lze uctOV,"!10, II 
vypa /' . -"h ď' pred 
dávku z majetku a přírůstku na majetku z 'r;e]VyssI o, po am v ' .-
noslním pořadí přikázati a rekursní soud, nepnrknuv davku, I;epochybIJ. 
Dovolací rekurs nemá tudíž opodstatnění. K důvodům rekurslll;" soudem 
pro nepřikázání dávky uvedeným jest jen t~lik připomen.outr, ~e 1 davka 
z přírůstku na majetku po'ží-vá přednostmho pfava z~stavlll~o. P?dle 
§ 62 z:rkona ze dne 8. dubn-a 192~, čís .. 309 ~b. ~. a n. a ze opacny nazO! 
v důvodech napadeného usnese!1l nem sp;avny. Usta,n.ovel1l_~.o62 uve
deného zákona jest společné d<>vce z majetku a davce z pmustku na 
majetku a rekursn,í soud mylně zaměňuje dávku z přírůstku na majetku 
s dávkou z pří-růstku hodnoty podle zákana __ ze dne 12. srpna 1921; 
čís. 329 sb. z. a n. a ze dne 27. dubna 1922, CIS. 143 sb. z. a 'll., ktera 
ovšem zákonného zástavního práva nepožívá (mzh. čís. 4159 sb. n. s.). 

Pokud jde o dovolací rekurs revirní bratrs~é pokladny,. jest k _něm~ 
uvésti toto. Náhradní nárok podle § 222 ex. r. u pohledav~y Mes~ske 
spořitelny nebyl přiznán dovo'lací rekurentce. právem: Pohledavka, M~st
ské spořitelny 46.552 Kč vázla jen na prodanenemovlto.~:I.,Tak Z!11VypI~ 
z pozemkové knihy o prodané nemovitosti a tak by!o z]lsteno : kmhovlll 
žádosti, kterou byl,a původní vyšší pohledá-,\.l Spont:l~y rozdelena a na 
prodané nemovi-tosti ponecháno zástavl1l pravo _pro _ c~stku sVf<;hu u~e~ 
denou jako na hypotéce samojediné. Nebylo-Ir pnslusn,e kmhovlll jedn,a~I 
ve všech původně spoluzavázaných vI,ožkách, ]3k tV,rdI , a!e bez dok,ladu, 
dovolací rekurentka, provedeno, nemem to me na 101l~J. ze proda~,a ne
movitost byla jedinou zástavou pro pohledávk~ Sponteln~, takze pro 
náhradni nárok podle § 222 třetí odsta,vec ex. r. nebylo nusta. 

83 
Civi1nl rozhodnutí Xl. 
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čís. 9293. 

Nedostatek oprávnění ke sporu jest otázkou hmotného práva k níŽ 
nelze hleděti z úřadu. ' 

(Rozh. ze dne 19. října 1929, R I 809/29.) 

. ,žalob~. československé?o státu (Státního pozemkového úřadu) á 
kl~stera radu Premonstratu pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e za
mltl. O d vol a c í- s o u II zrušil napadený rozsudek a nařídil prvému 
sO~?U, by, vyčkaje pravomoci, věc znovu projednal a rozhodl. Doplnění 
nandI1 odvolací soud mimo jiné i v otázce aktivního oprávnění ke sporu 
spolužalujícfho kláštera. . 

, ,N e j vy Š š í s o II d vyhověl dovolacímu rekursu spolužaJujicího 
klaslera po:tud, že z doplnění řízení nařízeného napadeným usnesením 
vyloučIl olazku akÍlv,n,íha oprávnění spoluž,aIujícího kláštera. 

D ův o d y: 

Stížnost, čelící proti doplněn! odvolacím soudem nařízenému ve dvou: 
směrech, jest důvodná v bodu druhém, že totiž otázka aktivního opráv
nění spolužalujícího kláštera jakožto »naturálního vlastnJka a užívatele« 
sp?:ných pozemků, jak ho spisy jmenují, nesmí býti vnášena do spont 
z uradu,. a že ,tedy, ani ~alovaní námitku nedostatku tohoto oprávněni 
nevz,nesh, nemel se ani odvolací s'Oud této otázky chápati. Neboť nedo
statek oprávnění ke sporu jest otázkou hmotného práva o níž není nikde 
pf<;depsáno, že by se k ní mělo hleděti z úřadu. Týče s~ jen soukromého 
zajmu strany ~ není právní řád ohrožen" i když připuštěna bude do 
sporu, strana, jež není podmětem právního poměru ve spor uvedeného 
a nem ted'y pravoll procesní stranou, i musí proto nedostatek oprávněn-í 
ke sporu, má-Ii k němu býti hleděno, býti uplatňován druhou stranou 
lze k němu hleděti jen k námitce. Tak daleko však manudukční povi,n,~ 
n?st, soudu 'podle § 182 c. ř. s. nesahá, by soud byl po-vinen uvésti na 
pretres I namltky, zdá-Ii se mu, že jsou na, snadě, nýbrž po-vinnost ta 
se vztahuJe, vYJmouc otázky práva nutícího (jus cogens) jen k doplnění 
sk~tk~veh~ a průvodnih? před~esu stran v rámci žaloby daném jejím 
pr~vn:m d~vodem, a v ramCI namltek: co n,ad to jest, jest z po'vil1J11osti 
vyse!rovacI vylouceno a ponecháno podle zásady projednávací úplně 
ua vuII stran. 

čís. 9294. 

Ten, Komu byl při pozemkové reiormě přidělen statek třebas jen 
pr~~tímně, jest poživatelem statlo~ ve smyslu § 87. třeti 'Odstavec j. n. 
Pozwatelk'Ou ve smyslu § 87, tretl oostavec, j. n. jest i jeh'O pozůstal'Ost. 

. (Rozh. ze dne 19. října 1929, R I 815/29.) 
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zalobce domáhal se žalobou na pozůstalosti po V áclav~ Š-ovi z,a
placení 82.700 Kč jakožto postupník nároku svého_ otce, Jenz neobdrzel 
od Václava Š-a 'Odměnu jako správce panství 0; zalob~ zadal ~a krat 
ském soudě v L., v jehož obvodu bylo panstvI O., jez byl Vaclav S; 
obdržel v přídělovém řízení. Námitce místní nepříslušnostI ,8 o ll.0 vP rve 
s t o líc e vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: I?ovolane sudl:te § 87 
třetí odstavec j. n,. jest sudištěm na výběr a plalI proh pachtyr!, vlast
níku pebo požívateli statku. Smrtí zústa~itele však te,nto ztratI~ vlast: 
nost požívatele zbytkového statku a pozustalost jakozto takova, ktera 
je tu žalována, není ani majitelkou, ani poživatelkou zbytkoveho statku, 
nýbrž rozhodnutí o tomto zbytkovém statku přísluší, Státnímu po~em
k'ovému úřadu takže tu již není předpokladu § 87 tretí odstavec J. n. 
Nen.í tudíž příČiny, poněvadž jest odůvodněna místní nepří~lušnost, do~ 
volaného soudu, zjišťovati, který soud jest příslušným,,~ o namltc? vecne 
nepříslušnosti rozhodovati. Rek II r sní s o u d zrusI! napadene usne
sení a uložil prvému soudu, by, nehledě k důvodu uvedenému v napad~
ném usnesení pro místní nepříslušnost, dále jednal a znovu rozhodlo na
mitce nepříslušnosti. D ů vod y: zalující strana odvolává se na usta
novení § 87 třetí odstavec j. n. Vším právem, ježto vešker~ předpoklady 
pro toto sudiště jsou splněny. Prvý soud ovšem v tom smeru poukaZUje 
k tomu že smrtí zůstavitele ztratil statek vlastnost zbytkoveho statku 
a že p;zůstalost, jakožto tako,vá, která je tu žalována: není ani majitel
kou, ani požívatelkou tohoto statku, neb?ť ro~~odnutl ,O' tO!"to zbytko
vém statku přísluší Státnímu pozemkovemu uradu. Ze zustavltel byl 
vlastníkem statku, jehož nabyl jíž příděJovým rozhodnutím, ačkolív; vkl~d 
do knih nebyl ještě provedeu, jest nep'Ochybno. (VIZ rozhodnu!1 ne]v. 
soudu ze dne 10. března 1928, Rv I 783/27, sb. čís. 7.8(2). Pozustalost 
š-a která doposud není odevzdán,a, hospodaří a požívá staltek nadále 
na ~ákl.adě přídělu, pokud Státní pozemkový úřad jinak nerozhodl anebo' 
jiná opatření neučinil. Ustanovení §§ 39 a násl. zákona ::e dne 30. ledna 
1920 'čís. 81 sb. z. a n. na tom nic nezmění. Pozůstalost S-OV'll jest pova
žovati při nejmenším za požívatele statku, takže i v tom sl;,ěru předpo
klad § 87 j. n'. jest splněn a stížnost jest proto opodstatnena. 

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

Důvody: 

Tvrzení d'Ovol,ací rekurentky, že není požívatelkou statku G. a že 
proto není krajský soud~ ~. přís!uš~ý pro, p:ojednáv~ný spor ,p,?dl; 
§ 87 j. n., nemá opodsta!nem. Zemrely ya,clav S., I kdyz. mu, byl rece~y 
statek, jak tvrdí dovolacl rekuren.tka, pndeleu len prozatll1111e, byl P':Zl: 
vatelem statku a jeho pozůstalost, pokračujíc ~ tomto jeho ?prav~,em, 
jest rovněž požívatelkou statku. Názor dovolacl rekurentky, ze pozlva
telkou není, ježto prý podle § 43 příděl?vého zákona ze dne, 30.' kdna 
1920, čís. 81 sb. z. a n. nepatří do pozustalosh statek, nybrz Jen jeho 
nezadlužená hodn,oia nemá v uvedeném § opory. Podle tohoto § teprve, 
až se při rozdělení p'ozůstalosti přidělí statek určitému přejímateli, bude 
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do pozůstalosti místo statku náležeti jeho nezad!užená hodnota) zatím 
však statek do pozůstalosti patří. Ježto jde o spor ze služebního po
měru, vztahujícího se na statek, na němž žalov.aná pozůstalost jako po
žívatelka hospodaří, jsou předpoklady pro místní příslušnost dovolaného 
soudu podle § 87 j. n. splněny a dovolací rekurs, příslušnost tuto popí
rající, není opodstatněn. 

čís. 9295. 

Vklad nadizástavního práva neJq;e povoliti, bylo-Ii zástavní právo, na 
něž se má nadzástava povoliti, již z pozemkové knihy vymazáno, třebas 
byla poznamenána spornost výmazu (vkladu výmazu) zástavního práva. 

(Rozh. ze dne 19. října 1929, R II 306/29.) 

s o udp l' V n í s t O I i c e nařídil výkon vkladu nadzástavního 
práva na pohledávku, pro kterou bylo zástavní právo již dříve z knihy 
vymazáno, ale když výmaz ten stal se sporným ,a SPOtnost byla knihovně 
poznamenána. Rek 1.1 l' sní s o u d odmítl výkon onoho vkladu proto, 
že poznámka sporu byla povolena neprávem, ježto spor lze pozname
nati jen ohledně vkladu práva, o nějž nešlo, a protože nešlo o vklad vý
mazu, nýbrž o pouhý výmaz podle § 65 druhý odstavec knih. zák. 

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

Důvody: 

Dovolací rekurs napadá důvody rekursního soudu pro nesprávný 
úsudek právní. Ale není třeba zabývati se jejich správností prolo, že 
nadzástavní právo lze vložiti jen na zástavní právo, které jest v kníze 
zapsáno, nikoliv však na právo, jež bylo z pozemkové knihy již vyma
záno nepodmíněně. To plyne z §§ 21 a 51 druhý odstavec ve spojerií 
s § 94 čís. 1 a 98 knih. zák. Podle nich lze zápis povoliti jen proti tomu, 
kdo v době žádostí jako vlastník nemovitosti nebo práva, ohledně něhož 
se má zápís státi, jest v kníze zapsán neh aspoň jako takový se vlo'ží 
nebo zaznamená. Předpokládá tedy vklad nacl'zástavního práva, že zá
stavní právo, na něž se má nadzástava vložiti, jest v knize zapsáno. Není-li 
v k11ize zapsáno, protože bylo vymazáno nepodmíněné, to'Hž když se ne
stal jen záznam výmazu, nelze již ohledně takto nepodmíněně vymazaného 
práva povolovati další vklady nebo záznamy. V tom směru musí knihovní 
soud podle § 94 čís. 1 knih. zirkona zkoumati, ,není-li překážky ohledně 
práva, jež má býti zatíženo podle stavu knihy a také musí v usnesení Ono 
právo býtí poznačeno (§ 98 knih. zák.). Pouhá poznámka spornosti vý
mazu (vkladu výmazu) nepropůjčuje vymazanému právu ten účinek, by 

,se naň mohly povoliti další zápisy. Poznámka ta má podle § 61 druhý 
odstavec knih. zák. jen ten úéinek, že lze rozsudek vykonati i proti oso
bám, k!eré p? podán! žádostí o p_c;z?~mku na knihovní soud nabyly 
kl1lhoVnIch prav. Nema tedy ten dalsl uCll1ek, že se vymazané právo po-
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kládA za trvající proti žalobci poznamenaného sporu s t~n účinkem~ b~ 
na něm mohl nabýti práva tak, jakoby vs~utku trvalo .. Lalobee !akovy 
nemllže k zabezpečení výsledku sporu c1?,sl;1 P?~hou Jeho _poznamkou; 
. , \' podstatě J'est J'en prozatímním opatremm, Jlz toho, k cemu mu ma Jez . - . . h • 
dopomoci teprve rozsudek, totiž, by již nabyl. kmh~vn_~ prava, J~ oZ se 
teprve sporem domáhá, a mohl na něm pak kmhovue. znzov~h pravapro 
osoby třetí. K zajištění svého práva musí vohh ]Ine prostredky, pokud 
mu je ovšem exekuční řád poskytuje. 

čís. 9296. 

Je-li otázka platnosti (neplatnosti) n,tan~e1st':.í pr,? sp~r jen před
určující, jest vyčkati ohledně soukromoprav11lch pr~káž~k. nam~tk~ toho, 
kdo má zájem na neplatnosti manželství,. ohledue v:r~J?1?pra~mch se 
pak vyhledává, by se vyskytly skuteČ11osb, opoclstatnuJtct urcltou ve-
řejnoprávni překážku. O" 

Otázku, zda rozvedená první manželka _zustal!ll go ~a~o~omntm man
želově nabytí cizozemského státního obcanstvt pnslus11Ict tuzemskou, 
jest vždy řešiti podle práva tuzemského. 

Mezi domovským p,rávem a státniin občanství",' Jest vz~jemná. ~?~
minět1ost, takže jedno bez druhého nemůže obsta!t; kdo Jest zdeJsln,t 
státniin občanem, musí tu míti i domovské právo a ~aopak, kdo zde ma 
domovské právo. jest nutné také zdejšiin státnlm ~bcanem. 

Platnost manželství posuzuje se podle doby snatku. . 
Pro posouzení, zda prvé manželovo manželství b~l~ (ne)platuym: 

jest lhostejno, zda se jeho prvá manželka pro~dala, !ec. ze na~yla "!ezl 
rozvodem a rozlukou v cizoz.emsku cizozemskeho statruho obcanstvt. 

K tomu, že byl § 111 obě. zák. zrušen, jest za všech okolností hle-
děti z úřadu. . _ . . 

Předpis § 96 obč. zák., podle něhož jen bez~jnný m~nzel m~ p~~vo 
domáhati se neplatuosti manželství, vztahuje se Jen na pnpady prekazek 
soukromoprávních. 

(Rozh. ze dne 19. října 1929, Rv II 354/28.) 

žalobu manžela, by bylo prohlášeno' neplatným dn~hé jeho manžel~ 
ství s Bertou V-ovou, rozenou M-ovou, l' r o c e s n I s o' udp rve 
s t o I i c e zamítl. D ů vod y: žalobce oŽ,enil se n.ejprve dne 26. ún?r~ 
1900 ve farním k,atoHckém kostele v Brne s Manl H-ovou j3ko statm 
občan rakouský, kteréžto manželství bylo pak dobrovolně rozvedeno, 
usnesením okresního soudu v Brně ze dne 5. března 1903. žalobce za
řídil pak potřebné kroky, aby mohl v Uhrách_uzavříti ,nový .sňate~ ~ I;y
nější svou manželkou Bertou M-ovou, kterezt~ ;n~nzelst~1 ~a~yva za
lobce sedmihradským, ale žalovaná strana namlta, ze spravne sl0' ~ tak 
zvané uherské manželství, poněvadž prý v Sedmlhrad~ku P?zbyly clrkve 
evangelické a unitarské již uherským zákonerr. o_man~elstvl z roku 1894 
a. 1879 oprávnění rozhodov'a:tí o platnostr manzelstvl a o rozluce. Ža-
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l~bc~ připouŠ~í,. že za úč'e!eI~ nového sňatku s Bertou M-o'Vou, K.) úřed
mk v Budapesh ho formalne adoptoval, aniž se však žalobce do Uh 
odebral a zejména tam nebydlel po šest neděl, nýbrž právní zástup~~ 
vlmohl pro něho v Budapešti státní občanství uherské a pozval žalu'í
clhon,,; jeden ~e? do BUd,ap:,šti, .kdež složil žalobce slib státniho obča~'a 
uherskeho, nacez pko stat11l obcan uherský dojednal manželství se ža~ 
lovanou Bertou M-ovou u úřadu v Budapešti a pak 25. července 1915 
cirkevně, po~le ob~adu evangelického v Brně, maje za to, že manželství 
je plalne, a z;1 se zalovanou ve společné domácnosti, až bylo, manželstvi 
to dobrov.olI;e. rozveden? us~:,sením soudu ze 4. července 1920. Po pře
vratu, ud.ava zalobce dale, zadal, aby mu bylo uděleno občanství v re
publI~e. Ceskoslovenské, poněvadž nikdy v Uhrách nežil ani nebydlel, 
a~e ml11lsterstv.o ~nItra rozhodlo dne 17. listopadu 1920, že žalobce ne
p;estal byh statnrm občan,em rakouským, takže jest jím i na dále podle 
za~ona z 9. du?na 1920,als. 236 sb. z.a n. a ohledně žalované, že nutno 
vyckatr soudnIh~_ rozho?n,utí ~ platno,sti druhého manželstvi, jehož ne
platnosÍl se. tudlz do~aha .•• zalovana strana navrhla, by byla žalobní 
prosba zamltnuta, ponevadz zaJobce byl v čase uzavření sňatku se • _ 
I t 't' b· za ovanou s.a nIm o canem uherským. Rozhodnutí tohoto sporu o neplat-
nosh n;anzelství, ~~erou jest vyšetřiti z úřední moci (§ 28 zákona ze dne 
22. kvet~a 1919, ';IS., 32.0 sb. z .. ~ n), nutno posouditi podle práva plat
n~ho v.case uz.avrenI. snatku clVlI,n,e v Uhrách dne 13. července 1915 a 
clr~evn,e v Brne 25. ~ervence 1915, kdy platil zejména § III obč. zák. 
zruseny teprve § 25 zak. ze_dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. (org. 
pat. ze dne 20. dub-na 181:l, dv. dekret ze dne 22'. listopadu 1815 'k 
:25. května 1868,Cís. 47 ř. z., čl. IV. vlád. nař. ze dne ll. března '1~~0: 
CIS. 152 sb. z. a n. § 3 čís. 3). ZpůsDbilost uzavříti manželství posu
zuj~, s~ P?dl~ pers.onálních statutů obou sno~benců v čase sňatk~ kt~ré 
se !'Idl statmm ,obcanstvim, nikoH bydlištěm (Dr. Robert Mayr, so'ustava 
obcanskeho prava, str. 44, dv. dekret ze dne 22. prosince 1814 čís. 1118 
sb. z. s,),, P.~dle §, 37 obč~,zák: j~st posuzovati právní jednání ~ezi cizin
cem a ZdejSlm stat111m pnslusmkem v cizozemsku podle zákona ciziny 
poku~ nebylo zřejmě v:,ato za základ jiné právo a pokud neodporuje to~ 
mu pr~dpls ~ 4 obč. :ak., ~o j,es,t.pokud jďe o osobní způsobilosti a po
kud ~a jedna111 to mlh prav111 uomky v tuzemsku. Podle uherského zá
k~na cl., L z, roku I ~79 nabývá se státn,ího uherského občilJnstvi výslov
~ym udelemm, ktere se ZOVe naturalisací a vztahuje se i na manželku 
za~ate!e,. a ]estta.to ~aturahsace bud' řádná, vázaná mimo jiné na pěti
lety zaplS d~ danove IIstmy, nebo mimořádná propůjčená inkolálním 
dlplon:em vl~dou ~he,rskou bez_této podmínky (prof. Dr. Mayr, Sou
st,ava. csl. pIava stat11'lho str. 43~). O domovském právu v Uhrách plali 
zak. cL XXII z roku. 1886, podle něhož (§ 10) nabývá adoptovaný adopcí 
d:omovskeho pr~va ad'ophvních r~dičů i bez předepsaného jinak čtyřle
teho pJbyt~ v ne~tere obCI uherske (Cll. spis str. 4,d0;. Přihlížeje k těmto 
prav111m pre.dp!sum a k do~ladům úředním stranami předloženým, má 
~oud za zj1steno;" l~kol~tH1111 dIplomem ze dne 21. května 1912 čís. 
:0391/1912 jest zj1steno, ze bylO' žalobci Viktoru V-ovi, původně rakoue 
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skému státnímu občanu, adoptovanému uherským státním občanem Al
bertem K-em, uděleno státní občanství uherské, ježto žalobci bylo zá
roveň zabezpečeno domovské právo v uher~ké obci .Csol1;or, ~. to: v,e 
smyslu zák. článek L z r. 1879, a sl?,žíl pak }alo~~e,. pk sam pflZna~a, 
předepsanou mu v onO'm dIplomu pnsahu vc~s, Clmz se stal uh.e;skl m 
státním občanem. Rozsudkem ze clne 18. kvetna 1915 budapestskeho 
král. soudního dvoru čís. I P 30701/6/;1915 bylo dřívější manželstvI 
žalobce uzavřené dne 26. února 1900 podle l<al. obřadu s Marií H-ovO'u 
v Brně prohlášenO' za rozvázané z její viny, kteréžto. manželství bylo již 
před tím dobrovolně rozvedeno usnesením okresního soudu v Brně ze 
dne 5. října 1903. Nato uzavřel žalobce, již jako státní ~říslušník uher
ský, manželský sňatek před matričním úřadem v Budapestl d,ne 13. čer
vence 1915 s nynější Svou manželkou Bertou M-ovou podle vyplsu z .ma
triky sňatkové čís. 427 a pak církevni sňate~ ~~e ~5. ~erven~e ,19~5 ]ak~ 
příslušník ev. aug. vyznání s M-ovou take pz teho~ vyznam clrkevne 
11 něm. evan". farního úřadu v Brně, prokázav se onrm dokladem o CI
vilním sňatk~ v Uhrách a vysvědčením o způsobilosti uzavříti sňate.k. uh; 
mi,u,. spravedlnosti, jak onen farní úřad sdělil. Spisy zemské pohtr~ke 
správy na Moravě se zjišťuje, že žalobce žád,al roku 1919 u ,:emskeho . 
hlavního města Brna o. udělení státního občanství republIky ceskoslo.
venské kterážto žádost hyla předložena přípisem ze dne 20. 'č'ervna 1919 
mnrav;kému místodržitelství v Brně a byla vyřízena výměrem minister
stva vnitra ze dne 17. listopadu 1920 tak, že žadatel vzhledem k t~mu, 
že se z,a účelem dosaže.n.í uherského státního občanství do Uher vubec 
nevystěhoval, svého tehdejšího rakouského státního o.bčanstvÍ podle 
ustanovení vystěhovaleckého patentu ze dne 24. března 1832 nepozbyl 
a že jest ho tudíž pokládati podle § I (I) zákona ze dne 9. dubna 1920, 
čís. 236 sb. z. a n. za státního občana čsl. republiky. Posléze se zjišťuje 
z přípisu zem. hlav. města Bma ze dne 29. listopadu 1920, že byl zapsán 
žalobce do matriky brněnských příslušníků a jeho choť a dceruška že 
budou zapsimy, jakmile bude tam podáno rozhodnutí zemského soudu 
v Brně o platnosti druhéhO' spO'rného manželství žalobcova. Nehledíc 
k lomu, že v literatuře jest spDmo, zda předpis § 10 uherského zák. čl. 
XXII z roku 1886 o nabytí domovského práva v Uhrách adopcí, byl zru
,šeu § 13 zákona z 9. dubna 1920, čís. 236 sb. z. a .n. (pro". Dr. Mayr vy
:slovuje se proti zrušení ve svém spise Soustava čsl. práva státního str. 
435), není pro' soud právní názor ministerstva vnitra' nikterak závazným 
pokud jde o posouzení platnosti manželství. V lé příčině rozhodl nej
vyšší soud v rozhodnutí ze dne 15. listopadu 1921 ,čí. j. Rv II 200/21 
sb. n. S. čís. 1296 a soud podepsaný sdílí právní názor tam projevený. 
Z důvodů onoho' rozhodnutí plyne, že ve sporném případě jest přede
vším zjistiti, zda první žalobcovo manželství s Marií H-ovou uzavřené 
podle katolického obř<rďu 26. února 1900 ;' Brně, bylo podle uherského 
zákona platně rozloučeno', a zda tedy žalobce mohl platně uzavříti druhé 
manželství dojeďnané civilně v Budapešti s Bertou M-ovou 13. července 
1915 a pak církevně dne 25. července 1915 v Brně na něm. evang. far. 
úřadě (§§ 62, III obč. zák.). Rozluka o.noho. prvního manželství stala 
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se právoplatným rozsudkem král. soudního dvoru v Budapešti ze dne 
18. května 1915 ve smyslu bodu a) § 77 zák. čl. XXXI z roku 1894 a 
poněvadž bylo ono první mauželství rozvedeno zde již roku 1903. plati 
podle § 16 zák. čís. 320/11919 za rozloučené na pouhou žádost kterého
koliv z tehdejších manželů. Byl tedy pak žalobce jako státní občan 
uherský oprávněn uzavříti nový onen sňatek, o který jde, s nynější svou 
manželkou Bertou M-ovou civilně v Budapešti a dáti se pak i cirkevně 
oddati jako příslušník evangelické církve i se svou nynější evanaelickou 
manželkou v Brně, vykázav se zde dle úřední zprávy farního ~vange
lického úřadu vysvědúením o způsobilos,ti sňatku uherského ministerstva 
spravedlnosti i oddacím listem o civilním sňatku v Budapešti z 15. čer
vence 191:' ,a mohl podle § 16 zák. čÍs. 320/1919 a může vyžádati si 
I . na9byte~ne ro}!uku rozveden~ho zde prvního manžielstvÍ. Není tedy 
manzelstvl, o nez jde, neplatnym al11 pro překážku dvojženství podle 
§ 62 obč. zák., poněvadž ono první manželství žalobcovo bylo již právo
platně rozloučeno, ani pro překážku katolicismu podle § 111 obč. zák. 
P?něvadž na ono první manželství se zákon tento nevztahoval, nS'br:! 
zakon uherský zák. čl. XXXI § 77, podle něhož bylo manželství to právo
platně soudním rozsudkem rozloučeno, a platné jest toto druhé man
ž~lství 9ále proto, že bylo řádně uzavřeno i v Uhrách civilně, i zde opět 
clrkevne pOd,le platných zákonů uherských i tehdejších rakouských (sb. 
nelv. soudu CIS. 6787). O d vol a c í s o u d prohlásil manželství neplat
ným z viny žalobcovy. D ů vod y: zalobce uzavřel s Marií H-ovou dne 
26. února 1900 církevní sňatek dle římsko-katolického obřadu v Brně. 
Oba snoubenci byli zletilí, svobodní, náboženství římsko-katolického, 
zdejší státní občiané. Toto manželství bylO' dobrovolně rozvedeno od 
stolu a lože usnesením okresního soudu Brno-město ze dne 5. března 
1903. Rozsudkem (,pro zmeškání) budapeštského soudního dvoru ze 
dne 18. května 1915 bylo manželství žalobcovo' s Marií H-ovou rozlou
čeno z viny žalované manželky z důvodu § 77 a) zák. čís. XXXl/1894. 
R~lZsud:k ~abyl pr~v~í n~?ci dne 8. července 1915. zalobce uzavřel pak 
pred statrl1111 matncl11m uradel11 v Budapešti dn·e 13. července 1915 ci
v,j.],ní s~atek s Bertou M-ovou. Ve výpi:su ze sňatkové matriky je uve
deno·, ze oba snoubenCI JSou evangelíCI augsburského vyznání a bydlí 
v Budapešti. Státní občanství a domovská přf.slušnost není udán.a. Podle 
odďacího lí,stu němeokého evangel!ckého farního úřadu v Brně z 11. října 
1927 uzavreh pak trio dne 25. cervence 1915 též sňatek církevní na 
tomto farním úřadě, když žalobce prokázal se zároveň vysvědčenim 
uh;r. min. sprav . .o způsobilosti uzavříti sňatek. lnkolátním diplomem 
kral. uher. mm. vnitra z 21. května 1912 byl žalobce, původně rak. státní 
o?ča~, bydlící,: Brně, rozvedený: jemuž obcí Cs6miir bylo zajištěno 
prIJetl do obecl1Jho svazku a lenz byl adoptován uherským státním 
občanem Albertem K-em, k své žádosti podle zák. čl. I. z roku 1879 
přijat mezi uherské státní občany. Dne 5. června 1912 složil pak při
sahu v § 14 zák. čl. L/1879 předepsanou, jako uherský státní občan (L). 
Podle výn.o~u m!stodr~itels,t:í v Bmě ze :: února 1,912 čís. 9846 bylo 
v matnce snatku farmho urradu sv. Tomase v Brne poznamenáno, že 
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'kl r V. byl adootován uher. stát. příslušnikem Albertem K-em a že 
VI d °ucně má nositi jméno »K« (podle sdělení král. uh .. mml~terstva 
bU o, z 30. prosince 1911 čís. 2297-2 došlého na min. vnrtra). Zalobce 
spra'. . , I t' B ·tou '1 a' se toho by byla v"slovena neplatnost jeho manze s VI s el 
doma 1 , J , • • hl 'd' k d to' 
Karolínou M-ovou. Podle zjiště?ého sta,vu V~CI jele tu, e IC o ,e 

vření tohoto sňatku o prekazku manzelstvl podle §§ 62 a 111 obc. 
~~~. Ust,anovení § 111 obč. zák. bylo arci zrušeno § 25 zák. čís. 320/19: 
HledíC k předpisu § 94 obč'. zák., na jehož místo nastoupilo ustan?vem 

28 zák. Č. 320/,19, jest vyšetřiti z úřední pO~111nosh neplatnost, reče~ 
§ 'ho manželstvÍ. Především jest se zabývati otazkou, I. zda manzelstvl 
~:lobCOVO s Marií H-ovou, uzavřené dne 26. ú~ora 19?0,,~odle.?~ř~dl1 
římsko-katolického v Brně jest platn'ým. Hledlc "k horejslm. zjl,stenrm, 
podle nichž, oba ,sn?l1b~nci byli svobodni: zlehl.l, :Imsko-katolrck:ho ,vy
znání a zdejší statnl obcane, jest Jejich crrkevl11 snalek (§!5 ob~',zak.) 
pokládati za platný. 2. ?ále jest zkoumatr:,~da platl;e n;an~elst;1 z,~lob
covo s Marií H-ovou prestalo bytr ve zdejslm uzeml stat111m prekazkou 
(§ 62 obč. zák.) manželství žalobcova s Bertou M-ovou. R?zsudkem 
(pro zmeškání) budapešts,kého so~dního dvoru ze, dne 18. kve~la 1 91 ~ 
bylo žalobcovo manželstvl s Mam H-ovou rozlouceno z vlny z,alovane 
manželky z důvodu § 77 a) zák. čl. XXXlj1894. Rozluka b~la tedy ~y~ 
slovena soudem cizozemským. Proto nutno zabývati se ,ot~zkou stat111 
příslušnosti obou manželů v době rozluky. Podle Inkolat~lho dlplo~1U 
byl žalobce přijat mezi státní občany uherské, byv adopt~v~n uh::: stat
ním občanem Albertem K-em, když mu zároveň bylo zapsten?, pnjetr do 
obecního svazku obce Csom6r, a složil dne 5. 'č'ervna 1912 pnsahu pko 
uherský státní občan. Hledíc k ustan.ovení §§ 6, 8 posl. o,ds!., 14 a 16 
zák. čl. L/1879 a § 5 zák. čl. XXll/1886, jest míti v souhlase s prvym 
soudem za to že žalobce již před vysloveníIh rozluky nabyl uherskeho 
státního obča;,stvi. Pokud jde o Marii H-ovou, jest vyšetř~ti, zda !ato 
podle § 7 zák. čl. L/,1879 nabyla zároveň stát~ího občans!vl,uherskeho. 
Tuto otázku jest rozhodnouti ve smys.Ju zápornem. V mkolatn}m diplomu 
byl žalobce výslovně poznačen j,ako rozvedený a nebylo v nem uvede~o 
jméno jeho manželky, na niž by se vztahovala natu:alrsace (§ 12 za~. 
čl. L/

1
1879). Proto jest míti za to, že Mane H-ova, jSO~C roz;eden~, 

nenásledovala zalobce v jeho, mabytém uhers'kem statmm obcanstvl. 
Správnosti toh.oto názoru nasvědčují ustanovení §§ II z~~. Čí~. : 05!118~3 
ř. z. a § 7 zák. čís. XXll/1886. Marie H-ová jako zdej SI stat111 pnslu~~ 
nice byla tedy při rozluce provedené v cizině vázána předpisem § 4 obc: 
zák. i když byla stranou pasivní, jsou'c žalována a řízení provedeno, v leJl 
nepřítomnosti, ježto právní účinky je,dnání (právního, ukonu) n:ely se 
zřejmě jeviti zároveň v tuzemsku. Pn"tom je~~ nerozhodno, zda tyto 
právní úči'nky byly již při rozluce obmysleny (CIS. 678: sb'"n. s.). Roz
luce vys.Jovené cizozemským souelem mohla by teďy bytr pnznán~ plat
nost též na zdejším území, kdyby rozluka byla vy~lovena z duvodu, 
který je též tuzemským právem uznáván za platný duvod rozluky. R~z
luka byla vyslovena ciwzemským sou,dem z, dú~odu ~ 77 ,a) zak. 
čl. XXXIj,1894, který zní »jestlIze mamel zrusuFcI manzelske spo1e-
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čenstvÍ po uplynutí šesti měsícú ode dne, kdy svého manžela opustil, 
byl vyz'v-án soudním usnesením, by obnovil manželské společenství 
tomuto usnesení ve lhLltě soudem určené neoprávněně nevyhověJ«. 
žalobcovo manželství s Marií H-ovou bylo dobrovolně od stolu a 
rozvedeno (§ 103 obč. zák.) a nebyla tedy Marie H-ová povinna k man
želskému společenství se žalobcem (§ 110 obč. zák.). Proto soudní 
výzva k obnovení manželského společenství byla podle tuzemského 
práva protizákonnou a nelze uznati důvod rozluky podle § 77 a) zák. 
čl. XXXI/1894 za platný podle práva tuzemského. Proto rozluka vyslo
vená z toho důvodu soudem cizozemským nemá platnosti ve zdejším 
státním územÍ. Manželství žalobco"o dosud právně trvá, pročež ndilo. 
a vadí dosud žalobcovu manželství s Bertou M-ovou neprominutelná 
"eřejnoprávní překážka podle § 62 obč. zák. Pokud prvý soud pouka
zuje na ustanovení § 16 zák. čís. 320/'19, podle něhož může si žalobce 
vyžádati rozluku svého prvého manželství, jest uvésti toto: Zákon roz
lukový zřejmě nemá zpětné působnosti (§ 5 obc. zák.). V čase druhého 
sňatku mku 1915 měly plnou platnost manželské překážky podIe §§ 62 
a 111 obč. zák., kterážto· poslední byla arci § 25 rozl. zák. zrušena. 
Prvé manželství není dodnes an.i prohlášeno za neplatné ani za mzlou
čené. Veřejnoprávní překážka podle § 62 obč. zák. trvá tedy dosud v plné 
působnosti. Na tom nic nemůže změniti možnost přivoditi rozluku prvého 
manželství ve smyslu § 16 rozl. zák., dokud se tak skutečně nestalo. 
Druhé žalobcovo manželství bylo uzavřeno nejen v cizozemsku (civilně), 
nýbrž ve zdejším státním území církevně, tedy ve formě zákonem přede
psané (§ 75 obč. zák.). Již z tohoto důvodu nebylo by lze nic dovozo
vati pro platnost druhého manželství s poukazem k tomu, že ve zdejším 
státním území v oblasti býv. práva uherského dosud má platnost zák. 
čl. XXXI/1894 (se změnami vytčenými v § 30 rozl. zák.), poďle něhnž 
(§ 77 a) byla vysloven.a rozluka prvého manželství, nehledíc ani k tomu, 
že, jak první man·želka tak i žalobce a jeho druhá manželka na Slo
vensku a Podkarpatské Rusi vůbec neměli bydliště. Dále je při tomto 
stavu věci nerozhodno, jaké státní občanství měla v době uzavření sňatku 
Berta N-ová. I kdyby bylo správné tvrzení v odvolacím sdělení, že byla 
tehdy státní občankou němeokou, neměn·í se tím nic n·a dosahu veřejno
právní překážky podle § 62 ohč. zák. I když oba manželé jsou cizozemci 
a jde o manželství uzavřené jimi v cizozemsku (v tomto příp.adě bylo 
však též uzavřeno církevně v tuzemsku), jsou zdejší soudy příslušné 
nejen formálně (§ 76 j. n.), nýbrž i materielně zkoumat platnosti tohoto 
man,želství pro zdejší státní územÍ. Správnosti tohoto názo.ru zřejmě 
nasvědčuje ustanovení § 62 obč. zák., § 28 rozl. zák. a § 81 čís. 4 eX.ř. 
Ohledy veřejné mravnosti a pořádku, které odpírají uznání v tuzemsku 
p;ávním~ pOI~ěru (u;ilnželství), ",ajisté též opravňují zclejší soudy, by 
ucmJiy predmetem sveho rozhodnutí, zda manželství, jemuž vadí veřejno
právní překážka d"ojženství, má platnost .ll.a zdejším státním území, 
I :když bylo u.zavřeno cizinci v cizozemsku. Proto. bylo odvolání vyho
vetl a vyslovIlI neplatnost druhého manželství žalobco·va. Při tom se 
podotýká, že tato neplatnost byla by opodstatněna tím více,kdyby byl 
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, " kt' ro· evilo ministerstvo vnitra ve svém výnose ze 
spravny nazorí 92~rlC. p 2]4950;20-7 že žalobce tehdejšího rakouského 
17. lIstopadu ,CIS.. ',,' , kd b v důsledku toho mohlo 
stát~íhO'tObč:~~tvi;ela~~~~~ ~ěr~~h~~ stJnr oS;čanství v obou státech 
sna( ml I z .' • č' 283/1897 ř. zák. bylo v rozsudku zárOifeň 
podle § 11 mm. nar. IS. • I b o který se 
alézti o vině na neplatn.osti manželství. Celý.postu~ za.? ~ud ku 

~ I osvojiti uherským státním občanem, za]lshtr SI ~n]: I. .0 sv a:: d 
a e Csomor a pak si vymohl státní občanst~í uhe:ske, z:e]me nasve -

~~je tomu, že mu šlo o obejití zákonných pred~lsu ::lash (§§ 62':~t~ 
bč zák) Proto jest spravedlivo, by bylo umana, ze vl~a. n~ nep _. 

~os;i ma~Želství stíhá žalobce, ježto Bertě M-ové podle zJlsteneho sta vu 
věci heJze přičítati zavinění. " T, ' 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dovolam. 

D ů vod y: 

Věc má se podle časového pořádku takto·: 1. Dne ~6. listopad~ 1~00 
uzavřel žalobce prvé m<ťnželství S Marií H-QVOLl podle, nmsko~katoh.ckeho, 
obřadu v Brně, při čemž oba byli zdejŠÍ státní občane, 2. toto ma~zelstvl 
b 10 rozvedeno dobrovolně usnesením okresního soudu Brn~-mesto ~e 
lne 5 března 1903. Na to bylo žalobci inkolátní ltstJno~ hal., ull .• ml
nister~tva vnitra ze dne 21. května 1912 uděle.no u~erske, st~~ll1 obcan
~tv' dne 5 června 1912 přijata od něho statoobcanska pnsaha (VIZ 
~. t~~ všem předpisy § 2 čís. 1, §§ 5-15 zák. čl. L ~ r. 1879). Potom 
bylo rozsudkem pro zmeškání budapeštského soudl1lho dvoru. ze

d 
~n~ 

18. května 1915, jenž 8. července 1915 nabyl erávn~ mocI a.lenz LI ava 
bydliště žalované manželky ve Vídni toto manzelstvl rozloucen? z m~n: 
želčiny viny z důvodu, že, zrušivši manželské společenst,ví a, byvs! s~u ne 
vyzvána by je obnovila ve lhůtě ve výzvě stanovene, teto vyzve ne
o úvně~ě nevyhověla (§ 77 písm. a) zák. čl. X~XI z ;. 1,894). 3:.K?-

p. v • I • lo.bce dn-e 13 července 1915 precl statl11m matncmm necne uzavre za· r k' 
úřadem v Budapešti civilní a pak cine 25. července 1915 na evange IC ~ 
lamím ú[-adě v Bmě církevní sňatek s Bertou M-ovou. Jd: o .to, z a 
ten,to sňatek napadený z důvodu dvojženstvÍ po:dle § 62 .obc:,zak., t.,]' 
pro ,ž.alobcovo manželství s Marií H-o.vou, aď 1. Je.~t platny. Pnpad te?Jo 
jest zcel.a obdobný s případem rozhodnutym pod CIS. 67,87 sb .• n .. s. ,a] e 
jako tam i tu o dvě otázky: a) zda žalobcovo ~rvm manzelstvl Jest 
platné a b) zďa rozluka tohoto. man.želstv! v Bud~pestJ,lest p;o tuzemsko~ 

ro území čsl. republiky neplatná, takze man::elstv~ to pre~ t? v tu 
p k' ďle trvá Neboť přisvědčí-li se k obema temto otazk.am, vy
zems LI a . , - • I t " t neodstra 
plyne z nich závěr, že dru~é ~alobcovo ';lanze s VI les pro' -
nHelnou překážku § 62 obc. zak. neplatne. • 

K útázce a): Odvol-ací soud pra"í, že, hledíc k ,to;nu, ~e .??a s!,o·~
benci byli svobodní, zletilí, římskokatolického. vyz~am a zdelSl obcane, 
jest jejich církevní sňatek pOlkládati za platny. Av.."a·~ ten~o u,s.udek ne
stačí protože není do.]ožen nedostatek všech moznych p,:ekazek mat; 
želst~í, nýbrž jen těch, jež by vyplývaly z nedostatku techto skutec-



- Cís. 9296 -
1324 

ností, kdežto jest ještě celá řada překážek manželstvÍ, jež se skuteč_ 
nostmi těmito nemají co činiti a zakládají se v jsoucnosťi neb nejsouc
nosti skutečností jiných. Předsejíti tu sluší takto: Otázka, zda prvé man
želství jest platné, jest tu sice jen otázkou předurčující, avšak, poněvadž 
jde o neplaln,ost druhého manželství z duvodu veřejnoprávního, abso
lutního, jejž nutno vyšetřovati z úřadu (§ 28 zák. rozl., dříve § 94 obč: 
zák.), nutno vyšetřovati z úřadu i všecky předurčující otázky, tudíž 
i otázka, zda prvé manželství je platné, i otázka, zda jeho rozluka jest 
neplatná. Ale jako se při otázce neplatnosti manželství, jež jest předmě
tem sporu, hledí z úřadu jen k veřejnopráv,n.ím duvodům neplatnosti, 
kdežto k soukromoprávním přihlíží se jen k žáďosti toho, kdo jest opráv
něn je uplatňovati (cít. § 28 rozl. zák. a § 94 obč. zák.), tak také jen tak 
a nejinak muže tomu býti samozřejmě i v případě, že otázka platnosti 
nebo neplatnO'sti manželství jest jen předurčující, jako tu ohledné prv
ního manželství, a jest tedy ohledně soukromoprávních překážek vyčkati 
námitku toho, kdo na neplatnosti manželství toho má zájem a jest opráv
něn ji uplatňovati. To však mohou v tomto sporu býti jen st"my roze
pře, a to, an se žalobce domáhá neplatnosti druhého manželství a plat
nost prvého manželství tudíž přímo tvrdí, nutnč jen žalovaná, která hájí 
platnost druhého manželství a jíž by proto neplatnost prvého manžel
ství prospěla. Ta však vubec námitky proti platnosti prvého manželství 
nevznesla, žádnou překážku platnosti neuplatňovala, naopak í v dovo
lání praví, že O'tázka platnosti prvního žalobcova manželství se jí nezdá 
býti vubec spornou a hájí platnost druhého manželství tím, že prý obě 
manželství jsou platná. Potřeba zkoumati, zda prvému manželství ne
vadí překážka soukromoprávní, tedy odpadá. Co se týče překážek ve
řejnoprávních, platí i o nich totéž, co o každé otázce, k niž soud musí 
hleděti z úřadu, i bez námitky stranoy: soud zabývá se takovou otázkou 
přes její offi.cíositu jen, vyšly-Ji .na jevo, půtahy, indicie pro sku
tečnost, k níž jest hleděti z úřadu, neboť kdyby se jí zabýval beze všeho 
podnětu, protahoval by zbytečně řízení a působil stranám marné útraty. 
Pro otázku platnosti nebo neplatnosti manželství jest to zejména na vý
sost jasné, neboť, kdyby se nemělo čekat až na půtahy, indicie, neplat
no'sti, musila by se všecka manželství v říši vyšetřovati, zda nevadí jim 
veřejnoprávní překážka, což by bylo nehorázností. Proto již sám zákon 
stanoví v § 99 obč. zák., že domněnka mluví vždy pro pl'atnost manžel
ství, což právě znamená omezení předpisu § 94 téhož zákona, nyní § 28 
rozl. zákona, že veřejnoprávní překážky vyšetří se z úřadu, v ten způ
sob, ž,e k vyšetřování tomu musí býti zavdán důvodný podnět a vyskyt
nouti se tedy skutečnosti, jež určitou veřejnoprávní překážku zpravdě
podobňují. Takových půtahů však v souzeném připadě ohledně prvého 
žalobcova manželství ve spisech není a nutno proto manželství to uznati 
za pJ.atné. 

K otázce bl. Jak v rozhodnutí čÍs. 6787 sb. n. s. podrobně prove· 
deno, není rozluka rozvedeného manželství povolená z důvodu shora 
pod 2. udaného podle bývalého rakouského práva, jež je nyní českoslo
venským, platná, jest neplatna. Trestí vývodů tam obsažených jest, že 
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1l"i..'dpis § 4 obč. zák., že zdejší příslušníci zůs~~:'aj~ i v úko~e~h. a v jedd I "Cll která se dč]'í v cizozemsku, na zde]sl zakony vaza111, poku 
naHl ) .' "I ·v.· 'k y omezena a 'ejich osobní způsobilost k mm Jest z(e]Slml za on , . '. 
~) ~lkOllY neb jednání ta mají jeviti účinky i v tuzem~ku --: plal! I pl~ 
'~zluku ježto výrazem »úkony a jednání« zákon mml vsecky ?r~vm 
\ony. 'na nichž zdejší příslušník jest úč'asten pko ~trana, p~ymz uko
~em ~všem jest i rozluka zdejšího příslušníka, a ze tedy predpls .3~n 

I ti i pro spornou rozluku, pakli že aspoň Jedna stran,a byla z~elslln 
Př~slušníkem a rozluka měla tedy jeviti účinky I v tuzemsku, čemuz Jest f k pakli aspoň manželka zůstala zdejší příslušnicíč Jak ,tomu ~sku~kU 
'~s; což jest doJičiti. Ježto je první žalobcovo m,:nzelstvl ?Iat~e ,a za
loh~e byl v čase jeho uzavření zdejším státním obcanem,. pnslu~.~ym, d~ 
H. na Moravě, stala se i jeho prvá man,želka sňatkem s mm zde]sl statm 
občankou, i kdyby jí do sňatku byla nebyla (dekr. dv. kanc. ze.?ne 26. 
ledna 1833, čís. 2557 sb. z. s.), a jde jen o to, zda tohoto .zd:,]slho ?b~ 
čanství nepozbyla, an manžel po rozvodu t~hoto l~anžel.'tvI p,rljal st atm 
občanství uherské, zda ho v tomto uherskem obc,anstvl nenasledovala. 
Kdyby bylo pravdou, že žalobce, jak vysloveno ve vynosu mllllsterst~a 
vnitra ze dne 17. listopadu 1920, čís. 24.950/120, v,zhledem k t,omu, ze 
se za účelem dosažení uherského státního občanstvl do Uher vubec ne-
,stěhoval svého tehdejšího rakouského státního občanství podle usta

~~vení vy;těhovaleckého patentu ze dne 24. března 1832,Čís. 2557 sb. 
z. s. nepozbyl a že jest hO' tudíž podle § 1 (1) zákona _ze dne 9. dubna 
1920, čís. 236 sb. z. a n. pokládati za státního o?čana.~sl. :epubhky
tedy by otázka sama sebou odpadla; avšak, kdyz nemuze byb pochybo
váno, že žalobce státního občanství uherské~? nabyl, Jest, t;~zor cItova
ného výnosu velmi pochybný, aspoň mu zde]sl r?zhocln.~tr ,cls~,12~6 sb: 
n. s. velmi přesvědčívě odporuje .. Jest tedy ot,:zku s~a~n1. pnslusn~sÍ! 
první žalobcovy manželky v čase Jeho druheho snatku reslÍ!, .~, shleda~h 
se, že i po sňatku zůstala státní příslušnicí :akouskou (::de]sl, protoze 

domovskou obcí příslušnou do H. na Morave), nebude. treba zk~umaÍ! 
otázku, zda zůstal rakouským (zdejším) příslušník~m I zal obce Y~:': t?, 
že přijal občanství uherské, a ovšem odpadne I otazk~, zda hore]sl vy
nos ministerstva vnitra sluší považovati za rozhodnuÍ!, a. to za ro-zhod
nutí pro soudy závazné, což opět by bylo otázkou. velmI. ch~u!oSÍ!v~u, 
an výnos byl vydán jako vyřízení žalobcovy žád'osÍ! ~,udel~.~1 c~1. .stat
ního občanstvÍ. Otázku, zda rozvedená manželka podrzl zde]sl, statn.1 ob
čanství přes to, že mUž po rozvodu nabyl o,bčanství u~erskeho, reš~lo 
rozhodnutí čís. 6787 jen odkazem na § 11. zakana o ~ravu ?o1110vskem 
ze dne 3. prosince 1863, Čí,s. 105 ř. zák., coz mohlo staell!, ]e~to P?chy'b-
nosti o dostatečnosti tohoto důvodu nebylo. Avšak v ~ro]edn~v~nem 
případě má odvolací soud, jenž se jinak tohoto rozhodnu~ dovolava, as~ 
pochybností, dovomje názor, že. prvá .žalobcova n:~nzelka, rako~sk: 
(zdejší) státní příslušenství podrzela, mkoh ze zde]sl?o pra".a, nybrz 
z práva uherského, z § 12 zák. čl. L z r. 1879, podleneh~z 111a v lllko
látnÍ listině býti uvedena i manželka, když se. na .nI mkolat ~~tahu]e, .• ~ 
pak z obsahu inkolátn.Í listiny ze dne 21. kvetna 1912, v mz tehde]sl 
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(první) 1r }nželka žalobcova není uvedena. Avšak tento důvod není PO

stačující již proto, že by vynechání manželčina jména v inko!átní listině 
mohlo spočívati také jen v nedopatření, a jest podle obsahu cít. zák. 
čL L z r. 1879 dost pochybné, zda se občanství nabyté manželem ne
vztahuje i na rozvedenou manželku, neboť § 7 stanoví, že se udělením 
získané uherské státní občanství manželovo vztahuje i na manželku, ni
kterak však to neomezuje jen na manželku nerozvedenou, neboť mezi 
rozvedenou a nerozvede.nou nerozeznává, n této okolnosti vůbec ne6ně 
zmínky, ačkoli jinak ji zákon nepřehlédl, stanově v § 35, že rozvedená 
manželka neztrácí uherské státní občanství, ani když ho jako cizinka na
byla sňatkem. Musilo by se tudíž napřed zjistiti, jaká je v této příčině 
praxe uherská k § 7, neboť, mělo-li by se použíti uherského zákom, ne
mohl by býti rozhodujícím výklad úřadů cizozemských. Než otázku, zda 
rozvedená první manželka zůstala i po manželově nabytí uherského stát
ního občanství příslušnicí zdejší, jest vždy řešiti podle práva zdejšího 
a, dojde-li se k výsledku kladnému, nebude tomu vaditi, že se podle 
práva uherského stala příslušnicí uherskou, nebof duplicita občanství 
není vyloučena vůbec, natož pří různo-sti právních řádů přícházejících 
v úvahu. Praví sice nyní § 4 (3) úst. lisl., že příslušník cizího státu ne
může býti zároveň příslušníkem československé republiky, avšak tento 
předpis působí teprv ode dne vyhlášení ústavní listiny (čl. Vlll úv. zák.), 
nepůsobí zpět a nevztahuje se na poměry z dřívější doby, a mimo to, 
nejsa s to, by odstranil různost právních řádů, předpokládá přiměřená 
prováděcí ustanovení, jež se mohou podle stavu věci státi jen mezistát
ními smlouvami, jež příslušná opatření učiní, jak se také částečně již 
stalo, o čemž str. 8 spisu Žlábek-Werner, jenž ihned bude citován. Po
dle zdejšího CčsL) práva historických zemí rozvedená manželka čsL 
státního 'Občana podržuje státní občanství čsL, i když muž po rozvodu 
státní příslušnost změnÍ. Žlábek-Werner, Státní občanství a domovské 
právo v rep. čsl. 1923 str. 66 vyvozuje to z §92 obč. zák.; což však jest 
nedostatečné, protože tento předpis s projednávanou otázkou, jež je 
státoprávní, nemá co činiti, ježto má na mysli jen poměry rodinné. Ne
klanmým důkazem jest spíše toto: Zákon ze dne 3. prosíncel863, čís. 
1 05L zák. o úpravě poměrů domovských, stanoví vzhledem k čL II říš. 

obecního řádu ze dne 5. března 1862, čís. 18 ř. zák., podle něhož každý 
státní občan má míti v některé obci právo, domovské: v § 2, že práva 
domovského v obci mohou ,nabýti jediné státní občané, a kažc!ý státní 
občan že má míti v některé otci právo domovské, v § 11, 'Že manželky 
soudně rozvedené (rozloučené) podrží domovské právo, které měly 
v době rozvodu (rozluky), v § 15, že kdo pozbude státního občanství, 
pozbude tím i práva domovského. Zákon ze dne 5. prosince 1896, čís. 
222 ř. zák. o změně některých ustanovení předešlého zákona, která se 
však předchozích předpisů netýče (viz čL I), předpisuje v § 5, že cizo
zemci a osoby; jichž státní občanství se nedá prokázati, nabudou po 
desetiletém dobrovolném pobytu v obci (§ 2) nároku na slib, že budou 
přijati do domovského svazku, avšak přijetí stane se účinným teprv, 
když nabyly zdejšího' státního občanstvÍ. Z toho všeho plyne, že mezi 
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domovským právem ~ státnín~ vobč~n~tvím i:st vz~jel~1ná p,?dmíněnos.t, 
takže jedno bez druheho nemuze byt,- Kdo Jest statmm obc~nem zde]~ 
"111 musí zde míti také domovské právo, a naopak kdo zde ma ,domovske 
~;rá~o, jest nutně také státním občanem zdejším: Pr?to take v v~raxl: 
:ná-li kdo vykázati zdejší občanství na př. k vůlr p.ravu n~ me?smo~y 
.azyk, podává se výkaz tcn výkazem dom~vskéh? prava v.nekte1e zdeJs! 
J bei. Jestliže tedy první žalobcovo. manzelka, JSouc s mm, rozvedena: 
~održela podle. § II cit. zák. čís; 1051,63. v H. ,na M?rave ,dom.ovske 
rávo i potom, když nabyl uherskeho statmho Obcan?tv!,. stac110, JO~ se 

P rozhodnutí čís. 6787 v obdobném případě stalo, odkaz ah na tent,o pre~
;iS, neboť pak podržela nutně i zdejší státní občanství do~ovs~y~ pra
vem v H. umístěné. Pakli tomu tak byla ro.zluka v Bu~~~estr v,azan~ co 
do své účinnosti pro tehdejší rakouské a hm pro nyneJs1 čsL uzem! h1-
storických zemí na předpis § 4 obč: zák..~ jest,tedy, neplatn~, ana se 
stala z d:ůvodu shora pod 2. uvedeneho, JeJz zdeJS1 pravn za duvod r?z
luky neuznává, jak v cit. rozhodnutí čís. 6787 provedeno; ~ylo-l: vsa~ 
prvé man,želství platné a jeho rozluka neplatná, bylO druhe manzelstv1 
neplatné. ". 

Zbývá jen několik podružných o,tázek. Po,dáním ze dne 17; rlJna 
1928 oznámna žalovaná, že první žalobcova manželka Je:t provod,ana ~a 
B-a ve Vídni. Toto oznámení, í když jest snad: pravd1ve, n~~uze,. m!t~ 
vliv na rozhodnutí, neboť, třeba že tu neplatí zákaz novot, Jezto nzen1 
jest olficiosní a vyšetřovací a musí tedy k novým okolnostem kdykolr za 
sporu na jevo vyšlým býti přihlíženo, tý.če, se tO' ]e~ okolnosh roz,hod
n:ých, tato však není rozhodná. Oko'lnost, ze prva zalobcov:r ;nanzelka 
jest nyní provdána, jest bez významu pr~to, ž~ plat??s.t kazdeho man
želství, a tedy i druhéhO' žalobcova manzelstv1, o nez Jd;', pO,suzu]e se 
podle doby jeho uzavření, zde tedy podle stavli d?:e 1,3. cerv:n~,e, 1~15, 
kdy platno právo shO'fa,vyložen~ (§§,4, 62, 94 ob5· zak .. ~,horeJslpred
pisy o právu domovskem a obcanskem) pro cele tehdeJs!, Rakousko a 
tudíž i pro Vídeň, kde podle děje čís. 2 již tehdáž bydlela, ! pro h1sto
rické země nynější ČsL republiky; tak že jest její druhý sň.a~e~ z~ela ~ez 
významu, ať se stal, kdy chtěl, neboť,kd:yby se byl stal Jeste pred t1m, 
byl by byl neplatným z téže příčiny, jako druhý sňatek žalobcpv, pro 
překážející mu prvé její manželství, jehož rozluka byla neplah:~, a ne
měl by tedy na otázku platností žalobcova ďruhéhosňatku J1ž proto 
vlivu. Rozhodným by bylo jen, kdyby prvá manželka žalobcova byla po 
rozvodu v mezičasí až do budapešťské rozluky nabyla jinéhO' státního 
občanství a z rakouského, umístěného pro ni v H. na Moravě byla vy
stou<pna, takže by se platnost rozluky té necyla řídna zdejším t. j. teh
dejším rakouský1n a nyní čsL právem hi"toriáých zemí (Moravy) : tar 
kové nabytí jiného státnihoobčanství Pf(} ono meziéasí se však netvrdí. 
Byla v rozepři přetřásána také otázka § 111 obč,. zák., že, ani při prvním 
žalobcovu sňatku oba snoubenci byli katolíky, nemohl svazek manželský 
býti platně rozloučen. Tato otázka stala se sice bezpředmětnou tím, že 
neplatnost rozluky uznána již z důvodu jiného, a netřeba se te~y zabý
vati ještě dalším důvodem, nicméně lze uvésti, že § 111 byl zrusen § 25 
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rozL zák. a že, třebaže zákonu rozlukovému není přiznána retroakti 
(§ 31), zrušení § 111 t. j. odstranční privilegii odiosi katolického n 
ženství, jsouc vzhledem k předpisu § 124 úst. lisl., že všecka 
v~rznání js.ou si před zákonem rovna, normou veřejného řádu) 
vsech okOlností jako právo absolutně nutící býti respektováno z 
z týchž příčin, jako podle rozhodnutí čís. 7.405 sb. n. s., na něž se 
kazuje, zrušení § 64 obč. zák. Mínění dovolání, že obě manželství 
lobcova jsou platná, jest vzhledem k § 62 obč. zák., jenž bigamii H(lni;~· 
způsobem nedovoluje, zajisté nehorázné a netřeba se proto dále s 
obšírnými vývody sem spadajícími obírati. Uplatňuje-li však, že, 
lob ce uznán na neplatnosti manželství rozsudkem druhé stoEce vi'llI1\rm 
neměl podle § 96 obč. zák. oprávnění domáhati se neplatnosti , 
a ne~měl tedy z rozsudku první stolice, jenž žalobu o uznání neplatnosti 
zaml tI, podatI odvolání, sluší mu odvětiti, že, nehledíc k tomu, že vina 
žalobc?va uznána teprv rozsudkem odvolacího soudu, jenž jeho odvolání 
vyhovel a neplatnost manželství vyslovil, vztahuje se přeopis § 96 obč. 
zak.,. podle něhož jen bezvinný manžel má právo domáhati se neplat
nosÍ! manželství, jen na případy překážek soukromoprávních, jež strany 
sam)' n:~sí uplatňovati, má-li se k nim hleděti, kdežto, jde-li, jako zá~, 
o prekazku veřejnoprávní, kde se věc vyšetřuje z úřadu, nemůže vinou 
na ;J,eplatnosÍ! sň"tku právo žaloby o uznání neplatnosti, kteráž (žaloba) 
Jev~ se tu Jako ozn.ámení, " tudíž ani právo odvolání a dovolání býti pro
vll1eno. To plyne Jasně z porovnán'í § 96 s předchozími 95 ~ 94. 
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Lhůta § 43 (2) úpadk. řádu jest propadrtou lhůtou hmotněprávni. 
Podmínkou propadnutí nároku v určité době jest, že nárok tu byl již 

na počátku lhůty. 
Lhůta § ~3 (2) úpadk. řádu neplatí pw žalobu správce úpadkové 

podstaty proti tomu, kdož nabyl úpadcovy nemovitosti odporovatelným 
jednáním, na odevzdání plodů, jež byly odděleny a jimiž bylo dispono
váno teprve po prohlášeni úpadku. 

(Razh. ze dne 24. říj"a 1929, R I 632/29.) 

Správc,: úpadkové podstaty Richa,re!a O-a navrhl, by k zajištění nác 
roku ·~a, zpetný převod nemovitostí, jakož i užitků a plodů z nich, na něž 
SI čml upadková podstata nárok, odporujíc kupni smlouvě o oněch ne
movlto.ste~h mezi úpadcem a Jiřím a Emmon R-ovými, bylo povoleno 
prozalI~'11l opatřeni zákazem odpůrcům (Jiřímu a Emmě R-ovým), by 
nenakladalI s pohledávkou, jež jim přísluší za Emilem Z-em za prodanou 
pí.ci z nemovitostí, jmenovitě by tuto pohledávku zcela ani z části ne
vybrali, jakož i zákazem poddlužníku Emilu Z-ov i, by až na další soudní 
rozkaz neplatil odpůrcům dluh z onoho nároku, ·aniž co podnikl, co by 
mohlo zmařilI nebo značně stižiti exekuci na onu peněžitou pohledávku. 
S o u d ~ r v é s t o I i c e prozatÍmni opatření povolil, rek u r sní 
s o u d navrh zamíil. 
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Ne j v y Š š i s o u d vyhověl částečně dovolacímu rekursu ~ zm~nil 
napadené usnesení v ten ~.~z~n~, ž,e obnovil u.~ne~en! soudu pt;;'e stohce~ 

však jen pokud šlo o zajlstem naroku na zpetny prevod plodu z nemo 
~it~stí sklizených v době od prohlášení úpadku na jmění Fran,tiška O-a 

až do n. července 1928. 

D ů vod y: 

Jde o to, zda k zajištění nároku ,ohrožené ~tra~y na zpěWý. převod 
lodů a užitků sklizených ze spornych nemovltoslI lze p~vohh proz~

hmní opatření, uvedené v usnesení prvé stolice. • Rekursm soud zamltl 
návrh, ježto nárok na zpětný převod těchto pIo~u, Je,st podle § ,43 (2) 
úpadkového řádu vyloučen. Stěžovatel však na~l11ta, ze Jedna zcm~?st: 
odpůrců, z níž odvozuje ohrožený nárok, spada do, doby' po pro~las~n~ 
úpadku, takže propadná lhůta § 43 (2) up~dkoveho rad~"nep;lchazl 
v úvahu. Jak o,svědčeno, byl na jmění FrantJska O-a prohlasen up~dek 
dne 8. září 1927 a žalobou ze dne 7. prosince 1927 odporUje ~pravc~ 
podstaty právnímu jednání úpadwvu zál~žejícímu. v tom, ž.e ZCIZIl kupnr 
smlouvou ze dne 12. ledna 1927 manželum R-ovym sp~rn.e nemo~lto:tI. 
Správce podstaty omezil se v žalobé,n,a to,ž~ se domaha Jen .z~et~eh? 
převodu nemovitostí, vyhradlv Sl zvlast uplatmtI ,~~ro~ na vydam uZltku 
sklizených žalovanou stranou, jako>ž i všechny dalsl ;,aroky- Dosud však 
nepodal tuto žalobu. Dne 21. července 1 92~ po~al vsa~ n~vrh na proza~ 
tím ní opatření, o něž nyní jde, a uved~ v~ n~~: ze .l11.anzele B-OVl prodal~ 
na stojato píci Emilu Z-ovi za 1.1 00 Ke, Jenz JI sklldIl a odvezl, a~e kUp~1 
cenu dosuá nezaplatil. Pn objasnění skutknvého pod:klad:,. lze pnkroclÍ! 
k řešení sporné otázky. Podle § 43 (1) úpadkoveho rad~ lZ,e odpor 
uplatniti žalobou neb obranou;. p~dle druheho odstavce t;,hoz § Jest 
k uplatnění odporu žalobou (mkoh obranou) stanovena lhuta J~dn?h~ 
roku od prohlášení úpadku; jinak nárok zanikne. Jele tu o ohmotnepravm 
propadnou lhůtu. Jak z motivů zákona patrno, byla ona l~~ta st~noven~, 
ježto prohlášením úpadku jest dán spráVCI podst<tty a ver~tels~em~ ~y
bom důtklivý popud k tomu, by pátrali pá odporovatelnych Jedn~n~~h 
úpadcových a by co nejdříve uplatnili ndpůrčí ná~oky: K tomu m~ y~ 
býti dán potřebný čas, jímž shledávána jednoročnl.lhuta od ?r~hlasem 
úpadku. S druhé strany nemá býti ten, komu hrozl ,~ebezpečl, zebud~ 
proti němu uplatňován odpůrčí nárok, ponechán v n~khdu a v neJIstot
po dobu neomezenou (smv. Lehman Kom. ke kon~ .. řadu str. 349, Ehren
zweig Kom. k odp: řádu str: 438 a násL). Samoz:eJmo~ p~d!I11nkouyro
padnutí niáro'ku v uič:ité době jest, že nárok mnsl tu ?~tI jlZ n~ pocatku 
lhůty, ž>e v tu dobu musí býti actio ~at~. Přihlé?n~utJ Je.s; ~ym ~ tomu, 
jaký nárok má býti žádaným prozatImI1lm ~patrenll~, :aJ,lste~. ~avrh !e 
dne 21. 'č'ervence 1928 mí zcela všeobecne na za]1sten:1 zpetneho pre
vodu užitků a plodů se sporných nemovitostí })skIize,ných«., Ježto návrh 
na toto prozatímní opatření podán byl 21. července 1928, vztahUje se, na 
zajištění zpětného převodu plodů' před prohlášením úpadku sk!lzenych 
jakož i plodů získaných v době od prohlášení úpadku do 21. cervence 

8. 
Civilní rozhodnut[ XI. 



-- Čís. 9298 ~ 
1330 

1928. Nárok na zpětný převod plodů před prohlášením úpadku sklize
ných byl v den prohlášení úpadku již nárokem samostatným, plně exi~ 
stujícím a mohl býti ihned po zahájení úpadku uplatněn. An správce 
podstaty obmezil odpůrčí nárok, žalobou uplatněný, na zpětný převod 
sporných nemovitostí, vyhradiv si právo samostatnou žalobou uplatniti 
nárok na vydání plodů, ale nepodal ve lhůtě § 43 (2) úp. řádu zvláštní 
žalobu ohledně plodů do prohlášení úpadku již sklizených, propadl tento 
nárok a nelze k jeho zajištění povoliti žádané prozatimní opatření. jinak 
se má věc, pokud jde o plody sklizené za úpadkového řízení až do 21. 
července 1928. Tyto plody neexistovaly v den prohlášení úpadku jako 
samostatná věc, nýbrž byly lysickou součástkou nemovitostí, ba dokonce 
nemusil tu býti v onu dobu ještě ani zárodek k ,nim. Nemohl býti tedy 
tento nárok již hned od zahájení úpadkového řízení žalobou uplatněn. 
Proto nemůže lhůta § 43 (2) úpadkovéhO' řádu platiti pro žalobu, kterou 
se správce podstaty mini domáhati odevzdáni plodů, jež ten, proti ně
muž, směřuje odpůrčí žaloba, po prohlášeni úpadku oddělil a pak jimi 
disponoval. Nelze proto žádost o prozatímní opatření zamítnouti zcela 
z důvodů, které uvedl rekursní soud. Ježto jsou splněny i ostatní pod
mínky prozatímního opatření, jak bylo dovozeno v rozhodnutí prvé sto
lice jakož i v dřívějším rozhodnutí tohO'to' nejvyššího soudu ze dne 3. 
listopadu 1928, mezi týmiž stranami, bylo usnesení soudu prvé stolice 
obnoviti aspoň potud, pokud jde o zajištění nároku' tJ,a zpětný převod 
plodů ze sporných nemovitO'sti v době od prohlášení úpadku do 21. čer
vence 1928 sklizených. 

čís. 9298. 

Promičeni přednostníltO' zástavního práva prO' převodní poplatek. 
Byla-li vnucená správa, vedená k vydO'bytí p~evO'dního poplatku, 

zrušena za souhlasu bemillo úřadu (finanční. pvO'kuratUTy), nebylO' ve 
vymáhání poplatku berním úřadem (finanční prokura1:urou) řá!lně 1"0'
kračovánO' a jest k přerušení promlčení, přivO'děnému vnucenou správou, 
pohlížeti tak, jakoby nebylo nastalO'. 

(Rozh. ze dne 24. řijna 1929, R I 827/29.) 

Ro'zvrhuje .nejvýšší podání za exekučně prodanou nemovitost nepři
kázal s o udp r v é s t o I i c e v předno,stním pO'řadí poplatek z pře
vodu. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. O ů vod y: 
Jde o to, zda převo.dní poplatek 8384 Kč s úroky 757 Kč požívá na vy
draženém domě práva přednostního, které ve smyslu nař. min. financí 
ze dne 3. května 1850, čís. 181 ř. zák. trvá po tři léta, počínajíc od 
doby, CO> poplalník měl pO'dle .olatebního rozkazu zapraviti poplatek, při 
čemž s~ tÚ'to' promlčení práva přednosti přerušuje použitím zákonných 
prostředků k vymáhání poplatků. V projednávaném případě brojí stěžo
vatel proti tomu, že prvý soud zaujal stanovisko, že berní úřad, vedoucí 
k vydobytí zmíněného poplatku n'a dům exekuci vnucenou správu, ml'čky 

_ čís. 9299 --
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, . t d'- . řádn'ě nepokračoval. 
souhlasil se zrušením vnucelle spravy a ll}Z \~ ,111, 'I h 7000 Kč 

(;žovat'el poukazuje k tomu, že byla na nem z~~ana za o a".:, t 

~:Cji nesložil ježto vymáhající věřitel nemůže by tl nucen s~ozlt:,:alo~uí 
ze které neví' zda mu vůbec bude uhréťžen,a, a že v tom~ ze s ::ova ,e. 
~álohU nesloŽil a proti zrušení vnucené správy se neohradIl, nem~ze bl1~ 
z 1 iáro že ve vnucené správě řádně nepokračoval. V tom sn:~ru, ~, 1 : 

shek~~'sl;í 'soud názor prvého soudu. Stěžova,teli bylo volno zvollÍ1 SI ]lny: 
r . , , ou správOU mohl SI vymocl 
působ exekuce na nemovitost nez. vnucen . , " 't f 
~nucené zřízení práva zástavního, neh~' vnuc:~"O'u ?'f~,z~U" np~~~;~o~sa~i 

I ' akli se rozhodl pro vnucenou spravu, me v nI ra ne" . 
: ~efze an. stěžovatel zálohu, jíž bylo třeba k dalšímu, ved~nll vnucen~ 

. ' resložil a mlčky dal souhlas ke zrušení vnucene spravy, mluvlÍ1 
spravy, 1 , " V t "ru zůstává nernz-

řádném pokračování ve vnucené sprave. ,Dm ~me. . h 
f,odno zda vnucená správa jele hladce před se" CI ~da,jJ nasta~e k os
odář;ký zjev, vybočující z pravid~l'l1ého, chodili spravy ,~o~~, J3 o s~ 

fo stalo rozkazem magistrátu hlavmh'O mes,ta Prahy! smeru]1clm. k pro 
vedení značných stavebních op'ra~ na dome, vnucene spravovanem. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhovel dO'volaclmu rekursu. 

O ÍI vod y: 

Dovolacímu rekursu ,11Ielze přiznati oprávnění. jes~ zjištěno ~ ~o
volací rekurentka to přiznává, že vnuoená správa, vedena k vydobytI pre~ 
vodního poplatku, O který jde, byla zrušena podlIc § 129 ?d,'tavec druhy 
. 't t' x ř poněvadž berní úřad pokud se týče 11'l1ancnI proku, ratma" a c vr y e~. 'J . J " "ím vnucene 
nesloži'la zálohu, po.třebnou k vedení správy a ze se zrus",nl , ., " . 
s ráv souhlasila. jest nerozhodnO', ze kterých pohn~tek benu ~rad ~h-
1:a'nč,J prokuratura) zálohu nesložila, a s~ zast~v~l1l~ vn~ce,~!,,; s,~rav~ 
souhlasila. Došlo-Ii ke zrušení vnucene spravy z recenych dnvodu, nalm~ 
za souhlasu berního úřadu, pokud 'se týče fi'nančn] prokurat~!~y" Jes. 
uznati a rekursnímu soudu přes vývody dovolací rekudrentktY:čPnlsved~lt~ 

, "b' "adem poku se y e manem v tom že ve vnucene spraVie 'ermm ur . , . 
roku;aturou nebylo řádně pokračoún,o. Následkem toho ~e~astalo, (Ju

Pd"k' t" 153 Ol U n 'r ds 1802) p,řeru.še·ní promlčem pred'nO,stmho 
11' a CIS .' .. . TV' "",-

práva pievodního, pO'platku, pokud se týče jest pohhzet~ ~,a pr:rut
em 

promlčení přivoděné vnucemu správou tak, JakO' by n~ y o ~a, a o, a 
přednostní právo zástavní LI převodního poplatku, o kter~,lde: Jest,!e~to 
od jeho. záznamu· po více než tlii roky nebyl poplatek ra~ne vyma?a~, 
promlčeno. Následkem toho ,11Ieb~1 ,př:~o,d~í poplatek pravem v pre -
n:oslním pořadí z nejvyššího, podam pr,lkazan. 

čls.9299. 

Předpis čl. 55 obch. zák. nedopadá t::l p~ipa~y .r~Č~í ~odle § 2 (2) 
zákona o společnostech s r. o., pokud jde o jedllam,,lez n~ls~ obchody. 
V takových případech nutno ručebnl povinnosti zle~nah pruchod; po
užitím obchodnich zvyklosti, pokud se týče pnslušnych ustanovem ob-

čanského zákona. . 
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T~, .~do ~či~i1 vklad ~o spo!ečnDsti s r. o" předpDkládaje, že se . 
slane ]eJ~m hchym, sp?leCl1ikem, jest oprávněn, nebyla-Ii spDlečnost 
~ r. ~. ZrlZetta, domahatt se vráceni vkladu na tom, kdo spolupodepsal 
]alm }~dn_~tel vyzvání ke složení vkladu. Ručení jeho nelze omeziti jen 
do vyse ~ast"J, kterou se chtěl ve formě kmenového vkladu súčastniti 
na spolecnosti. 

Chtěl-Ii se vkladatel súfustniti jako tichý společník na společnost' 
s r. o~ ?ep~tí, n.edošlo-li ke zřízení společnosti s r. o., smlouva: o tiCh~ 
spolecnlctvl meZ! vkladatelem a osobamí jednavšími za společnost s r. o. 

(Rozh. ze dne 24. října 1929, Rv I 1941/
1
28.) 

" ža,lo~ce zaplatil 48.760 _Kč jako vklad do společnosti s r. o., k jejímuž 
znz_em vsa~ napot_om ned,Oslo. žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce 
na zalovanem, jenz jednal za zřilzovan:ou' společnost s r. o., vrácení oněch 
48.760 Kč. ~ r o c e s n i s o~ d p r v é s t o I i c e lIznal podle žaloby. 
O d vol a c 1 ~ '? u ~ usnesenl1U ze dne 24 února 1928 zruŠlil napadený 
mzsudek a vrahl vec soudu prvé stalice, by, vyčkaje pravomocí, dále 
jedmal a zn~,vu, ro~hod:l. D ů vod y: Základni chybou napadeného roz
sudku je pravm n~zor procesního, soudu, že smlouva, jež byla s odpůr
cem uzavre_na, n':n! smlolw~u společenskou, nýbrž smlouvou o zápůj,čku. 
Prav~a avsem, ze se odpurce nestal sku,tečným pravým společníkem 
spol:,cnosh ,»Ho!zverwer!ungsgeseUschaft m. b .. H.« (nadále bude jme
novanla .zkracene »spolecnosl«). Jde o společno,st s ručením omezeným 
P?dle zakona ~e dne 6; ~řezna 1906, ČÍS. 58 ř. zák. a tu by se byl ,od
purce mohl stay sp?lecrLlkem této společ!ností jen, kdyby hyla původní 
s';1loUlva spoleenostl v tomto smyslu pozměněna nebo kdyby byl od
purce nabyl od některého z dosavadních společníků jeho podílu. To 
1 ?no by se ?ylo mUSl,lo S~átl nO!ářs~ým spise;" (§ 49 čís. 1 a § 76 čís. 2 
z~k. ze 6. brema 1906, ČlS. 58 r. zak.). Že vsak tato fmma byla zacho
vana,_ ~ebylo ve spom ,tvrzeno, tím mé~ě prokáz';no. Nelze proto odpůrce 
pov~zovah Zit spollečmka ve smyslu zak. ze dne 6. března 1906, čís. 58 
r. o zak. Nelze v~ak souhlasiti s procesním soudem v tom, že mezi od
pU'rcem a sp?lecnlO'stí nedoš!o ,mi ke smlouvě a tiché spoleonost'Í. Mezí 
stra~aml nenl spor~ o t~m, ze due 12. prosince 1925 byla uzavřena mezi 
o?~urcem .~ spollecnostl _smlouva, podle kteTé je společnost. ochotna, 
p~l]a_Ť1 ,0dpuTce. za spo'lecníka se vkladem clo výše 50.000 Kč. Podle 
ZjlSt:ll1 p~oces~',ho sou~u dal n~ to, oclprúce_ d.o' společnosti částku, jež 
test zalovana. Tlm se vsak stal tlchym sPQ!ecll1'kem společnosti. Nevadí 
ze srr:1ouv.a' ne~á ustanovení, že odpůrce ru,á býti úč1asten i ztrát, které 
spo.]e~nost utrpl. TohoO n_e~ylo zapotřebí, neboť doslov, smlouvy, jme
novlte slo'va >~Ť1chy spole~nlk« a »vklad«, nepřipouští nejmenší pochyb
nostI o tom, z~. smIO,UVajlCÍ,?' stranám šlo fY ti'chou, společnost (čl. 278 
obch. _ z~~.), Pf!. Ť1~he SPOlecno~timz~mí_ se. však samoO sebou, že tichý 
spol,e.cn}k?ele P9dII_ n;'je.n na ZIsku, nybrz ,j nazírátě. Nebylo ani třeba, 
pOlhl t!c;heho spplecnllkana zhátěpředem stanoviti, poněvadž, když 
se strany,o. pqd!Iu lom nedohodnou, platí ustanov,ení čl. .2.54obch. zák .. ' 
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" J'cJ' určí soucl. Že odpúrcův vklad neměl za ztráty spoleblOsti ručiti, 
ze d' . h' pro to není ve smlouvě podkladu. Tomu, že se stalo pU'fce tlc ym spo-
lečníkem, nevadí, že společnost dává ve smlouvě ze dne .12. ~~.?~m,ce 
1925 odpůrcí v zástavu své dříví a pohledávky, neboť to je zaj1stemm 
kladu tichého společníka, které zákon dovoluje. Rovn.ěž neodporuje 

~ojmu tiché společnosti, píše-Ii společnost v dopise ze dne 15. prosince 
11925 odpůrci, že dříví, které za ni zaplatil, přešlo do jeho vlastnictví, 
neboť ani to není ničím jiným, než zajištěnim vkladu, které oSlatn'" bylo 
bez ceny, poněvadž se v dopise dále praví, že odpůrce dává _společnosti 
právO, by s ~říví111 tím vOlnoě nakládala. ~dyby. bylo J'1st~. ze smlouva 
o tiché spolecnostI meZI odpurcem a spoJeclnostI jest platna, nemohla by 
se žaloba dodčlati úspěchu. Aspoň ne dnes, Odvolatel ručí ovšem od
půrci podle § 2 zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák.,. poněvadž 
smlouvu ze dne 12. prosince 1925 a dopis ze dne 15. prosmce 1925, 
jen,ž se týká zaplacení částky 18.760 Kč 90 h a jenž obsahuje ~ýzv~ 
ke složení zbytku 30.000 Kč, jako jednatel spolupodepsal, ponevadz 
dále společnost, za niž jednal, do rejstříku obchodního z"'psána nebyla a 
poněvadž ko,nečně odvoJatel nedokázal, ba ani netvrdil, že odpůrci bylo 
známo, že jedl1iáza společnost, které po zákonu vůbec nebylo (čl. 55 obch. 
zák.). Než rLrč!ení to nejde dále, než by šel závazek spo'lečnosti, kdyby byla 
zaosána do obchodního rejstříku. Meze toho, ručení jsou vytčeny v čl. 55 
otch. zák., na který § 2 zák. ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. od
kazuje. Je to právo na splnění smlouvy nebo na náhradu škodr Podl~ 
toho ručí odvolatel odpůrci za place:nlí úroků, jež představují ZIsk, ruČ) 
mu však i za vráce-ní vkladll', za ten-to závaz'ek teprve pn zrušeľ1Í smlouvy, 
k němuž v souzeném připadě bude moci dojíti teprve po její výpovědi 
(čl. 261 čís. 6 obch. zák.) a po předchozím vyúčtováni (ol. 265 obch. 
zák.). Avšak v souzeném sporu namítal odpůrce dále, že smlouva, klerou 
se společnosti uzavřel, jest neplatná, poněvadž ho druhá smlouvající 
strana uvedla v omyl a dopustila se proti němu i lsti(§§ 870 a 87

0

1 obč. 
zák.). Jsou-li tyto námitky oprávněny, nebude lze n')roku odpmeovu 
upříti oprávnění, neboť nepJalnost smlouvy bude míti- v zápětí, že od-. 
půrci musi býti vrácel1o, co dal ke splnění smlouvy (§ 1435 obč. zák.). 
Následkem svého. mylnéha právního nazírání na věc nevzal soud pro
cesní atázku llleplatnosti smlouvy o tiché společnosti v úvahu a neučinil 
zjištění pro řešení téta otázky potřebn'ýeh. Ne j v y Š š i so u d usne
s'ením ze dne 24. kvétna 1928 zrušil napadené usnesení a uložil odvo
lacímu soudu, by, nehledě k důvodům, z nichž rozsudek prvého soudu 
zrušil. o 0,1volání zniOVil rozhodL D ů vod y: Ve sporné otázce, zda 
zažal~vanáč:ástka byla osobám jednavším jménem domnělé společnosti 
s r. o. poskytnuta zápůjčkou (§ 983 obč. zák.) , či jako vklad tichého 
společníka (čl. 250 obch. zák.), považuje nejvyšší soud, hledě k obsahu 
pisemného njedn:ání ze dne 12. pro,since 1925 za vyloučerrli0', že smluvní 
strany měly na zřeteli zápůjčku, neblOť pw kladný úsudek v tomto směru 
neposkytuje písemné ujednání pražádné opory. Výrazy' v iném použité, 
jmenovitě »stiller Oesells.chafter mit einer Bareinlage bis zum Betrage 
von Kč 50:000«, dále »t;;tiger Oesellschafter mit einer Einlage im Ver-
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haltnis zlIm Gesellschaftsvcrtrag« nezůstavují pochybností o tom, 
smluvní strany měly při smlouvě ze dne 12. prosince 1925 na 
vklady spaleč'enské, nikoli zápůjčky. Má tedy částka 48.760 Kč 90 
a kterou ve sparu jde, právní povahu spalečenského vkladu. Nelze však 
odvolacímu soudu při svědčiti v tom, že se žalobce smlouvou ze dne 
12. prosince 1925 stal tichým spO'lečníkem spalečnasti s r. o. Ze smlauvy 
lze vyvaditi jen tolik, že se žalobce padle srovnalé vúle obou stranl měl 
státi tichým spalečníkem společnosti na zužitkování dříví spol. s r. o. 
Ze skutečností prvým soudem zjištěných a odvaláním nenapadených 
lze dále důvadně souditi, že žalabce při smlauvě předpakládal, že tato 
spaleanost tu po právu jest, že jest tedy dána i maž,nrast, by se jejím 
tichým společníkem stal, a že jen v tomta předpakladu smlouvu uzavřel 
a pak v rámci smluvenéha vkladu zaplatil dne 14. prosince 1925 za 
koupené dříví 18.760 Kč 90 h a vydal dine 18. prosi:nce 1925 částku 
30.000 Kč Richardu D-ovi jaka vklad společnasti pro zužitkování dříví. 
Vklad domněléha tichého, společníka byl zpilsobem právě uvedeným 
zřízen ve zřejmém předpokladu, že se žalobce stal hchým spalečníkem 
řečené společnasti a ž·e spoleBnos! ta ,byla po zákanu zřízena. Tenta 
předpoklad byl však mylným, nebať padle zjištění prvéha saudu, které 
nebyla odvol<in,ím napadeno, nebylo pratakalavání té ta spalečnosti pa
va,leno, takže společnost s r. o. po zákonu nevznikla. Nelze tudíž sou
hlasiti s názorem odvolacíha soudu, že se žalobce, dav do. spalečno'sti 
částku nyní zažalovanou, stal jejím tichým společníkem, neboť je podle 
pojmu tiché spalečnosti vylaučeno, by se někdo mohl státi lichým spo
lečníkem společna,sti, které pa právu není, tedy tichým společníkem bez 
komplementáře. Podle názoru. nejvyššího saudu nutna na věc pahlížeti 
jinak. Zřízení vkladu žalobcem a jeha přijetí asobami jménem domnělé 
společnosti s r. o. jednavšími, stalo se k dosažen,í určitého výsledku, 
záležejícího v tom, hy se žalobce stal tichým společníkem společnasti 
pro ZU'žitkování dříví, výsledku taho nebylo však dosaženo, ano ke vzniku 
společnasti nedašla, čímž výsledek oběma smluvními stranami před po-

. kládaný byl zmařen (cau:sa data, causa non secuta). Jest tedy žalobce 
oprávněn žádati vklad zpět, a to od o,sob, které jménem domnělé spo
lečo'aSli s ním jednaly a které mu podle § 2 zákO'na ze dne 6. března 
1906, čís. 58 ř. zák. ručí osobně rukou spalečnou a nedílnou. K těmto 
osobám patří i žalavaní, jak ji~ saud odvaJ,ací z p!5emnýeh dakladů 
správně dolíčil Tomu-Ii tak, není třeba, by smlallva o tichou společnast 
za účelem zrušení byla padle čl. 261 čís,. 6 oheh. zák. vypovězena a by 
pak bylo pmved'eno vyúČ'lO'vání ve smyslu čl. 265 ohch. zák. Nelzeť zru
šovati smlouvu a tichou společnost, ktefá nebyla vůbec uskutečněna, 
a tím adpadá i vyúčtavání. Účelem a přeDmětem jednání ze dne 12. pra
since 1925 nebylo zříditi tichou: spa,lečnast se žalavaným nebo s jinau 
osobou lysickau, úmysl stnn směřaval výhradně ke zřízení tiché spo
lečnosti s'e spalečností na zužitkováni dříví, a :nemůže býti žalobci vnu
cována, by procti své vůli vstoupil do společenského poměru přímo s asa
bami, které tehdy nejednaly jménem vlastním, nýbrž jménem damnělé 
společnosti. Proto neobsto'jí důvody. z nichž soud odvolací považuje 
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o • t to uveden' ch jest věc k rozhodnutí 
žalobu za .předč~S!10U. Z .,~uvodu ťázkau zdf osoby se žalobcem jmé
zralou, a11lZ ]e treb~ zabj\a\! se,? , edl' ho v omyl a dopustily se na 

. nem domnělé GalteCfas~ ]t~~~~v~a~~ňov~ti řízení ve směrech vytčených 
něm lstI. Bylo y ee y z y " í s o u d a té rozsudkem ze drne 18; 
odvolacím saudem. O d,v a la ~., , d/ D ů vad y: Po rozhodnut~ 
září 1928 rozsudek prveho 4so~d~tpot:~28' jímž bylo zdejší zrušavaCl 
nejvyššího saudu2~e ,dne 21928v~r~~eno, I;utno odvolání upř,íti ú~pěch: 
usneseni ze dne . unora t' ' T že v SQuzenem pnpade 
Nejvyšší, soud proi~~il Vde ~~én~,~~~a~~~~, Ip~~~~Ž~ ~dpůrce předpaklá?al, 
jde O na:ok z be~ u,va .ď~e, o s alečníkem se měl státi, jest po pravu, 
že spo,l~ecnost, ]e]!mz tcchym ,) " Tímta právním názorem jest s~ud 
a že predpaklad tento bll my ~y; Po ěvadž ~e zjištění praceslllhO 
odvolací podle §.511 c. rci \ v~zan. své ~yplývá že adpůrce předpo
soudu, jež bere 1 soud a ,:0 aCI .~~ trvá a že se 'tedy mMe státi jejím 
kládal, že spo,kčnast po za~on~, pZe zjištění toho dále plyne, že zápis 
tichým spolecnlkem, a ponev~ :, z. udem ovo!ten nebyl, takže spo
spalečnasti d~ obchod~lho r~~tnk~b~~a nelz~ odpůrci upřiti práva, by 
lečnost po pr~vu il1,et;va a ~'~ y~, je 'požadaval.na odvalateli, ktery, 
požadoval sve plnen; nazpe, a a '\ usnesení tohata soudu, jest jednou 

~a~s.:,oi~n:'~~~;~I~ov~bn~~s~~1~9~eOI~n~~!i ~8°1p:I~e~a j::fj~~n~J7~11~~č~ 
podle § 2 zák. ze, dne 6. reZll1a " '. 
spalečnau a nedllnau. " , 

N e j vy Š š í 3 o u cl nevyhavel dovalanc. 

D ů vod y: 

. , "1" ení ze dne 24. května 1928, R I 315/28, 
Dovalacl soucl n~zn~cI ,v, usnes . z čt ko,ndikcí padle vzoru causa 

že žalabce jest opravnen zad~tc vkla? p t, odle § 2 (2) úkana ze 
data, ca,usa non sec:;ta ~8 o~d z,~a~~~~~~~á~a~e:' by,l odvolací soud poclle 
dne 6. br;Ztla 19?6, CIS.. r. zaci ého odchýliti "ni saud dovolací. Pakud 
§ 511 c. r. s. vazan, a nesml s~ ,o ,n,' tak zůsabem nepřípustným a bez 
dovolatel tento in·azo.r napa,da, Clnc . dP d čís 4 § 503 c. ř. s., apa
úspěchu. Dovo,l"tel, prov~~eJe d?,::olac~dt~~ spis~ odvol"círn. Dovalací 
kl1]'e však v padstate totez, ca J2z uv, , . 'n hlavní směr kte-

•• v • m zru'Sova.Clm usnesem JeJ 
soud vytyČil ovsem ve sve, h cl "ubírati a pO'nechal 

' 'I d olací sO'ud při opětném roz o avanl , "I 
rym se me o ,,-, " . , d d'vaIatelovými podrobně vyporada, 
mu by se s pnslusnyml vyvo, y o '. d třebné by k dů-
col. se však nestalo" Prot? pavaž~j.~ d~~?,l~c:o~o~o~l~ ~02 adst. (2) zá
vodům saudu druh,; st?hce ~?IO'zlb l'e~ ~n~vÚ jménem společ~nosti s ru
~an,a čis. 58/1906 :. zak. .. ~:c~áo~~el;' J~o abchadního rejstří;;::1 z přísluš
cenlm omezenym pr,;d ]e]! p cl'l . Zákon CJspolečnastech s r. a. 
ny' ch ]. ednání osob-ne a rukou ne I nau.. ' ale· v § 2 (2) ci-

h 't 'hní povmnostl omezeni, 
n'emá co do razsa ,u te ? ruce ;:t ''1 ce která v obdobném ustanavení 
tuje čl. 55 obch. zak. Vyzn~l'; e o CI a,' .. 'd 'de o oužití druhého 
čl. 211 obch. zák. nepřichazl'd ]esdt ]3sny, P~~~taJec toh~ta článku, není 
odstavce čl. 55 obch. zák. Poku '] e O' prvy 
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onou cilad p!esn~ vystižen způsob a rozsah mčební povinnosti, jezto 
"~tanovenl1n cl. ,5~ prvy odstavec obch. zák. nejsou vyčerpány všechny 
pnpa?y, v mch; lze p:.eclp}sll § ~ (;l! zák. čís. 58/06 ř. zák. použíti;. 
anI :sechny zpusoby, Jlm!'z se rucebm povinnosti tam stanovené zjed_ 
náva průc~od. O sp'rávnos~i této úvahy svědčí právě souzený případ. 
Ustan,ov~m čl. 5~ obch. zak. J!,st"po,dle doslo~u. zákona omezeno jen 
na rucenI .z uz~vmnych obchodu, Clmz lze vysvethti jeho poslední větu 
v o~stavcl prvem, že osoba y;,tí ;nůže žalovati podle své volby buď 
? n~hradu skody nebo ? pl~em., Predpis § 2 odst. (2) zák. čís. 58/06 
L, zak; ta~oveto omezem rucebnl povmnostI neobsahuje a proto doslov 
predpIsu cl. 55 obch.zák. nedopadána případy ručení z jednání, které 
neJsou .obc~ody. V ~řípadech tohalo druhu nutno ručební povinnosti 
zl,ednatI prucho?' P~UZltU': obchodm,ích zvyklostí, pokud se týče přísluš
nych ustanovenI ohcanskeho zákona. Tak tomu jest i v případě ručební 
povmnosl! podle § 2 odsl. (2) zák. čís. 58/06 ř. zák. V souzeném pří
padě zakládá se žalobní nárok v podstatě na tom že žalobce zřídil vklad 
který ~yl . os~~ami jm~nem clomně~é společnosÚ s mčením omezenýn; 
J~dinavsllTII pr1Jat; v pr,ed~okladu, ze se žalobce stane tichým společ
~l~em spol~čnosl! srucemm omezeným, Tento předpoklad se nesplnil, 
jezto spolecnost do obchodního rejstříku zapsána nebyla, tudíž po právu 
a~N ne~znlkla. V tomto případě .nejde tedy o obchod ve smyslu 'Obchod
I1l?O zakona a nelze tu tedy použíti čl. 5-5 prv" odstavec obch. zák. Ne .. 
melo .by "n~ smys~u, hy žalobce žalovalo splr,ění smlouvy, ano jest pře
dem jl'sto, ze nem v mOCI žalovaného dosíci toho aby se žalobce stal 
lIchým společní~e!n firmy I:o.Jzve.rwertllngs-Gesell;Chaft m. b. H. Když 
lomu !ak ~ kdyz zal~'va,~y zalobcl v uvedené věci pocLle ustanovení § 2 
(~) z~k CIS. ~8/06 r. zak. osobně a mkou nedílnou tučí, nutno použíti 
pnslusneh? predplsu občan~kého zákona (§ 1435) a tak dopomoci ža
lobCI k pravu, Jez mu Ono zakonné ustanovení skýtá. (Staub-Pisko 1908 
~tr. 200,§4, Liebmann, Oesellschaft m. b. H. 1921 stL 63, bod 8 dl. Že 
zalovany Jest Jednou z osob, které jmé'll,em domnělé společnosti s L o. 
se žalobcem o zřízení vkladu jednaly, a že z tohoto jednání žalobci po
dl~ § 2 (;l) zákona ,č!is. 58/06 ř. z. ručí, dolíčil správně Fž soud odvolací. 
Naz?,r d?."o~atelův, že os?b~ )ménem nezapsané společnosti s L o. jed
n'aVSI mCl vvdy Jen do výse castky, kterou se ve fOlmě kmenového vkladu 
n~ sp~?leČnosli c,htěly zúča~tniti, nemá v zákoně opory, ježto. předpis § 2 
zak. CIS .. ~8/06 L z. tako.veho omezení neobsahuje. Názor ten je i v roz
pom s uce,l~m tohoto zákonného předpisu, jenž má o,sobám třetím pO
sk?',tnouh ~cl~n~u ochra,n~ p~ot~škodlivým následkům, které jim vmi
~aJ1, ne.opraVln~nym, tednal1lm Jmenem nez"psané dosud společnosti s ru
eenlm omezenym. Ucel rento bylO' by lze snadno zmařiti, kdyby se mčení 
o.gob neopráyněně jednajících omewvalo tak, jak vykládá dovolate!. Do
volat,:H nel~e při~větlčit~ a~i v tom, .že ~ezi žalobcem a žalovaným jest 
spolecensky pomer, v nemz JSou prava zaloboova omezena předpisy čl. 
250 a nás!. obch. zák. po případě §§ 1175 a násl. obč. zák., neboť tento 
úsudek~,~má opory ve. sk~tečnostech nižšími soudy zjištěných. Podle 
I1Ich smerovala sro"nala vule stran k tomu, by se žalobce stal tichým 
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společníkem osob jménem
v 

této spo,l:č.nos.ti Jed~avšímJ k nimž patřil i ža
lovaný. Nelze tedy s úspechem haJll! nazor, ze smlouva, k,terou s,trany 
měly na zřeteli, platí nyní mezi osobami jménem nezapsa~e sp~lec~osti 

.·ednavšími a žalobcem, neboť tím byl by žaloboi vmucovan ~ravm po
J ér o němž není prokázáno, že žalobce chtěl do něho VStOUpll! (Staub, 
8es~llschaft m. b. H. 1903 str. 85). Tím padají všech~y vývody ?ovola
telovy opírající se o mylný názor, že mezi žalobcem ~ zalovanlm!~e,st ~o
měr společenský. Dovolaci důvodě'ís. 4 § 503 c. L s. nem v zadnem 
směru oprávn.ěn. 

Čís. 9300, 

Vnucený správce domu jest .oprávněn uzavírati se spoluvl~s~iky d?
mu jenž jest celý ve vnucené správě, nájemní smlouvy bez Jakehokolív 
sp~lupůsobení soudu. Na tom nebylo nic změněno zákony na ochranu 
nájemníků. Pokud jest vzhledem k okolnostem m~ti za to! že ~yla mezi 
vnuceným správcem a spotuvlastnikem domu uzavrena náJemru smlouva. 
Nájemní smlouva uzavřená vnuceným. spr~vcem ,se spoluvlas!n~em n~
movitosti trvá i po zrušení l\poluvlastmctvl a nem ~~tcena zrusen~ vnu
cené správy, pokud nebyla zrušena souhlasnou vuh stran nebo radnou 
výpovědi. 

(Rozh. ze óne 24. října 1929, Rv I 1493/29.) 

Dům čp. 3 byl od roku 1924 ,ve spoluvlast~ictvf žalo~kyně.iednou P?~ 
lovinou Antonie V -ové jednou ctvrt1l1ou a zbyva]lcl dve osmllly vlastnIl! 
žalovadí manželé. Dne 15. prosince 1927 vydražila žalobkyně v dobEo
volné soudní dražbě čtvrtinu Antonie V -ové a osminy žalovaných. za: 
lovaní najali roku 1916 (kdy ještě nebyli spolu,:la~tníky ,domu) ,v dome 
čp. 3 krám, skladiště a byt. Na čtvrtinu domll n~lez~J!Cl zalo:,anym byla 
povolena vnucená správa proti právnímu předchud<;l zalovanych dne 29. 
prosince 1924, proti žalovaným přímo dn'e 23. brez~a 1925: Dne 26. 
ledna 1925 byl nvedenvll!ucený správce ve správu c,ele nemOVItost!. D~e 
20. ledna 1926 b)'la vnucená správa zru~ena ?hled~e polOVIce do.m~, na
ležející žalobkyni jinak trvala vnucena sprava az do dne 29. brezna 
1928. Po dob.u ~nllcell'é správy platili žalovaní náje,mné ~nucené~1U 
správci. Žalobou, o nl~. tu jde, domáhala se žalob,kyne n~ z~!ov.~nych 
vyklizení mí-stností jimi užívaných, tvrdíc, že, Je zalovanl uZlvaJ1 bez 
právn.ího důvodu. pro c o' sní s q udp rve ,s t o II c e um.a: podle 
žaloby, odvólací soud žalobu zamít~. I?u,vodY:,Ze zJlstenych 
okolnosfi má odvolací soud za nepochybne, ze zalovany Albert S. za 
sebe í za spolužalovanoU' manželku Annu S-o~olÍ jako její ~áko'l1ný z~oc
něnec podle § 1238 obč. zák. měl vůli pemze pl:,:cene ,vm, vnuc"nen~ll 
správci za užívání místnosti v domě platIt'l Jako' nat~~n,e a z,; tento me} 
vl1li pEmíze ty jako n'ájemné přijímati, čemužSVědC!1 ]IZ to, ze vn~c~ny 
správce částky ty v účtech za, vnucené, správy po celo.u dobu JeJ1ho 
trvání jako nájemné ocl žalovaných též výslovně vyúčtoval. Smlouva 
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nájemní je~t smlouvoll kOi1'se~suá!ni, (§ 1090 obč. zák.). Vlde stran múže 
by~1 pr?je\en~. n~~;n vyslovne,.nybrz 1 konkludentnimi činy (§§ 863, 914 
abc .. zak.) .. PnhJIZl-h se k cele souvislosti zjištěného poměru mezi vnu_ 

,cen;ym spľa~cem Sc.h-em a ža"oyanýr;ni, není ro'zumné příčiny pochybo_ 
v~tl o tom, ~e Sch~J"ko vnuceny spr~vce ce\ého domu, oprávněný podle 
zak~na vybICatl UZlíky a určovah JejIch zpusob z nemovitosti ve vnu
cene ~právě. se ,nacházející (§ 109, III ex. ř.), projevil souhlasně se ža
~o;·anY~l Vll!l, ze JSou .opr~vněni užívati místností v domě jimi před tím 

Jal{o ,11aJemlllkJ uZlvanych I za trvání vnucené spr~vy vždy od nájemního 
te"1n~l:u k d~lslmu, za stejno.u úplatu jimi placenou jako nájemníci. Tato 
S~llh'asna vul,;, dosla I. zev'll1h~ projevu oboU' stran podpisem v protoko
Lch o uvedeni vnuceneho spravce ve spIsech exekuč:nich> v nichž se AI
be,rt S. ja~o nájemce podepsal, což ve spisech E V 3364/24 dokonce 
I. zalobkync.sam.a p.ko spoluvlastnice a povinná strana svým podpisem 
,z.ala l1a. vedoml. Pn tom lest nerozhodno, zda a kdy žalobkyně snad 
n~ela Jlny úmysl a i k jiným osobám projevila, že nájem neuznává. P6-
nevadz, pk uv·edeno, nebylO' vůbec jinaké úmluvy o způsobu užívání 
nllstnostl ve společném domě 'žalovanými v rámci § 828 obč. zák. ne
byla úplata jimi za užívání místností placená kvotou výtěžku z j~jiCh 
prava spoluvlastnrckého, nýbrž placením nájemného za užíváni místností 
žalo,:aným Albertem S-em zároveň jako manželem spolužalované Anny 
S-ove vnucenému správci S-ovi jako úřednímu zástupci vlastníků. domu 
v~ vnucené, správě formálně až do 29. března 1928 se nacházejícího. 
Tlmto pomerem faktIcky a právně byl založen mezi vnuceným správcem 
Sch:em a, žalovan~mi n.ájemní poměr ve smyslu § 1090 obč. zák. a § 111 
·ex. r., JejZ vnr:c~ny spravce byl ~právněn na obvyklé lhůty ujednati i bez 
svolen, exekucnrho soudu a kteryžto poměr jako poměr nájemní po celou 
dob.u jorll1ál~ího trvánivnucené sprá~y ohledně celého domu vnuceným 
splavcem a z<ťlovanyml pko smluvmmi stranami byl též zachováván a 
uznáván, př,;" to že n:ebyla učiněna výslovná úmluva (§ 863 obč. zák.). 
Podmmka, ze smlouva nájemní I11lrže být.j sjednána jen o věd cizí se 
v § 1090 obč. zák. k pojmu nájemní smlouvy vlrbec .nežádá nýbrž i'ed že 
jde o .uží,:"ní ne~p.otřebitelné věci na určitý čas za určlitou cenu. vý
hradne pravo s vecI .nakladah ve smyslu § 362 obč. zák., jež ovšem jinak 
vlastníka opravňuje i k jakémukoli jejímu užívání, zejména i k užívání 
některých místností na způsob nájemn:ího užíváni podle § 1098 obč. zák., 
na~ledkem vnucené správy jest mu již po zákonu (§§ 109, 111 ex. ř.) . 
·odnato a n.a místě. něho přechází v mezích těchto zákonných ustanovení 
na vnucen-eho· spravce. Tornu nebrání ani ustanovení § 105 ex. ř., podle 
něhož vnuc:ný správce ,může obytně místnosti dlužníku v domě přene
·chah, palme pko vlasÍ'luku a bez zvláštní náhrady. NeměH proto v tomto 
případě ani žalovaní jako spoluvlastníci k jedné čtv'rtině a rovněž an'i ža
lobkyně jako spo,luvlastni'ce k polovici domu po dobu trvání vnucené 
správy jako dlužníci oprávnění s domem mocí práva vlastnického nebo 
spoluvlastnického. nakládati a vlllucený správce byl oprávněn i jako pro
najímatel ~ájemní smlO'uvu podle § 1090 obč. zák. a § 111 ex. ř. s kým
kah, z'eJmena I se žalovanými uzavříti. Že nájemní smlouva mezi vnu-
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o l\"111 správcem a dlužníkem jest právně mDž-na, plyne i z ustano~ení 
~e\'093 obč. zák., v němž se výslovně uvádi případ, ž~ vlastník naj;'10, 
':ižívání své vlastní věci, když toto náleží třetí ~s~bě. Za t,akovou ,tretJ 
u obu jest při vnucené správě patrně pokládati 1 vnl~cenehoy spravc~J 
~s ;! podle zákona vykonává oprávnění s věcí nakládah za dluzmka, ym-: 
ke~f jako jeho zmocně.nec, nýhrž v zájmu věři1elů, tedy ~a osoby tr~tr 
(komentář Neumanův k ex. ř;,str. .371 u ~ 111) .. Tomuto nazoru J~st pn
svědčiti tím spíše v tomto pnpade, kde zalova11l bylI spo.lu~,last11lky J~.n 
k iedné čtvrtině domu a ani podle §§ 361, 8~8, 8~9 a 833 obe',~ak .. v p;l
čil1ě řádného užívání spoleoné věci nepříslt~s-elo ]1111 pravo o U.ZIV~11l urCI
tveh místností ve společném domě na zaklade ~poluvlastqlctvl sam?
~tatně rozhodovati. I kdyby nebylo vnucené spravy, lze mltl za to,. ze 

s rávně jest možným 'nájem spo-Iečné věci spoluvlas~ník~n~, zeJmena 
;'emá-li většiny podle § 833 obč. zák. a tu?Iž osoba op;a'~n'en~ za .spol:l
vlastníky jednati a smlouvu nájemm uzavntl Jes.t ro.zdtlna, I~c. ovsem ze 
by dotyčný spoluvlastník byl zároveň zřízen sprav~em spolec;neho d,omu, 
což v tomto případě ovšem nebylo. Výkladu tomulo· oebram anI sta,no: 
visko nejvyššího soudu zaujaté v rozh?dr:utí Čí~. 518~ sb. n. s.,'! ~el:'~ 
se zřejmě jednalo o případ zcela rozdllny, to-tlZ. o zpusob ro~p.ocltavan: 
náhrady za místnosti jednotlivými spoluvlastnlky ve. spo~ec~er:' d?me 
užívané na základě dohody O' u!ž,ívání místností meZI 1110:1 U;Jl1e~e. N~ze~ 
»činže« sám O' sobě by ovšem nerozhodo"a!. Rozhodne vs~k Jest, Jaka 
byla vůle stran při stanovení způsobu uŽlvání a ú~laty n:,ezl spol~vlast
níky dohodou projevená. Bylo~lr by prokazan?, ze se zalo?ky~,e Jak~ 
spoluvlastnice se žalov«nými jakO' spoluvlastnlky dohodla, ze z.alova11l 
budou užívati určitých míctností ve spole~n~m d?!"ě a bud~ s~ JIm Jako 
spoluvlastníklrm 'Ha úč!et společných výtězku pocltal! určlta,nah;ad;,. z~ 
toto užívání, šlo by v podstatě o pouhé vyúčtování a o ~e1e,m .u!zltku 
společného domu v rámci spoluvlast.nictví a byl~ b~ pak pnsvedčlt~ od
půrci odvo,latelů, že z.rušením práva spO'luvlastnlck,eh,o pozbylI by ~al~
vaní právního důvodu k užívání místností v. don;,;, za~ob~yn.1 nym vy; 
hradně patřícím. Pakliže však, jako ve spornem pnpade, u!"luv~ t;,kova 
v\'slovná ani mlčky uje'dnaná, není žalobkyní am tvrzena, h,m men~e pro
k~ázána, naopak skutkově jest zjištěno, ž'e žalovaní s .;rnucenyu; spr~vcem, 
byť i jen mlčky ujednali o užívání místností v ,~obe vn~'Cene, sp;avy za 
úplatu tomuto placenou nájemní smlouvu, nemuze pouhe ,zrus,enr spol,; 
vlastnictví za doby trván,í poměru nájemniho samo o ~obe zp~sobl~~ ~a~ 
nik oprávnění, vyplývajícího z nájemní smlouvy pro zalovane k uzlv~nl 
místností najatých. Nájemní poměr mezi žalovanými a vll,ucenym sprav
cem trva,l až do zrušení vnucené správy, to Jest do 29. brezna 1928, t~~ 
díž zejména i v den zrušení spoluvlastnictví dne 15. p~osinc: 1927. I:?u
sledkem ustanove.ní § 1115 obč. zák. trvá týž nájemm pomer .J n<ťdale, 
pokud nebyl souhlas~ou vůlí stran nebo výpovědi !ádně zru~en. N,a t0r;' 
nemění nic ani změna vlastnictví celéhO' domll, Jlzpodle predplsu obc 
zák., tím méně za platnosti zákoná o ochraně nájemníků,,iemuž místnDst~ 
žalovaným užívanérresporně podléhají. I po nab]tí ceJeho domu ~OUpl 
může nabyvatel podle § 1120 oUč. zák. 2itdati na nájemCI vyklrzem na-



~ čís. 9300 ~ 
1340 

jatých místností jen po řádné výpovědi. Že žalobkyně dala . 
po 15. prosínci 1927, kdy nabyla vlastnictví v dobrovolné dražbě k 
polovici domu, řádnou výpověď a dokonce, že se tak bylo stalo se svo
lením soudu podle §§ 1 a 4 zák. o ochr. náj., sama ani netvrdí. Jest roto .. 
přisvědČ'ití názoru odvolatelů, ~e neužívají místnosti v domě žalo . 
bez jakéhokoliv právníh10 důvod·u, nýbrž naopak že užívání místno·sti 
přísluší jim na základě trvajícího práva nájemního (§ 1098 obč. zák.), 
pokud se týče na zákl"dé oprávnění, vyplývajícího z ustanovení § 1120 
obč. zák. pro oba žalované, pokud se týče spo'lužalované Anny S-ové při 
nejmenším jako manželky prvního žalovaného (§ 91 obč. zák.). 

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

D ů vod y: 

Žalobkyně napadá rozsudek odvolacího soudu z dovolacího důvodu 
§ 503 čís. 4 c. ř. s., leč vývody dovolání nejsou s to, by seslabily nebo 
vyvrátily správnost úsudku soudu odvolacího, že žalovaní užívají sporné 
místno'sti z důvodu nájemní smlouvy. Dovo,latelé poukazují se proto ple
devším na důvody napa.deného rozsudku, jímíž soud odvolací svůj právní 
názor odůvodnil a které sOlld dovolací shledává správnýmí. Dovolatelé 
přehlížejí, že se podle zjiště.n.í odvolacího, soudu mezi žalobkyní a žalo
vaným nestalo vůbec ujednání o užívání místností ve společném domě 
a o výši a o· způsobu pbcení úplaty za to v rámci společného užívání 
domu stranamí jako spoluvlastníky, dále že žalovaný Albert S. místností, 
o které jde. již od roku 1916 jako nájemník užíval a z ,ních 'č!ínži platíl 
a posléze že výš-e úplaty a způsob užívání místností těch zůstal nezmě
něn. od nabytí spoluvlastnictví k domu v roce 1924 žalobkyní. S ohle
dem na tento, zjíštěný stav věd, nelze phsvědčiti názoru dovolatelú, že 
úplata, kterou žalovan,í za. užívání sporných místností platili po nabytí 
spoluvlastnictví domu, nebyla než sjednanou, úplatou za užívání společné 
věcí žalovanými jako spolu:vlastníky domu, neboť chybí předpoklad do
hody o této úplatě. Uzavření nájemní smlouvy mezi žalovaným a vnu
ce,ným správcem Sch-em nevadilo, že. žalovaní byli spoluvlastníky domu 
každý k '/s, an v době té (v roce 1925) celý clům byl pod vnucenou sprá
vou a následkem: toho vnucený správce byl oprávněn žalovaným do
tyčné místností dáti do nájmu. Rozhodnutí čís. 5186, 7491 a 8599 sb. n., 
s. nehodí se na. tento, případ, spočívajíce na jdném skutko,vém podkladu. 
Jest správl1é, že pro posouzeni právn,í povahy úplaty žalovanými vnuce
nému správci placené nepadá na váhu, pocl jakým názvem úplata ta 
v exekučních spisech byla vnuceným správcem vykazována (činže, ná
jem), rozhodným jest jen, jaký úmysl žalovaní, platke tuto úplatu, měli. 
Úmyslem tímto bylo podle zjištění odvolacího soudu placení činže, jak 
jí žalovaní platili již před nabytím spoluvlastnictví domll' jako nájem
nicí. Byla proto také .úplata odvolacím· soudem správné posouzena jako 
činže ve smyslu § 109'0 obč. zák. Ze spisů aze zjištění odvolacího soudu 
není patrno, že žalovaní jako spoluvlastníci domu plaVili nebo chtěli 
platiti to, co vnucenému správci za užívání sporných místností dávali, 
jako úplatu za užívání sporných mistností jimi jako spoluvlastníky ve 
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, .j . I t, nebylo dohody. Vnucený 
pok čnél11 domě, anO oh\e~né t? ,0 up,a) oprávním (soudem li'stano-

!právce je,st po dob~l v,n~~:nev s~~~~~n;~eb~ipadě spo.juvlast~íků. domu, . 

vel~~~r~:;~~k~e~ko::'~r~~o ohledn~ místnott~I~I~~:ě :~j~~:tb~~j~= 
~ami třetími, jim~ž proh nemu byli I, ~a,l~~~n 't to ath k vedení správy 
kéhokoliv spo,lupusobem so.udU,,?eb~5 uroti ~n!cen~!11u správc:i žalovanl, 
(§ 111 ex. ř.). že v souzenem p,npa ~. p 1 osobami, s nimiž vnucený 
ač byli spoluvlastníky domu ~azdy ~ ,~s'·i~y Zaud odvolací a stačí proto 
správce smlouvu mohl uzavnl1, k ~y ~z J důvody napadeného rozsudku. 

V tomto směru dovo.latel.ku po~' ,aza I na 'ho spra'vee k uzavírání nájem-
1" ' prá·mem vnucene , - h· Mínění dovolate "y, ze o, 'I nucenou správou se nac a-

ních smluv ohledně míst~c:s\~ do~el~o~á~;nů na ochranu nájemníků, 
zejících, platilo jen v doe, y ne Y n ná'·emníků poněvadž jest 
že to ale platiti nen;ůž.e za platn?sb o,c::: z~·md vlastníků domů, nemá 
to dalekosáhlé opatrenr dotykaJ1~~ s: d~ití náz~ru dovolatelky, že k uza
opory v zákoně a nelze pr?to pns~e došlo-H k ní vůbec, měl vnucený 
vření nájemní smlouvy, se zalo~an~m~iz ro.zhodnutí čís. 7495 sb. n. s.). 
správce pot~e~í souclmh~k sc~v~líen;e )ako spoluvlastnice domu nikdy ne~ 
Pokud koneme dovolate a vr " . ,.. . 'I smlollvu a ~e proto za m 

"t·e žalovanyml naJemn . , 
měla úmyslu Uz.aiv-n I s. . .. hl 'hl"í že zjistil odvolací soud, ze 
tak vnucený správce uČIlmb nem? " ~re ~~ její polovici domu byla zru
od 20. dubna 1926, kdy vnuc~na spra;:a 'ní s omých místností, jako, ná
šena, po,lovici úplaty žalo,~anyml ~a u~vaako Ptakové přijímané, odváděl 
J·emné placené a. vnucenym ,spra~cel. b.kJ , J'í samotné a že až do konce 

, ' ako zmo.cnenec za o ' yne ,. t ' ce 
vnuceny spravce J č .. l 'mítek Z tohoto z,jištění plyne po s ran 
roku 1927 pwh tomu ne 1111 a na d .1· ·h že dbvolatelka konkludent-

, . t' udku soudu o vo· aCI o, . " právm spravnos us., . . 'alovan' mi a vnucenym sprav-
n,ími činy schválila náJemm smlou~u mez:oz nerozJodné je její tvrzení, že 
cem jako spoluvlastmce ,domu, a ~~o~~~ se žalovan.ýnti uzavříti an,í po 
nikdy neměla úmyslu naJemm s~n. d. h mělo b' ti správným tvrzení 
případě uzavřenou smlouvu ~~~v~~t~ ~ iet!ctejŠími ;po,luvlastníky do;nu 
dovolatelky, ~yla by, se m~ dnouti o. užívání společné věd ž~lovanyml . 
tedy take se zalovanym.1 do od' . SI· sou'd!1í wzhodnul1 v t.om. to 

'k o přípa e vymOCI . ., 
jako spoluvlastm y, P . ,. I . 1 stníky k dohodě nedoslo. K to-
směru, kdyby mezi ní a ostatll1~1 sko ~v9~4 až 1928 do-sti času. Skuteč
mu všemu měla dovolatelk~ ? . ro u __ právno,sti ůsudku soudu odvo
nost, že tak neučinila, na.svedcu}'~ rovpez ~UVOll' mezi 'žalovanými a vnu
lacího, že mlčkysouhlasl:la s n~~emm s,miObkyně učinila po riábytí vlast
ceným správcem, Nepad,: na ,v~ u'b~o z~oce 1927, anú'je jísto, že nedala 
nictví celéhodoll1u ve ,v,;reJne ;az e,v , ěďan'í si nevymohla u soudu 
ze spomých místno~l1 zalovanym vypov 
svoleni k této výpovedl. 

čís. 9301.· 

, . ,<128 března 1928 čís. 44 sb. z; a n,). 
Ochrana nájerucu (záIron zet .~': . na pi'eplÍltkÝ jichž vrácení bylo 
Předpis § 22(2). zák. !len a uJe se .'. 
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do 31. března 1928 uplatněno žalobou, třebaže nebylo do tohoto dne an' 
v první stolici fO!lhodnuto, 1 

Již žalobní petit (} vrácení přeplatků jest })žádostí« ve smyslu § 22 
(2) zák. 

(Rozh. ze dne 24. října 1929, Rv II 186/;29.) 

~ V ža~obě domáhala se žalobkyně na žalovaných vrácení činžovních 
prer;latku za dob~ od 1. května 1921 do 31. března 1928. žaloba byla 
podana dne 29. brezna 1928. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítl v 

N e i.~ y š š í s o u cl zrušíl rozsudek odvolacího soudu a uložil' ~u 
by po pnpadném dalším jednání znova rozhodl. ' 

Důvody: 

Odvol,ací so~d zamí!'. žalobu na vrácení čínžovních přeplatků jen 
:. toho ,duvoc!u, ;e podle jeho naZ?rll bylo .ustanovením § 22 (2) zák. 
ClS. 4,4/1928, odnat~ naJ enmlku pravo domahatr se vrácen'; těchto pře
platku, 1 kdyz byl~,:;aloba p.c;dána ještě za dřívějšího práva. Napmti to
~"11 ,vYSI?'~ll neJvySSl soud pz v rozhodnutí čís. 8410 sb. n. s. a v celé 
~ade da:slch: neuveřejněných rozhGdnutí opačný názor, pří kterém trvá, 
ze se ~reclpls ~ 22 (2) cit. zák., nev:tahuje na přeplatky, jich'ž. vrácen[ 
bylo do 31. br;Zllia .1928 uplatneno zalobou, třebaže nebylo do tGhoto. 
dne a'~l v, prvTI! stohcl rozhodnu(o. Lze tedy Gdkázati povšechně na ze-o 
vr~bne duv?dy onoho ~ozhodnutí:.kde jsou probrány i opačné názory, 
jez odvolacl so~~ zastava, a stacl odpověděti na důvody napadeného 
r~zsudku Jen, Jeste toto: Odvolací soud, mluvě o důvodové zprávě vlád-

. "'lho. n~vThu, nehledí k okolnosti pro výklad zákona jistě důležité, že 
nova veta byla pOjata do § 22, který jedná o soudní úpravě nájemného 
je.n pro ,budouc,no,s! a jen, v řízení mimospomém (§ 23 (,3) zák. o ochr. 
n~J·L~. ze au~on dllvodové zprávy vycházeli z mylného názoru, že podle 
dnveJ~lho. pr!,va m~hl soud v tomto mlmosporném řízení vynésti nález 
na vracenI preplatku za dobu minulou. Tyto okolno·sti jistě nepřispívají 
k JasnosÍl nového zákonného ustanovení a byly v rozhodnutí čÍs. 8410, 
sb. n. s. zevrubně p~obrány. N~lze so.uhl,asiti s odvolacím soudem, že pro 
soud JSou rozhodujlClml Jen .zakolme predpisy platné v době rozsudku. 
Tak tomu: jest jen při tak zv. »pravém zpětném působení« nového zá-. 
kona, kte~"ý by' ~ěl bud' podle výslovného, nebo z jeho donucovací po
v~hJ;' vyplyvajlClho ~stanovení zasáhnouti i n,;roky již nabyté a uplat
ne,ne. Toho zde ne~l,~m v tom anI v onom směru, jak bylo také již vy
lozeno v rozhodnutr ClS. 8410 sb. n. S. Jmak jest právní účinek soudního 
rozhodnut~ vzta~o'~ati zpravidla zpět k onomu dni, kdy se bylo soudního. 
rozhoclnutr d~mahano, tedy kdy byla žaloba u příslušného SOoudu podána, 
nIk~h. teprve ke ,dnI rozhodnutí (srv. rozh. čís. 6043 sb. n. s.). Jednou 
z vYJlmek Jes~ predpls § 406 C. ř. S. ve příčině splatnnsti, o kterou tu 
nejde. Nova veta § 22 (2) zák. Č'ís. 44/1928 »Přeplatku za dobu minulou 
nelze zpět žádati« začala pllsobiti teprve 1. dubna 1928 a z ní jde. že 
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nyní t. j. za doby účinnosti zákona nelze přeplatek zpět žádati. Jde tu 
o t. zv. »nepravé zpětné působení« zákona) o'němž praví Tilsch-Svoboda) 
Občanské právo část všeobecná, z r. 1925 str. 78, že jest tu tehdy, když' 
nový zákon nařizuje, že ho má býti užito i na právní poměry již zalo-' 
žené, ale teprve od doby, kdy začíná jeho působnost, nebo ještě od doby 
později'i. V tétO' souvislosti jest vhodno ndpověděti na důvody prvního 
soudu, že prý »žádat!« znamená činHi věcné návrhy, což mo~no je~ při 
ústním jednání, a že prý žalobou se nežádá, nýbrž žádost se Jen přIpra
vuje, aspoň toEk, .že žalobou ?br,ací se žalobce na soud,. by n~u dopo
mohl k jeho právu a rozhodl, ze zalovany Jest povmen vrahtr preplatky. 
S hlediska soudní pomoci jest tedy žalobní petit »žádostí« o vrácení 
přeplatků. Jím jasně žalobce vyjadřuje, že vrácení žádá. Ostatn,ě první 
soud - když již kladl důraz na žádost - nevšímal si údaje žaloby, že 
žalovaní po dobrém nechtějí nárok žalobkyně uznati a že jest tedy ou_o 
cena k žalobě, v čemž jest obsaženo tvrzení, že již, před žalobou marně 
»žádala«. Praví-Ii odvolací soud, že »při opačném náwru byli by bez
důvodně zvýhodněni ti, kdož nahodile podali žalohu jeMě před úČÍJnností 
nového zákona«, lze jej odkázati na známou právní zásadu: »vigi,lantibus 
iura«. Posléze jen pro úplnost jest dodati, ž'e kondikce pndle ohč'anského· 
práva, o niž se odvolací soud zmiňuje, nevystačila by aspoň v těch pří: 
padech, kde nájemník plnil, věda, že není dlužen (§ 1432 obě. z.), coz 
podle § 20 zák. o' ochr. náj. zpětnému požadování nevadilo. Ježto se od-, 
volaCÍ soud v důsl·edku svého názoru nezabýval ostatními uplatněnými 
odvolacími důvody, nezbylo než jeho rozsudek podle § 510 C. ř. s. zrušiti., 
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Odhad nEllllovítostí k vůli vyměření dávky z přírůstku hodnoty. 
Neodporuje zřejmě předpisu § 16 odh. řádu, přihlizely-li nižší soudy, 

určujíce pmdejovou hodnotu srovnávánlm cen, k patronátnímu břemenu 
a k pensím a milodarům. Od hodnoty nemovitostí jest odečísti částky 
rovnající se kapitalisovanému patronátnímu břemenu a kapitaUsovaným, 
pensím a milodarům. 

K břemenům patronátním, k pensím a milodarům jest přihlížeti i při 
, oceněni na základ~ kapita1isace čistého výtěžku. 

(Rozh. ze dne 25. října 1929, Rl 661/29.) 

S o udp r v é s t o I i c e určil prodejovou hodnotu nemovitosti 
k vůli vyměření dávky z přírůstku hodnoty na 1,684.547 Kč. Rek u r snr 
s o u d k rekursu Zemského inspektorátu pro zemské dAvky napadené 
usnesení potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obOlU niž.š,rch soudů,~ ul?žiL 
prvému soudu, by dále jednal a znovu rozhodl. V otazkach, o nez tu Jde,. 
uvedl v 
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důvodech: 

.lde o souhlasná rozhodnutí obou nižších stolic která lze p>ezkoum' . 
v~tl jen,,''; t~í v §,16 nesp. říz. uvedených důvod~. Stěžovatel: uplatňua; 
'?UVOd, zrej.~e 21ezakonnosti, brojí proti tomu, že při obou metodách ocL 
novacl~h, )Ichz byl? v tomto případě použíto, bylo přihHženo. k břemenu 
pa,tronatn!mu, pkoz I k pensím a milodarům, které se platí bývalým za
me~tna:ncum V:;!kostatku nebo osobám po nich pózůstalým. V rozhod_ 
nuti ze, dne 4. njna 1927 R I 577/27 bylo poukázáno k tomu, by se určení 
obe~:ne cenY,velkostatku T: P.~, rozumu § 305 obc'. zák. stalo na pod-' 
klade co mozno nejspolehh\Ocjslm a byla doporučena k získání tohoto 
podkladu~ombrn~c;, dvou odhadních metod, zjištění čistého výtěžku 
a jeho kapltah'Sovan2' tedy odhad kapitaIisováním čistého výtěžku podl 
§ 16 S2) a 18 o~h .. rádu, a srovnávání s cenami za podobné nemovi,tost~ 
skutecne place~fml, tedy přímé určení prodejové hodno.ty podle § 16 
( I) a, 17~dh: radu. Pokud Jde o vyšetření proc!ejové hodnoty, neodpo" 
ruje ,z;ejme predpl'su § 16 ~d~. ~ádu, když soudy nižších stoik, určujícé 
p:?de]ovou hodn~tu" srov~aval1lm cen, přihlížely za okolností tohoto 
pnpa?u k patronatnrmu bremenu a k pensím a milodarům. Z posudku 
zmlalcu..J~st pat~no, že srovnáváním cen dospěli by ke zi'i,štění pmdejové 
ceny; JI,Z ~y mel velkostatek T., kdyby jeho vlastník nemusil nésti pa
tronatlll bremen~ a vybýv,a!i pens,e a mi'lodary, o něž jde a o jichž po
vaze ~. kon1irmlte bude Jeste Jednano. Vzhledem k tomu znalci udali že 
od urcltych hodnot, k nimž v určitém .obdobi odhadního postupu dospěli 
od hodnoty 2,349.027'07 Kč, týkajícf se zemědělských pozemků a od 
hodno,!y, 1,109.860'29 !\Ci', týkající se lesů, jest zřejmě odečísti částky 
rovn~J1cr se. kaplt~I'llsovanému palrolnátnímu břemenu a kapitalisovaným 
pensl~ a m;lodaru;n. Pos.tup tentOl jest podle posledního odstavce § 16 
o?h; radu pnpu,stnym, am znalci ~a nynějších poměrů, kdy se ještě pro
vadl pozemk~'va reforma" nemohlr pouhým srovnáváním cen dospěti ke 
zc~~a 'Spolehl~vému určení I::odejové ceny., Nemá tedy odpočet těchto 
SI aZ,e~ t,en vyz~an:, Jako pr~ odh~du ~a~i!al.isováním čistého výtěžku, 
k~,ez JSo~ p:ostyml paslvnlm~ pol?,zkaml, Jez Je oclečísti od hrubého vý
tezku; nybr::, tento, odpočet Jest Jen prostředkem, jehož použitím bylo, 
z~'a!~u~ mozno ,za stávajících poměrů vyšetřiti prodejovou cenu, tak. jak 
to zada due~ pr:,~plsu § .J05 obč. zák., Proto není zřejmě nezákonným 
POS!Up so~du mzslC? s!ohe, stanovily-Ii prodejnícenú na 1,684.547 Kč. 
l'.,bre,menun; ~atron~tnlm: k pe.nsím a k milodarům musí býti přihlíženo 
!ez pr~ oeenem n,: zaklade kapltahsace čistého výtěžku, a to, jak již ře
c~n?, Jako' k !~dnem z paslvmch položek, po j'iiChž odečtení od hrubého 
vY,tezi;;' dospeje se k čistému výtěžku, jejž je pak kapitalisovati. V § 18 
odh., radu J~st patronátní břemeno výslovně uvedeno mezi těmito pa
slvnlml p".l?zkaml. Pense z,aměstnancům velkostatku placené nejsou než 
pla!y n~ ueet ;nzdy za prace a služby k obhospodařování velkostatku
P?tr~bne; zan;estnanec nekoná služby, a práce jen za aktivní služné, 
nybrz I z,a to, ze se jemu nebo jeho pOZll'stalým dostane svého Času platů 
v podobe pense. Jsou tedy I takové pense částí výrobního nákladu, po-
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třellni,ho k tomu, by z velkostatku bylo docileno hospodářských výtěžků. 
Milodary, o něž v tomto případě jde, mají s pensemi stejnou povahu, 
jsouce co do svého pojmenování pozůstatkem feudáln,ích poměrů, kde 
ke zvýšeni lesku rodiny velkostatkářovy byly takové pla-ty na venek 
odívány v roucho milodarů. S téhož hledi,ska posuzuje tyto dary i zákoli 
ze dne 18. března 1921, čís. 130 sb. z. a n., na jehož záBady právem 
poukazují soudy obou nižších stolic .. PI:Oto n,ení z~vadr ~ n~opak j,est 
nutno považovati tyto položky za paslvnr polozky pn vysetrovalll člsteho 
výtěžku. Vzhledem k § 272 c. ř. s. a § 30 odh. řádu není tu zřejmého 
cdporu se zákonem, určily-li soudy nižších stolic výši těchto položek 
i pokud jde o pense a o milodary, kapita1isováním podle 3Y2 %ní úro
kové míry. 

čís. 9303. 

K úmluvě v učební smlouvě, podle níž se nezletilec podvoluje roz
hodčímu soudu společenstva, je třeba schválení poručenstva. 

(Ro'zh. ze dne 25. října 1929, R I 788/129.) 

NezleNtlá žalobkyně učila se u žalovaného kadeřnictví. Učební smlou
vou podvoHia se žalobkyně rozhodčímu soudu spo'lečenstva kadeřníků. 
Byvši žalovaným propuštěna, domáhala se na něm žalobou udělení sou
hlasu podle § lÓ2, čtvrtý odstav·ec, živn. ř. žalovaný namítl nepříslušnost 
soudu, ježto se strany podvolily živnostenskému rozhodčímu soudu ka
deřníků. S o u do p. r v é s t o' I i c e vyhovlěl námih:e nepříslušnosti, r e
k u r sní s O u d ji zamítl. D ů vod y: Nejprve jest zkoumati, zda jest 
učební smlouva pro žalobkyni p'latná ohledně převzatých povinností. 
Učební smlouva je podepsán,a jen žalovaným, Františkem K-em, před
sedou společenstva, a Annou Sch-ovou, matkou nezletilé žalo~kyně. N~
zletilec může na sebe vzíti po'vlnnosti jen se svolením poručnrka a v du
ležitějších případech se svolením pomčenského sO'udu ve smyslu § 233 
obč. zák. Učebn-í smlouva tě<Chto předpisů nedbá, není poru,čníkem po
depsána a proTo není nezl. žalobkyně ohledně převzatých povinností 
učební smlouvou vázána. Prvý soud, cítě se vázaným učební smlouvou, 
pochybil, a je proto doložka 10 učební smlou~y, že ~e obě ~trany po
drobují smirčímu soudu společ'enstva kadeřníku,· bezvyzn.amna. 

N 'e j v y Š š i s o ud nevyhověl dovolacímu rekmsu 

Důvody: 

Rekursni soud správně rozpoznal, že od,stavec 10. učební smlouvy 
ze dne 16. ledna 1928 není pro žalobkyni, nezl. Gertrudu Sch-ovou, 
závazný. Z učební smlouvy p:lyne totiž nep?chybně, ,že úmluva v od
stavci 10., podle níž se obě strany podrobUjI rozhodclmu s,o~dlu spol~
čenstva kadeDníků, nebyla schválena poručenstvem nezlehle zalobkyne, 
ač jde o závazek, který nezletilec podle § 244 obč. zák. nemůže na se 

Civillli rozhodnutí XI. 
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vzíti bez schválení poruóenstv sr; 'y oM. zák., podle ni'hoz' se n o ,a. el~ovatel marne se dovolává § 246 

1 
lUze nez etIlec . b " I . 

sm ouvou samo'statně zavázati k I 'b' I ez pnvo 'em poručníkova 
v tomto mezi,sporu jest jen řešit~ ~t~~k~m~ neboť o to ~yní nejde, nýbrž 
bl~a platnou úmluvou příslušnosti rozh ,é. da ~e n'ez~ .. zalobkyně podro
lecenstva podle § 122 živ .. d o clho vyboru zlVllOstenského spo
vení § 246 obč. zák. nevz~~h~jeU, a na tutO' zvláštní úmluvu se ustano-

čís. 9304. 

Knihovně zapsané předk, ' , , ~lné nakládání vlastníka s :::o~~:;~tiJest~~ávem vě~?ým, jež omezuje 
nenému ke koupi nebo okud' , ,~ "p~d)l nenabídl opráv
pominulo. Vklad převod~ vlas~~e~upm ~ravo Jinakým způsobem ne
voliti, neprokázal-Ii žadatel _ IC b eho p~ava k n~ovitosti nelze po
koně, že zapsané předku ,z~uso em, predepsanym v knihovním zá
přihlíž,eti z úřadu k zap:a~é::vpo, ~~Io., Kniho~ní soudce jest povinen 

, re""upnl111u pravu. 

(Rozh. ze dne 25. října 1929, R [ 819/29.) 

s o udp r v é s t od i cen kl ' telům nemovitosti' na níž v' I povo I , V ,ad prava vlastnického kupi-
k ur sní s o u d 'vyhověl re~u~s~'r~ t~etI, o~obu pr~vo předkupní. R e
z~mítl knihovní žádost. D ů vod' ~ravne~,eho z predkupního práva a 
lem domě právo předkupní žad!t~lé fO ste~ovatele. Jest v'io'ženo na ce
pro požadovaný vklad práv; vlastnick,~pr"(č~oud Jsou}oho mínění, že 
k předkupu o zamýšleném . . e o s a I vyrozumení oprávnéného 
zák.). V literatuře jest sp~~~~~mO~á~~~Vi~~sti (§§. 1072-:-1~9 obč. 
pravo, obmezuje vlastníka v jeh, d' .j, a ~akllIhovane predkupní 
soud m,á požadovati vkladní listi~n ;lsp~~cnr m~ol: a z~a tudíž, knihO'vní 
(kladne: Ehrenzweig May ,y ~ru az o zanlku predkupmhD práva 
'd o ,r, zaporne: Randa B t hl P' . . :~ atelu a prvého soudu nelze sdíleti Podle, ' ar s~ .'. raVlll naZÚ'r 
zadD,st podle času kd dOl . § 93 kn. zak. Jest posuzovati 
niebo soukromých' ovlteno;c~ ~tsť°'il~ ~~ podle před!lože?ých veřejných 
rozh~dnouti jest z pravidla bez I~l šení s' ~7, 94 ~n . .za~.); o žádDSti 
chozlch vyřízení. Podle § 32' J

b
) tr .n, bez ~etrenl a bez před-

k
", . plsm. , kn zak musI b 't· I' t' . 
azan vyslovný souhlas osoby . '" k'h .. , y I IS Inaml' pro

obmezeno, zmšeno nebo na ji.nJoe]IZ n~ ovn: pravo má býti zatíženo, 
lmihovníh'O zákona z doby pO' vš ~ os~ u p:eved~no. Tyto předpisy 
že knihovní soud není povolán ~Dskect~em. o~canskem zákoníku ukazují, 
nati šetření a o ní rozhodDvat" cl u ove, zadatel! tvrzené otázce ko
smyslu smlouvy a zákDna řád~/ a ~ tom kt~rém případu vlastník ve 
uč'inil při zamýšleném zcizení ~va v, <LS oS,Dbe k předkupu oprávněné 
převDd práva vlastllÍlCkého př~dlO~~~o~k~a~l~kt t st 

protO' pro žádaný 
předkupního práva žádanému lJřevod a nI , IS m~~ prukaz o zániku , ' u v ceste sto]lclho. §§ 32 b) 87 , , 
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94 bod 1,3 a 4 kn. zák., rozh. nejv. s. čís. 991 sb. n. s. Průkaz ten chybL 
Bylo tudíž na důvodný rekurs předkupníkažádost 0' vklad práva vlast-

nickéhO' zamítnouti. N e j vy Š š í s o u d nevyhDvěl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

S názorem stěžovatelů, že knihovně zapsané právo předkupní jest 
jen právem Dsobním, nikoli právem věcným, nelze souhlasiti. V § 1073 
obě. zák. jest ustanoveno úplně jasně, že předkupní právo j'est sice zpra
vidla právem osobním, ale že v přÍ'čině nemovitostí muže býti přemě
něnO' v právo věoné zápisem do veřejných knih. Též § 1079 obč. zák. 
mluví v druhé větě výslovné o věcném právu předkupním. To jest platný 
zákon, jímž byly zapsanému právu předkupnímu - s výjimkou v § 1076 
obč. zák. uvedenou _ poskytnuty vše'chny účinky práva věcného. Na 
tom nemůže nk změn,j,ti teoretický výklad některých právnických spi
sovatelU, že ustanovení §§ 1073 a 1079 obč. zák. nutno chápati tak, že 
předkupní právo zůstává právem osobním i tehďy, by10"H zapsáno ve 
veřejné knize, že jeho, zápis do veřejné knihy má jen ten význam, že 
každý knihovní nabyvatel vstupuje dn obligačního závazku původního 
smluvníka a že se oprávněnému poskytuje jen osobní žaloba i proti nO
vému nabyvateli a jeho' právnímu nástupci (srovnej na př. Randa: 
Eige.ntumsrecht 1893, I, str. 224 a "PrávO' vl<cstnické« Vll. vyd., str. 78, 
Krasnopolski: Obligationsrecht 1910, sIr. 388, Krčmář: Právo obligační 
1926, str. 191 a Mayr: Právo obligační 1928, str. 232 a 233). Snahu, 
omeziti tímto výkl<Ldem zákona význam a působnost knihovně zapsa
ného práva předk,upního, lze si asi vysvětliti zejména tím, že předkupní 
práva jest vzhJedem k historickému vývoji považováno za zbytek t. Z". 
práv retmkč,ních, jež byla cidstr"něna j<cko přežitek minulých dob. Aie 
naprDti tomu nelze přehlížeti, že předkupní práva byla zaváděna ,i no
vějšími zákony, na př. zákDnem ze dne 8. července 1902, čís. 144 ř. zák. 
(o úlevách pro domy se zdravými a lacinými byty dělnickými) a záko
nem přídělovým' ze dne 30. ledna 19'20, čís. 81 sb. z. a n., § 51 (pro 
Státní pozemkDvý úřad). I osnova nového, českoslO'venského občanského 
zákona přejímá v § 1001 a 1006 dosavadní ustanovení občanského zá
kDníka o přeměně př'edkupního' práva v právo' věoné zápisem do ve
řejných knih. Z dos,IO'vu § 9 knih. zák., který jmenuje předkupní právo 
vedle věcných práv, nelze vyvozovati nic pmti názoru O' věonosti zapsa
ného práva přeclkupniho, neboť předkupní právo, nejsouC podle § 1078 
obč. zák. vždycky a samo o sDbě právem věcným, musilo býti v knihovním 
zákoně uvedeno zvláště, mělo-li náležeti k právům, jež lze do pozem
kové knihy zapsati. Ro,vněž předpis § 171 ex. ř. jest jen důsledkem 
§ 1076 obč. zák., neustanovuje tedy nic nového a neopravňuje k závěru, 
že exekuční řád jako zákon pozdější neuznal kniho\Cně zapsané právo 
předkupní za právo věcné. Řečená otázka jest ostatně i v nauce sporná, 
neboť i mínění, že předkupní právo k nemovitosti knihovním zápisem 
se stává právem věcným, má v právnické literatuře zastance. Tak na př. 

85'" 
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Ehrenzweig: Das Recht der Schuldverhaltnisse 1928, str. 421, Schuster 
v. Bonott: Orundriss des Obligationsrechts 1914, str. 75, Hasen6hrl: 
Obligationsrecht 1892, I, str. 21 pOZil. 75, Sedláček, Obligační právo 
ll. díl, 1926, str. 79 a násl. a v VI. vydání z roku 1928 i Bartsch: Orund. 
buchsgesetz na str. 82-83 a 151 pozn. 35. Soudní prakse řídila se skoro 
všeobecně názorem, že knihovně zapsané předkupní právo jest právem 
věcným, které působí proti každému třetímu držiteli (§§ 1079 a 443 
obč. zák.) a omezuje vo,lné nakládání vlastníka s nemovitostí potud, 
pokud ji oprávněnému nenabídl ke koupí (§ 1072 obč. zák.) nebo pokud 
právo jinakým způsobem nepominulo. (Srovnej rozhodnutí bývalého nej
vyššího soudu ve VídnI Ol. U. 3887, 3896 - judikát čís. 68 a 3943, dále 
rozhodnutí rakouského nejvyššího soudu S. Z. VII čís. 17 ze dne 20. 
ledna 1925 Ob I 39/25 a rozhodnutí čs],. nejvyššího soudu čís. 991 sb. 
n. s. ze dne 29. března 1921 Rl 402/21; opačně pouze rozhodnutí toholo 
nejvyš. soudu čís. 1030 sb. n. s. ze dne 26. dui;na 1921 č. j. R II 124/21). 
K tomuto v praxi převládajícímu názoru přikloňuje se z uvedených dů
vodů nejvyšší soud i nyn,í a vyvozuje z něho důsledně závěr, že vklad 
převodu práva vlastníckého k nemovíto'sti nelze povoHti, neprokázal-li 
žadatel způsobem předepsaným v kniho"ním zákoně, že zapsané před
kupní právo uhaslo, a že proto jest kniho"ní soudce po"inen přihlížeti 
z úřadu k zapsanému právu předkupnímu. Tento názor nejen se srov
nává s dosluvem zákona, ale hoví také potřebám hospodářského žívota, 
kdežto' opačné stanovisko mohlo by vésH k n'ežádoucímu oslabení dů
věry ve význam a působnost knihovních zápisů a nutiti do spo.rů. Na
padené usnesení jest sprá"ně odůvodněno a dovoladmu rekursu nebylo 
lze vyhověti. 

čís. 9305. 

Vícepráce, jež pro"edl polír oprávněného stavitele, za něhož vedl 
stavbu, nejsou ještě obcházenÚll :zákona, třebas je po~:ír provedl bez vě
domi stavitelova na vlastni vrub. Smlouva otakovýcbto vlcepracích 
rení nicotnou. Byly-li v/cepráce olbj'ednány II poHraJ osobně, nemá vý
znam, co bylo na ně placeno staviteli. 

(Rozh. ze dne 25. října 1929, Rv I 171/29.) 

žalobce domáhal se na žalovaném zaplacení stavitelských prací; 
které pwvedl při stavbě domku žalovaného, jsa tam polírem stavitele 
F-a, a to mimo práce ujednané se stavitelem. Pro c e sní s o u cl p r v é 
s t o I i c e uznal podle ža-loby, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š í s o u cl obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Žalobce domáhá se zaplacení stavitelských prací, které provedl při 
stavbě domku žalovaného, jsa tam polírem stavitele F-a, a to mimo práce 
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'ednané se stavitelem, tedy víceprací, o kterých tvrdí žalobce, že je k~
uJ I na "iastní vmb a že je žalovaný u něho samého obJednal.a Jemu sl~
~fl zaplatiti. žalovaný se brání tím, že se žalobce~ Jednal p.ků se :a
stupcem stavitele, že u ~ohůto sice ony práce n~obJednal: ~Ie ~e z~ v~e= 
cky práce staviteH F-OVl zcela zaplatIl. Odvolac! s~ud zJlslIl SIce: ze .za 
lovaný slíbil vyrovnati se se žalobcem, ale zamltl zalobu proto: ze v.lce-

ráce objednané žalo'vaným u žalobce byly konány bez "ed?ml ~ta"lte:e 
~-a na vlastní pěst žalobcovu, že u stavitele F-a nebyly obledna.ny, n~
brž' II žalobce, že tento nebyl oprávně~ je vykona51 p.odle § I ~ Zlvn. r., 

J
'e stavítelské koncese a dovo~ule z toho, ze zalabce predsevzal 

nema , .. t' t I 
č;n zakázan,ý a, ana je předmětem smlouvy tato Cll1110S, les sm ouv~ 
nicotná a žalobce z ní nemohl nabýti práv. Dovolatel pr~v,;m. napac:a 

rávl1Í názor odvO'lacího soudu o nicotnosti smlou"y. Ne~l tr~ba zaby
~ati se vývody, zda žalobce b~1 oprávněn vy~onatr s~ome ~race pro!o; 
že šlo o nepatrné zednické prace, nespadaj1el pod vyhladne opravnem 
koncesovaného sta.vitele nebo, zednického .mistra; Jde 0. t.o, ~da smlouva, 
z níž se žalobce domáhá zaplacení, směrovala k ~b~Jltr zakou.a o sta
vilelských koncesích. Vícepráce, které žalobce provadel.pko poln oprav
něného stavitele F-a, za nějž stavbu "edl,r:ezn~m~nal' s. h.ledlsk~ sta
vebně policejniho ještě obcházení zákona, trebaze J~ polIr pro",e~1 bez 
vědomí staviteIe na "Iastní vrub. Vždyť stavbu rrova?el ~'p:avneny sta
"itel a dal na ni s"ého' políra, který pro'vedl vlceprac.e, Jez byl~ kryt~ 
oprá"něním stavitelovým. Nešlo o obejítí tohotO' s.ta"ltele. Nesejde ant 
na tom, zda byly vícepráce sta:vebním úřadem schv~leny, toho ~e k plat
nosti smlouvy O nich nevyhledá"á. Proto odvolacl. sou? nepravem p~
važuje smlouvu o víeepradch za niwtnou, ježto pry smeronla k obc~a
zení zákona ° provádění staveb oprávněným ži"nostník~m .• O to n~slo, 
nýbrž o to, zda žalovaný objednal práce v žalobě u~ed:ne u zal.obce pk.o 
zástupce sta"itele nebo přímo bez ohledu na to, ze zalobee Jako pO:lIr 
sbvítele zastupo"al, a zda tyto práce jsou zaplaceny ylate:n vyk.o-~anyn; 
staviteli F-o"i. Okolnost, že šlo o' "ícepráce, nevylucuJe, pk mIm Pn:~ 
soud, že byly objednány u žalobce jako po~íra sta~l!e!e. F~a. Rovnez 
nevylučuje pO'vah.u objednaných prací jako vlcepracl,. ze)e zalo?ce pro~ 
vedl jako t. zv. melouch, t. j. za zády stavitele, nyb.rz, zda. zalov,:ny 
práce ty jako melouch objednal, zda za sv~ho .. s,?luvm.k~ chte! P?vazo
"ati žalabce nikoli stavitele. Ani na tom nezaleZl, Jak mml odvolacl sOl;d, 
že žalovaný'neobjednal práce u' stavitele F-a přímo nebo prostředmctvlm 
žalobcovým, nýbrž, s kým chtěl objednávku, smlouvu, uJedn.atJ. Byly-I! 
práce objednány II žalobce osobně, nemá význa~nu, co' .na ~e by.lo pla
ceno sta"iteli F-ovi. V té příčině zjiš~uje odvolacl s,?ud, ~e Vlceprace ob
jednal žalovaný u žalobce, že tento' Je k?n.al be,:' vedo,?l a b~z so.uhla:u 
stavitele F-a na "Iaslní pěst ve srozumem s,; zalo"a,n~m a ze s21bll , ze 
se se žalobcem vyro"ná, a vyvozuje z toho, ze smlu"mkem byl zal?bce. 
Z tohoto zjištění, jímž jest dovolací soud vázán (§~ ~9~, 513 c. r. .s.) 
aJ jež jest tedy směrodatné, nulno vycházelI. Z~ z,?m:~eho skutk.oveh~ 
zjíštění plyne prá"ní zá"ěr, že žalobce jest ,?pravne~ zad~tr na zaklade 
pl<rtné smlouvy mezi nim a žalovaným odmenu za Vlceprace a to v za-
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žalované částce 1.200 Kč Žl, '" ". 
dení důkazu znalcem o ~. ~.ovany: j".nz neslozl'l vcas zálohu k prove_ 
o tento důkaz a ne říz pr~rn.e!.enoSÍl uctu za vícepráce, připravil Se .. , 
(Čís .. 4000 sb. n. s.). mve ucmky tohoto opomenutí jdou na jeho vrub 

čís. 9306. 

Projev prodatelovy vůle že k ·t I v 
práva, má budoucně držeti 'z ráv:

pt 
.e yec, kterou měl bez věcného 

stačí, že se zcizitelova vůle t tomuv::::~~" ?emtalUSi se .státi výslovně, 
zatelným, třebas i ko-""u~'entnún v. ruJICI s a zpusobem proka_ ' 

IRU Ul cmem ' 
K pojmu úchovy (dete ,') . v . 

s věci, nýbrž. jen skutečná m~~o~e n:J;~d,uJe oprávnění k nakládáni 
Spoluvlastnik může se žalobou dl §". v, . 

roku o nepřípustnosti exekuce na je~: P~dil. 37 ex. r. domáhati jen vý-

(Rozh. ze dne 25. října 1929, Rv I 193/29.) 

Žalovanému byla k z .. ve' ,vv', 
L-ovi zaj'išťovací e'xe'kucaejlSzaebnt pen,ez,'I'te pOhledávky,povolena proti, OHu 

avemm a usch " , 
G., závodního valacha H . d 'h ,ovamm zavodního, valacha 
závodní .kobyly E"žalob~u,Z~V~i;\:'.~:la~~a !"1., závodní ~obyly M'v,a 
pustnosÍlexekuce tvrdě zVe e ek '. J , v~ahal se Anto'illn N. nepn-. ' ., x nce Jest nepnpust ' . Vt ' 
,neJSOu vlastnictvím dlužníka Otto L- . Vt na, Jezo zavodní koně 
straně jako traill'erovi ktery' me'l k ' v a, )e1z.o Otto L. dluh oval žalující 

ov , , ' , one v upne pensI za vy"'v 't v , 
a CVlcem a úplné ošetřování koní k d' 28' ' Zl u, umlS nem 
a na zaplacení tohoto dluhu dne ~8 nt, . u~~;a 1926 celkem 50.191 Kč 
stoupil a prodalo O ba' . v v , . dunor," 26 mu Otto L. koně po-

Ne' v v .. , n I z s I S o ll' y uznaly po dle žalob 
dek v tJe~ ~~z~~s.? ".d k dovolání žalv~v",ného změnil nap",d~~ýrozsu_ 
M., závodní k ' ' ze Jest exe~ce nepnpustná ohledně závodní kob I 
do polovice O~l~~~ě ~áv~~~~~~e spoluvlastnických po~ílů žalobcovlh~ 
vodního valacha H a posl' d valalch~ G., do dyou trelm ohledně zá-

. . ., eze o po OVlce ohledně závodního' valacha M. 

" ",~2~ 

Prováděje dovolací důvod čís 4 § 503 v . 
nemohlo' dojíti ke koupi G-a M-~ a H c. fo s:' dovO'zuJe dovolate!, .že 
nické právo F., kler' s ,'. -a pr?to, ze k mm měl sp01uvlast
nak nevyžadu' e zák~n prodejem nesouhlasIl. ;lle k platnosti koupě jed
obč. zák) jebnak vŠ~k b~lr~datel byl vlastmkem prodané věci (§ 922 
koně s vÝhradou sPoluvlast~~~~f~;ou~ z~stil" že Otto L. prodal žalobci 
své podíly. To mohl učiniti i b pr~v, -~VYCh, tedl:' že, mu. prodal jen 
vlastnická práva I,lijakneporušile(§s~~;llIb_-a, 'kr)otoz~ lIm Jeho spolu
late! náwr odvolacího d v o c. za . '. Oale napadá dovo
bytí vlastnictví. Míní,s~~ ~~l~~cs: ~t,,-lol o~~evzvdání ~oní potřebné k na
pravda, že žalobce netvrdil v ža,lobě vy;:l~vne, prev:zeIILn;tvrdll. Je sice 

. , 'y prOJ ev -uv o· tom, že ža- , 
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lobee bude míti nadále koně jako vlastní, ale tvrdil, že mu L. koně po
stoupil a prodal a že L-ovi na účtě vyznačil, že jest saldován převzetím 
kaní a že prodej oznámil Jokej-klubu. Toto tvrzení pokládá odvolací 
soud právem za odevzdání podle § 428 obč. zák. Zákon nežádá, by se 
projev prodatelovy vůle o tom, že kupitel věc, kterou měl bez věcného 
práva, budoucné má držeti z práva věcného, stal výslovně, nýbrž jen, 
byse zcizitelova vůle k tomu směřující stala způsobem prokazatelným, 
třeba tedy činem konkludentním. Takovou prokazatelnost vůle, by ža
lobce měl koně jako vlastní, naznaW žalobce tvrzením v žalobě o sou
hlasu obou smluvních stran s převzetím koní a s jejich postupem a od
vo1ací soud právem má za to, že v příkazu Otty L-a, by žalobce převzetí 
koní ohlásil Jokey-klubu, a v po,tvrzení převzetí koní L-em proti JOkey
klubu, jest obsažen projev, jejž vyžaduje § 428 obč. zák. Oov01atel má 
sice pravdu v tom, že projev vůle k převodu vlastnictví musí vycházeti 
od převodce, ale tomu bylo bk, an převodce L. přikázal žalobci, by pře
vzetí ohlásil Jokey-klubu, a když souhlasil s převzetím koní žalobcem, 
tedy s odevzdáním jich žalobci za účelem saldování Mlu, a když L. tím, 
že takto saldovaný účet přijal, projevil s jeho obsahem souhlas. Byl tedy 
oznámením Jokey-klubu i vyznačením salda na účtu přechod vlastnictví 
dostatečně a zřejmě dán na jevo, a to i pro třetí osoby. Neprávem však 
dovozuje dovolatel, že žalobce nebyl ani majitelem koní, jak vyžaduje 
§ 428 obě. zák. Měl-li je v pensi: jako trenér a ošetřovatel, měl je ve sku
tečné moci a v opatrování, jak žádá zákon v § 309 obč. zák., a tO' k pojmu 
lllajitelství (detence) stačí. Oprávnění k nakládání se k pojmu detence 
nevyžaduje, nýhrž skutečná možno,s! nakládání. Nezáleží na tom, zda 
majitelem stájí, kde koně stáli, byl žalobce či Otto L. Dovoláni je však 
částečně opodstatněno, pokud vytýká nesprávné právní posouzení od
volacím soudem, že pouhé spoluvlastnictví opodstatňuje vylučovací ža
lohu. Spoluvlastnictví k zabavené věcí je právem, které nevylučuje exe
kuci na celou věc, nýbrž jen potud, pokud je vedením exekuce porušeno 
spoluvlastnické právo žalobcovo. Spoluvlastník může se tedy žalobou 
podle § 37 ex. ř. domáhati jen výroku o- nepřípustnosti exekuce na jeho 
podíl. Nemůže se však a nemá práva domáhati se vyloučení z exekuce 
podílů jiných osob a proto nemůže se domáhati úplnéhO' zrušení exe
ku'ce. K takovému žádání nemá oprávnění (plenární roz;;odnutí čís. 4002 
sb. n. s.). Měl tedy odvolací soud zamítnouti žalohu, pokud se týká spo
luvlastn1:ckých podílů F-o'vých ohledně G-a, H-a a M-a, jež odvolací 
.soud zjistil do polovice pokud se týče do třetiny. V tom směru bylo do
volání vyhověno'. 

čís. 9307. 

Z podpisu směnky nebo blanketu, jenž se dodatečným vyplněním po
dle vůle stran má státi směnkou, nelze ještě dovozovati, že rukojmí chtěl 
podstoupiti i závazek obecnoprávní a že podpis směnky sám o sO'bě po
stačil jíž k průkazu písemnosti o tako"émto zaručení. Je-li však podpis 
směnky dotvrzením předchozího u jednáni O' ip.usol:lIl: ručení také ve 
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s~rsJ~ záruky obecnoprávní nelze mu up·T 
hlasem podle § 1346 obč. zák. n 1 významu písemného pro. 

(Rozh. ze dne 25. října 1929, Rv I 215/;29.) 

Žalobce domáhal se na žalované I . . 

f:~~mrJ~~tn~ ~~á~~~ž ~= !~~vaný IF~git~e~~~~~~~1 zsee zzá:~l~k~č:~~~ 
I i c e uwal podle žaloby o d ~c~'1 I. o c e s ~ I S o ud p r v é s to .. 
tvrdil.' , a c I s o U ' napadený rozsudek po-

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

D ů vod y: 

Jádrem sporu jest zda žalovan' I 
závazek a zda b 10 ři lom.. y :,za' na se obecnoprávní rukojemský 
obě. zák.). Jako\afct'· I se{reno predepsa,né formy, písemnosti (§ 1346 

. . a srn ouva I smlouva rukojemsk' • d' .'. 
a ]asneho projevu smluvníků tedy r k . 'h •• a vyza u]e urclteho 
bylo ručení převzato V tomto • u ?]Illl o a ventele toho, za něhož 
T-ovi ohráti li na žaiobce o zá s~::ru z]!stIly nižší s.oudy, že se manželé 
ale vyžadoval rukojmího jejž lIá~~ki ze, ten!~ pro'levIl k tomu ochotu, 
jí slíbil, že s ní přijde t"žalobcil a t -ovact"a~. a pa~ v žalovaném, který 
ž.e se chce ::aručití, že se žalo'vaný ~I~ldořilef~~~ ~nel~kduk POpkUd s,: týče; 
trebu]e pro Jednu pan' '. Sve u -OVl, ze po
Klára T-ová a žalov~/el1l~e, a ze se chce za to zaručiti. Když pak přišla 
čen' , "·k . Y k zal ObCI, mlUVIlo se o' formě listinného o'sv·d-I zapuje y a shodlI se na v d" • k •. e 
kterou chtěI žalobce stanoviti ~a a~:v;:~e~k y. :.r~ ~'rčení d~by sp!atnosti, 
roční, při čemž žalovan' ro ,. • TO u, za aa' T -ova o Jhutu půl-
b:an~e!. Z toěChto Zjiště,4~0~~~:~s~t :;'~~i'l~u~iž~rdetal s~ě,:ečný 
~e.r; ze se vule žalovaného nesla k tomu by p.. I s.ou ,y spravny za
zelu T-ových a to ručeni Ob ' revza rucenl za dluh man
širším, tedy jako ruko'mí v: ~~t~~ smyslu obecnop~ávním v ro.zsahu nej
závazek rukojemský. ~ezálefí n t (§ ~ 357 10bČ. ~ak.), nejen směnečný 
rubu (čl. 81 býv srn ř) a zd ab o~' I

Z? 'm ovany podepsal směn.ku na 
mlčen anebo jina,j~ se 'st~1 bezPř~d~ět;ý~e~~es~~~eč.,:ý. závazek již pro-

~~~hov~~~ Si~ákonem p~edepsaná forma' (§ 13e4l.~~uhe; ~d:Ota~~~ ~b~a 
d.at~1~~m vyp~n~~~~clap'o~~ez !tt~~~itS_U, smě?kYt,ntebo ~Ianketu, který se do~ 

t· • lan ma s a I smenkounelze ·e·t· d 
vo'Zova I, ze rukojmí chtěl podstoupl'tl' .tak" kb' ] s e o-b t d d' • e zavaze o ecnoprávní • 
/ta~o~é~~oP~~r~~:~rY :_~~ ? ~Obě postaĎÍIl. již k průkazu píse~,nao:t~ 
ziho ujednání o zPŮSOb} ru~e~t~ kpodpls sml enky dotvrzením předcho
lze mu· u'pr·I'tl· v'zn ' ,a e ve smys u z",ruky obeonoprávní ne-. y am plsemneho hl ,. ". , 
záruky podle § 1346 obč 'k ptro tseU!; Jez se vyhduje k platnosti 
žada~e~ písemnosti pro ;á~~;né ~~~hl~š~n~vr~~.;e ~á,kon stanovil po

~at;:~e;lOk u~:'tP~n~mu, nero~vážnému rozhodnutI r:~oj':nf;~.tó ~~m b~~~ 
. Jsa y I reCI, dostavl-lI se rukojmí k jednání o poskytnutí zá-
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pUjčky tomu, za koho se chce zaručiti, již s pevným fO.zhodnutím. 
V tom připadě postačí i podpis směnky jako písemné dotvrzení celko
vého záručného ujednání. 

čís. 9308, 

Smlouvami o důchod ve smyslu § 1 b) zákona ze dne 25. července 
1871, čís. 76 f., zák. jest rozuměti jen smlouvy o doživotni diichod. Ne
spadá sem úmluva manželii o placeni výživného a o dodávání dřeva. 

(Rozh. ze dne 25. října 1929, Rv I 328;'129.) 

žalobkyně byla spoluvlastnicí usedlQsti, jejíž druhá polovice nále
žela jejímu manželi. Při faktickém rozchodu umluvili manželé, že manžel 
bude platiti manželce ročně 1.200 Kč a dodávati jí 2 m' palivového dřiví. 
Žalobou, o niž tu jde, domáhala se manželka: na manželi zaplacení vý
~ivného a reluta za dříví za tři léta. žalovaný namítl najmě, že úmluva 
manželů jest neplatnou, ježto, nebyla zachována forma notářského spisu. 
Žalobě bylo vyhověno s O' u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j vy Š š í m 
s o u de m z těchto 

důvodů: 

Ve věci samé odporuje do,volání nap"denému rozsudku jen pro ne
správné prý posouzení otázky, zda úmluva stran o pb'cení výživného 
1200 Kč a o dodávání dvou metrů palivového dříví ro'čne potřebovala 
platnosti formy notářského spi'su. Nejvyšší soud uznává v souhlase se 
svým dosavadním rozhodováním (sfO'vnej uveřejněná rozhodnutí čís. 

1020 a 4635 sb. n. s.) názor nižších soudů, že úmluvu nelze pokládati za 
smlouvu O' důchod a že nepotřebovala k platnosti formy notářského 
spisu, za správný. Skuteonost, že smluvená úplata měla býti žalovaným 
plněna v určitých stejných lhůtách, nečinila smlouvu ještě smlouvou 
o důchod ve smyslu § 1 bl zákona ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř. 
zák. Kdyby se měly všechny smlouvy, u nichž úplato_ spočívá v pe"Íodi
ckém plnění, pokládati za: smlouvy o důchO'd, pak by i nájemní a pach
tovní smlouvy mezi manželi musily býti sepisovány ve formě notářského 
spiSl!, ač jich zákon nezařaďuje pod jejich obvyklým označením mezi 
smlouvy, pro které předepsal tulo formu, takový výklad příčil by se však 
pravidlu § 6 ohč. zák., že zákonům nesmí býti přikládán i'Íný smysl, než 
který vyplývá z běžného významu užitých slov v jejich souvislosti. Kdyby 
byl zákon chtěl i pro pachtovní a n~jemní smlouvy mezi manželi přede
psati formu notářského spisu:, byl by je byl jako takové výslovně uvedl, 
neboť jsou smlouvami svého: druhu právě tak jakO' v zákoně uvedené 
smlouvy kupn.í, směnné a o zápůjčku, a ani v obyčejné, ani v právnické 
mluvě nelze je zař"dilti mezi smlouvy o důchod. Těmito lze i pO'dle zá
kona čís. 76/1871 rozuměti jen smlouvy, které se v jiných občanských 
zákonech, především ve všeobecném občanském zákonníku označují a 
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upravují jako takové. Jsou to výhradně smlouvy o doživotní 
(Leibrentenvertrag) podle §§ 1284-1286 obč. zák., neboť 
o důchod občanské zákonodárství nezná. Tomu nasvědčuj m'lllt eriali,,' 
Sporné ustanovení bylo do zákona čís. 76/1871 převzato do slova 
čís. 3 notářského řádu ze dne 29. září 1850, čís. 366 ř. z., a to v DnedrlnC, 

kladu, že i tam se pod smlouvami o důchod (,Rentenvertrag) 
smlouvy o doživotní důchod (Leibrentenvertrag). Plyne to z du',o(lov,,"' 

. zprávy k vládnímu návrhu, otištěné v Kaserero·vě vydání zálwn.a 
76/1871 z roku 1885 str. 15, kde se odmítá návrh, by forma notářski'hn 
spisu, dosud předepsaná pro smlouvy o doživotní důchod mezi ma.nž'eH, 
byla mzšířena na smlouvy o doživo,tní důchod vůbec. Že v sOllZené.O] 
případě nejde o smlouvu o důchod doživotní, o tom není sporu. 

čís. 9309. 

Proti e1xekuci vyklizením na základě soudnlho svolení k výpovědi, jež 
uděleno z důvodu § 1 čis. 12 zák. na ochr. náj;, nemůže nájemník uplat
ňovati žalobou podle § 35 ex. f., že pro vypóvidajiciho pronajimatele 
odpadla po udělení svolení k výpovědi potřeba bytu nebo že vypověze
nému nájemníku nebyl pronajat náhradní byt. "Opatření bytu« nezna
mená, že je pronajímatel povinen míti k disposici nájemníka náhradní 
byt, až se tento rozhodne jej najmouti teprve po drahné době, nýbrž zna
mená jen, opatření možnosti nájmu bytu pro dobu vyklizení. 

(Rozh. ze dne 25. října 1929, Rv I 876/129.) 

Majiteli domu bylo dáno soudní svolení k výpovědi bytu, najatého 
žalobcem, z důvodu, že majitel domu potřebuje byt pro sebe. Proti exe
kuci vyklizením domáhal se dlužník žalobou, by byla exekuce prohlášena 
n'epřípustnou, ježto majitel domu nepotřehuje již bytu pro sebe, byv
úředně přemístěn do jiného. města, a ježto dlužník nedostal náhradní byt. ' 
žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m 
s o U' dem z těchto 

důvodů: 

Těžištěm rozhodnuti jest, zda žalobce mŮ'Ž:e žalobou podle § 35 ex. ř. 
uplatňovati proti svolení k výpovědi, vydanému v nesporném řízení po
dle § 4 zákona o ochraně nájemníků, okolnosti, jež neuplatnil v nespor
ném řízení o výpovědi, a, změnu okolností, nastalou teprve po vynesení 
rozhodnutí v řízení nesporném, jež by bývala vedla k jinému rozhodnutí 
o svolení k výpovědi. Žalobce opřel žalobu o to, že žalovaní nepotřehují 
již bytu, protože později byl Dr. Václav N. přeložen do D., kde má byt, 
a o to, že nedostal náhradního bytu, který mu žalovaní opatřili, protože 
jeho majitelé odepřeli mu jej pronajmouti a pronajali jej jinému. Na
staly-li tyto okolnosti ještě v čase, kdy je žalobce mohl uplatniti v ří
zení nesporném, brání jejich uplatnění ve sporu podle § 35 ex. ř. doslov 
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" h býti předmětem ža-
'kana. Pakhže nastaly tep, rve napolom, n

k
el,'l'o OtU ml' nárok na vyklizení 

za ' 'oto že neJsou o o nos . I 
loby pod~e § 35, ex. ~'r~~em' rušícími nebo stavícími. Takovtm.' oko.
stanoveny soudnnn vy . o b' 'ik (nebo stavení) obltgacmho na-
nostmi jsoukljen ~y ~~:~~~~~sř~d~~~~, na př. uspo~ojeni toh,?t? náro~~~ 
roku na vy Izen, , "k věci dodatečná nemoznost pinem, po pn 
prominutí" p,romlcen~ ~anl t' uš'~í vzájemný právní poměr stran n~bo ho 
actě sečkam, tedy o o nos I r, .1 čnu oměru jež nema vltvu 

~tavící. Ale nelze jimi ro~un;~~~~o~~~i,Zs~ude! uznán' nárok na vykii~ 
na trvání nebo na stavem nal "',' nelze 'eho zánik odvozovalI 
zení by~u pravopl~t~lě ~~rez~t~~f::~e~~~" že by ~odle nich nebJI o býval 
z toho, ze se pozdeJ!, p.~ . Y ku nýbrž o posouzení jiných pomeru. ,Od~ 
uznán. Tu nejde o zam ,n~:o,' na'ímatele potřeba bytu po udelem 
padla-!i te~y pr? ."YP?v~da]lct~i ~ro oJězenému nájemníku pron~jat ~yt, 
svalem k vypovedl, neoo nebl ,~e'l protože nájemník nepouzll pnle
který mU pr.onajímatel vsk~~ u ~pa n !k žalobou odle § 35 ex. ř.uplat
žitosti, by SI ho najal, nemuzf ~ie::;'~:dem stano~eného. Soud posuzuJe 
ňovati zánik nárokU' pravo,? a n, 'd'odle § 4 zákona o' ochraně ná_ 
nárok na vykHzen.í a sV,olem k vYP?ve ť t tak CO' do' otázky opatření 
jemníků Jak co do ~~tr~b~ P~~~~J~~~au'~í o~y~apo.tomní změny neruší ,ná: 
náhradmho bytu po e,,Q ~ I ,"emn'íka na ponechání bytu, o nemz 
rok rozhodnutím nabyt~. Nkaro, ( onvaldi bezpodmínečně, neoživuj~, tím, ~e 
bylo rozhodnuto svol,emm vy~, tl, nebo že nájemník jlz nemel 
později odpadla po!reba t~on~]lma ~k~~~čně byl opatřen. proto, že ho 
k disposici náhradnt byt, ery m~ O Cení bytu podle § 1 čís. 12 zá
včas nenajmul. To zákon ne,st~novl~n:f';atel jest povinen míti k dispo
kona o.ochr; náj., neznat;'ena, z,: p~ tehlo rozhodne jej najmouti teprve 
sici náJemmka, ,nah;ad?1 byt, a~ sen o atření možnosti nájmu bytu pro 
po, drahné dobe, nybrz zna~e:~ J d Pod padla potřeba pronajímatelova 
dobu vyklizení. Proto n,eroz ,o uld. z ~" době kdy to mohl nájemník 
po rozhod~utí ,? sv?lem k vypo;e ;1 ~:ě~iP~platni.Íi, a zda zůstal ,~ájem~ 
v nesporn~m flze.nt ? svol~m ~~kutkU mU opatřený. Těmito otazkaml 
níkovi k diSpOSICI nahradnt byt, b" ti ježto o nich bylO' již pravo
nelze se ve spom podle § 35 ,;x. r. za, ~av,' ovědi Tím však jest spor 
platně ro,zhodnuto při ud~lem sovolem eb I~Ppotřebí o změněné potřeb~ 
rozhodnut v neprosp~,ch zal,obc~v a r;" ~e žalobce nemá již k áisposic~ 
bytu: na straně prona]lmatelu al1l o' t?, 'v' znam vychází-li odvolacl 
náhradní byt, provád~N důk~zy. ~~~~ ~~~~í ~yly uplatňovány okolnosti, 
soud z předpokladu, ze ve vypove . 
jež žalobce uplatňuje v tomto sporu. 

čís. 9310. 

Odpůrčl nárok. o "h ď ku týká se při odporu námitkou 
V' 'imka z náležitostí odpurct o Daro ,..' od-

jen t~~o, že se n~~y~aduje v~ko~a~e~~~:!.~o:~~a~~A~~n~ oá~:rt; ~: 
mínky odPo:ru ~ez, J~o ~dYZ,,~t I PJ'emui 'přislušl! nárok jen na urctte 
mitkou nem tudtz opravnen ven e , 
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jednání, v každém případě musí býti splněna podmínka 
věřitelovy pohledávky. 

(Rozh. ze dne 25. října 1929, Rv 11416/29.) 

Žalobci domáhali se na žalo'vaném, by byl uznán povinným, 
se užívání nemovHosti, ji vykliditi a žalobcům odevzdati. Žal 
rali žalobci o své vlastnické právo. žalovaný namítl najmi', že Za,lob'Ci 
nabyli vlastnictví k nemovitosti odporovatelným právním jednáním, 
vznesl námitku obmyslnosti. O ba níž š í s o u d y uznaly podlle 
loby, o d vol a c í s o u d z těchto' d II v od ů: Podle skutkových 
a žalobního žádání jde o žalobu na vyklizení z dŮVOdu lastni'ckéh,) 
práva žalobců. Žalovaný doznal, že žalobci koupili nemovito,st od 
leny H-ové a že jsou jejími' knihovními vlastníky a že nechce nemovitost 
vykliditi, pročež napadený rozsudek žalobě vyhověl. Námitky 
ného zabývaly se odporovatelností převodu nemovitosti z Heleny 
na žalobce a dále námitkou' obmyslnos·ti (excepio doli), kterýmžto ná
mitkám soud prvé stoHce nevyhověl. I odvolání opírá se o tyto námitky, 
avšak neprávem. Odvolatel nemúže proti žalobnímu žádání namítati 
odpůrčL právo. Možno pokládati za doznané (§ 266 c. ř. s.), že odvolatel 
zažaloval Helenu H-o'vou o náhradu škody, kterýžto spor není dosud 
skončen. Odvo,lateli nepřísluší tudíž proti Heleně H-ové vykonatelná po
hledávka. Důsledkem toho jest i uplatňování odpůrčího nároku námitkou 
toho času vylou:čeno, nehledíc k otázce, proH komu by bylo rydpůrčí 
nárok uplatniti. Ani námitce obmyslnosti nelze přiznati úspěch. Tuto 
námitku nemůže odvolatel proti ža,lobcům vznésti, dokud není zjištěna 
nepJa.tnost koupě. Soud prvé stoH,ce posoudU tudiž věc potud sprá"ně, 
že uznal podle žaloby, ač odvolací soud nemá za to, že by vyho'vění ža
lobě mělo právní základ v § 523 obč. zák., nýbrž spíše v § 354 obč. zák. 

N e j vy Š š i s o II d nevyhověl, dovo,lání. 

D ů vod y: 

Podle d'oslovu § 10 odp. ř. lze odpor vykonati obranou dříve, než se . 
věřitelova pohledávka stala vykonatelnou', a jest proto zřejmě mylným 
názor odvolacího soudu, že i v tomtO' případě předpokJ.ádá výkon odporu 
pohledávku vykonatelnou. Ale mylným jest i náwr dovolání, že výkon 
odporu: námitkOll vůbec neni omezen, neboť výjimka § 10 odp. ř. platí 
jen, pokud jde o vykonatelnost, jinak jsou podmínky odporu tytéž, ať 
se výkon děje žalobou podle § 8 odp. ř., neb obranou podle § 10 odp. ř. 
Ani k odporu obranou není tudíž oprávněn věřitel, jemuž přísluší jen 
nárok na urči,té jednání, na př. nárok na převO'cI knihovního vlastnictví 
k nemovitosti, jejž tvrdí žalovaný (srovnej rozh. uveřejněné ve sb. n. s. 
pod číslem 7598 a 8725), a v každém případě musí býti splněna pod
mínka nedobytnosti věi'i,telovy pohledávky, co<ž žalO'vaný o svém domně
lém peněžním nároku netvrdil. Opak nelze vyvozovati z jeho zcela po-. 
všechného přednesu, že žalobci kupní smlouvu dojednali, by zmařili jeho 
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h b'j kd" v;m soudem nevyhověl áva. Odvolací soucl proto nepoc'y I, Fť r ) které mu prý slibo-

~~i11ít~:I!~I:V~~;~~, i~l~~~~t~:~~~lik o~~~~~~a~!l~j~ 'práv~;mv je~;éá~~~~ 
va;~iÍtka ob111yslno;ti (exceptío doE), o ?íž žalo;~n; ~~~okOI}o ústním 
~cí že ji uplatňuje jen z opatr~OSÍl, ?Yla'ž~a~~al:ho nfatka slibovala, že 
sp~rném jedn,ání, ~rovedena, vr~:I~~:, beztak patří že tam může bydleti 
mU dum pře,dáz~ žlv~~di~f~=~a n~ohou bydleti, že' žalobci o tom věděli 
do smrti a ze I Jeho I' t·. důvěry v pozemkovou knihu. Nebylo 

že proto se nemohou d,ovo ava, I .. měl na mysli věcné 
~y tudíž vyloUČten~, ž\~a~yV~;"n:~~~oal~~~:~~o~ároku na jejich vy~li-
právo k nemov~ ~s ,em, J , N' ,hledíc k tO'mu, že takové pravo 
zeni a odevzdam zalovanym. ez, ~~ , ,,' dí žalovaný v tomto 
v prvé stolici výsTov,n ě nebylo

d
, "'tamt "!an

l
, °t'e'tnoePnra,omv:'tkY J'en tvrdí, že bY,lo I,· 'b ž na o'po s a nen .. .. 

smyslu d~vo al1l, ny ! ... , dk . ch důvodech ZJIstIl!, zda dI1-
ovinnosÍl soudu, vyset,nl!, a. v rozsu ovy , ., ne latn'. Tímto dú-

~od, O nějž ~alobci, opua]! zalo~u, Je~~t~~? Z~k.),PjehO~ žalobci na
vodem jest vsak :ravo vla;:n;f~eo ~arování jak tvrdil žalovaný, jelikož 
hyli i tehdy, kdy.! v play ~a~ování 'est prA"ním důvodem Pf? nabytí 
podle. §ké

1
h
461 ~bca' ZN"ekbyla tudíž věd odvo,lacím soudem mylne posou-vlastl1lc 'o prav . 

zena po stránce právní. 

čís. 9311. 

žaloba podle § 228 c. ř. s. • ,. t přihlédnouti z úřadu 
K tomu, zda j~ tu ~r~vni zájem na urce~:;I~: rozhoduje. Nen~-1i h~ 

Právní zájem m~~ ~ by? v dObě! kfY :~ 'žalobu zamítnouti. Plrávní 
v této době, byt ~ 1 ~l':.e ,byl:. jes ,~. nElIb odůvodněn tim, že 
zájem na nal~avem Zjlstem. nal~nih~ P~:"nahraditelná škoda, pak-Ii 
žalobci hrozila 'exekuce vykltzenun : tím klizením až do pravoplatného 
byl prav~latně p"o~olenodklad~xe ~~e ~ odklad exekuce byl povolen 
rozhodn~tt Ol!0slc?iho SPON rud L~~t~nn~l:ImVéhO právniho zájmu nebyl jen proti stozeni Jistoty. .e os ~., 
by odstraněn ani přerušenun oposlcmbo sporu. 

(Ro-zh. ze dne 25. října 1929, Rv I 1554/29.) 

... ľ . e žalovaní Žalobci domáhali se proti žalovanjm, ?y b~10 z~~~~o~ezV. v mezi-
uzavřeli dne 24. prosince 1927 ohledn~ů b{~c~ J:fc: řísl. jednak z jed
patře, sestávajících je~nak .~el 3 :~~f~b~í plat~ou nlemn'í smlouvu toho 
noho po~oje a kU~,hyn; ~ f~~sc~~ řečené místnosti za čtvrtletní náje~né 
obs~hu, ze prona]Ima]I za ď " ,'vuroti rávoplatné vypo-
800 Kč že nájemní tato smlou,va trva po pra ,P cf 12 Tna 1927 
vědj dřjvějŠích majit~lů ,dom,u po~olenéí ussn~f~~~r111v~~a1?jak~ ~;áVni ná~ 
že se -zalovan'l uzavrel1lm teto, najemn.,. , y'. 'di k případnému 
stupci dřívějších majitelů prava .. pou~~! J~t~ ~~Pž~~~vaní jsou povinni 
vedení exekuce vykhzemm na Je]l111 za a 

i, 
"'l 

# 
I~J 
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to uznati ~ jsou zavázáni dodržeti nájemní smlouvu. O ball i Ž 
s o ~ d Y zalobu. zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod 
V ramcI odvolaclho důvodu nesprávného právního posouzení věci 
přezko,umati právní názor prvého soudu, pokud jde o náležitosti 
po stran ce procesuální. zaloba, o ui,ž tu jde, jest žalobou určovací 
§ ,228 c; ř., s. ,Nutným jejím pře~po~ladel:' tedy jest, by žalující 
mel~ pravlll zaJem na tom, by pravllI pomer, o který jde, byl co 
na JIsto postaven soudním rozhodnutím. Tento právní zájem na 
Jest ryze procesu:ální náležitostí, nezávislou na disposici stran k 
soud musí hleděti z úřadu. Právní zájem musí tu býti nejpozději ~ 
k~! se rozhoduje o žalobě. Nedostává-Ii se ho v této době, byť i tu 
dnve, Jest určovací žalobu zamítnouti. Právní zájem na naléhavém 
štění nájemního poměru odůvodňuje žalující strana tím, že jí hrozila 
kuce vyklIzením a tím i nenahraditelná škoda. Právě tomu čeHla oposiiční 
žaloba a, nebezp~čí exekuce vyklizením odvráceno bylo tím, že byl 
volen ~ravoplatne o~kl.ad exekuce vyklizením, až do právoplatného 
hod~UŤl spom 0p,oslcmho. Nebylo tu ledy v době, kdy se rO:lh()d()Vall, 
'O pnpustnostr urcovací žaloby, právního. zájmu ve smyslu § 228 c. 
Nesejde proto na tom, zda byla Oposíční žaloba podána dříve či pozd,~ii. 
~ež žaloba, o' niž tu jde. žalobci snaží se právní zájem odůvodniti 
ze ,odklad .ex~kuce ~ykli~e,ním byl povolen proti slOžení jistoty 10.000 
a ze teto J1stmy a UToku z ní nemohou použíti. Tato okolnost není 
způsobilá, by odůvodni'la právní zájem ve smyslu § 228 c. ř. s. 
spíše o zájem rázu jen hmotného. I kdyby oposiční spor, jak to' 
strana navrhla, byl přerušen, nebyl by tím odstraněn nedostatek 
~avého prá\Oního zájmu ve spam, dokud by nebylo upuštěno od oposičilí 
zaloby, neboť ve sporu tom bylo by lze pokračovati. Proto otázka 
ruš~ní oposičního sporu nemá pro souzený spor významu. Soud první 
stolIce posoudil věc správně po právní stránce a právem zamítl žalobu 
pro nedostatek podstatné náležitosti procesuální. . 

Ne J vy Š š í s o u d nevyhověl do'vo,lání, poukázav k důvo'dům 
sudku odvolacího soudu. 

Čís. 9312, 

Směnečný zákon ze dne 13. prosince 1927 čís. 1 sb. z, a n. na rok 
In& ' 

, ~yl~-1i It~ směn~e udána platebna jako údaj místnosti (r.evlastní do
H1lcd), Jest sice smenku presentovati a pro neplacení protestovati v pla
tebně" avš~ i~~ pr~ti Pďje~l1d. Je-Ii však. platebnllJ údajem osoby (ne
vla~tnl dom,c'!lat), lest smenku presentovati a pro neplacení protestů
vah v p!atebne proh takto udanému zmocněnci. Byla\.1i směnka splatna 
v e spot,~elně, jde o nevlastní domicil, nikoliv o nevlas,tního domiciliáta. 

Bezvyznanmé 1.'ady nemají v zápětí neplatnost protestn, jen když lze" . 
z celého obsahu protestu vyčísti jeho p'Ů'dstatné náležitosti. . 

(Rozh. ze dne 25. říj.na 1929, Rv II 644/29.) 
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Proti směne;6ným platebl1ím příka~ům na"mítl ~alovaný, výst,avce smě-
k že zažalované směnky nebyly vubec predlozeny k placem a nebyly 

?~d" protestovány. Procesní soud prvé stolice směnečné 
ra ~eební příkazy zrušil. D ů vod y: K zachování postihového nároku 
pia .. z'alovanému, vy' stavci zažalovaných směnek, bylo podle § 37 srn. 
p[Ou o S 'k bl. ť ·k. třeba jednak presentace, jednak protestu. men y y y, opa reny 
zal ~kou: »Zahlbar in der stiidtischen Spaarkasse In P.«, kdezto "dres a 
do oz lb' 't . t d" 'Ia' »Eheleute M. Pranz und Ma.rie X. in P.«. P ate 'll! mIs o nelll II IZ 
znedíiné od směnečníkova bydliště a proto' nejde o směnky domicilova,né 
~c;: smyslu § 22 směn. zák., nýbrž jen o. uvedení platebny; V tak~vem 
Hpadě jest pres:ntaci ~ protest vykon~tI ,~ platehny udane na. sm~nc;, 

~le proti pfíjemcum smenek (VI'Z Judlkat CIS. 1700 a rozh~dnulI neJ~Ys
šího soudu ze dne 23. květm 1905, čís. 158). Jest tudlz p~otestatem 
v takovém případě příjemce. Protesty ohledně sporných smenek byly 
vzneseny tím způsobem, že notál na požád,ání měs~~ké spořItelny v :. 
a za jejího souhlasu převzal srn enky ve sVe ka'llcelan, poznamen-av, ze 
podle prohlášení spořítelny krytí pro smě'nky nedošlo. Pr~testy. ty ne
vyhovují předpísům § 95 a § 98 směn. zák. :od~e § 98 sm;n. z~k. by,lo 
presentaci a protestaci pmvésÍ'Í! v obchodl;l. mlst.no.~h M:s~ske spon
telny v p.. jako platebny a mohlo se tak stah na JI,nem ml~,te (~ tomto 
případě v kanceláři notářově) jen se svolením,účas!?íků" tohz one osob X, 
proti níž protest měl býti vznesen, v souzenem pnpade tedy, ObOlU pn
jemců a nestačilo k tomu pouhé svolení p'lateh~y. ~vedem platebny 
má jen ten význam, že present~ce a pro:e~tace .. ~1aIJI bY;1 vykonany u nI, 

nikoliv však proti ní; protestatem nenl, Jak I~Z nahore hrlo, uveqeno, 
platebna nýbrž příjemce. V protestu musela byh uvedena Jmena tecMo 
protestátů (§ 95 čís. 2 směn. zák.), do protes!tu musí také pojat býti 
údaj, oč byl žádán pmtestát, a jeho odpověď (§ 95 čís. 3 směn. zák.). 
To vše se nestalo, a mímo. to, jak j';;ž uvedenO', staly se presentace, a 
protest na jiném místě. Aby zachován byl postihový nárok žalobkyně 
proti výstavci (žalovanému), k tomu bylo třeba presentace a protestace 
řádně' po'dle uvedených předpisů vyko!naných, a, jelikož ~e tak ne~talo, 
pozbyla žalobkyně směnečnéhO' nároku pmti ža!lovanému. Zalobkyne Sice 
tvrdila, 'že podle ujednáni s příjemci i se žalov~ným byla presenta:e 
i protestace prominuta, avšak, nehledíc k tomu, ze se tak.nestalo zpu
sobem předepsaným v § 38 směn. zák., a jen v tom případě by nep:ati1 
požadavek § 37 směn. zák., nebylo tvrzení to prokázáno, neboť svedcI 
udali, že se ono ujednání neS'tallo, a nasvědčuje tomu též to, že žalob
kyně přece dala směnky protestovati" což by zajisté ~ebyla učinila, 
i<Jdyby bylo pravdou, že presentace a protest byly prommuty. Od Y o~ 
I a c í s o U' d napadený TOzsudek po,tvrdll. D u vod y: Jde o pravm 
posouzení případu, totiž 00 fO.zhQldnutí otázky, zda je tu platný prote.st, 
čili nic. Odvolací soud odpovídá na tuto otázku v souhlasu snapadenym 
ro'zsudkem záporně. Není tu směnky domicilované, jak se myl'ně uvádí 
v protestu, nýbrž jde jen o' určení platebního místa. Protest měl tedl' 
býti učiněn v tomto platebním místě, u ž"lující ~po!lteln)T,. a nIkolI 
v místnosti notářově, V protestu mElIí býti uvedenI prl~atele lako ony 

.'! 
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osoby, proti nimž byl protest podán a jen oni mohli by býti 
váni -;-a účastníky, s jejichž souhlas~m by mohla nastati odchylka 
dO' n1Ista p:otestu ve smyslu § 98 směn. zák., nehledíc k tomu, že by 
n~~sI1o, byl! vyznačeno v protestu, což se nestalo. Bylo tedy v 
pnpade poc~ybeno neje~ proli předpisu § 98 (2), nýbrž i proti 
p1s11m § 95 Č1S. 2 a 3 smen. zák. To jsou podle názoru odvolacího 
tak,PO'ds~atné ~ady protestu, že jej nelze uznati za vyhovující př,edlJisul11 
S!!leneČne~o zak?ua. Je~! v podstatě směnečného práva, že v;;,edcv 
predp1sy Jest m1Ť! za pnsne a kategorické a nečiní v tom vÍJiimk 
§§ 95 a 98,nebof při výkladu, jejž dává těmto místům zákona UU"Ula_ 

telka, mohly by se vyskytnouti nejasnosti u každého z bodů uved1jnV'Ch. 
v § ?5, čímž by p1:~vní ,bezpečnost byla ohrožena. Ostatně jsou zá'va(lv 
ktere se v t?mto pnpade vyskytly, jak už bylO' řečeno, podistatné a 
pro,to u~naŤ!,p:l~tnost protestů ani při, výkladu odvolatelčině. 

Ne J v y s S 1 S o u d nevyhověl dovoláni. 

Of1vody: 

,Jde jen o to, zd~ nenastalo směnečné obmeškání a důsledkem toho 
z,trat~ post;hu prol! zalovanému, výstavci a indosantu žalobnich směnek 
tl1n, 3e smenky nebyly řádně předložen,y k placeni a že tato presentace; 
Jakoz 1 n~zapl,acení ne~yly os~ědčeny .pwte,stem včas o tom učiněným 
(§ ~1 s:nen .. zak.), Jak zalovany uplatml v p,semnýchnámitkách. Žalob-. 
kyne pnložI1a ke, každ~ ze tří žalob spoleĎné projednáva,ných listinu. 
nadepsanou »Smenečny protest«, vystavenou notářem Dr. Vilémem 
Sch-em, .na doklad toho, že žmlobní směnky nebyly v čase dospělosti 
za~l,acen!, Ž~lovaný)e~nak upír~ těmto listinám právní ráz protestů, 
P?'hevadz pry nemaJ1 zakonem predepsaných náležitostí (§ 95 směn. 
za,k.), )ednak n~mítl, že protes,t nebyl učiněn na místě, kde po zákonu 
mel by tI vyk?nan (~ 98 Smě? zák.)., Nižší soudy právem uznaly, že 
nebylo vyhoveno' ~oz~da~ku za-kona am v tom ami v onom směm, a vy
VOdlIy z toho spra,,:ne dus ledky. Není sporu., že směnky byly opatřeny 
dolo'zkou »Zahlbar 111 der Stadtischen Spaa'fk"se in P.« a že adresa zní 
»Eheleut: ;"1, F;-an:; ~n;I Mar~e in P.«. Není tudíž platební místo rozdílné 
od ,bydl~ste s:nenecmku ~. nejde o směnky domicilované ve smyslu § 22 
smen, za~. M~stskou spontelnu v p, jest poklMaNI jen za platebnu. Podle 
§ 98 sm~n; z~k. Jest presen:tací,směnky k place'Hí a protestaci vykonati 
v o,~ch:"ll11 mlst?OSl! a, n.e~,~lr Jl, v obydli oso-by, proti které úkony tyto 
smeru)'. ~rotestatem Jest}nJatel směnky (po případě vysta,vitel směnky 
vlastm), Jemu ,nutno v,techto místnostech předložiti směnku k placení 
a tan; P;Ot1, nemu'. vzneSl! protest. Byla-li na směnce udána platebna 
Jak? ud"J m1stnosŤI (nevlastní domici1), jest směnku pres.entovali k pla
C~~' a pifOtest0'Cat1 pro neplacení sice v platebně, avšak zase jen proti. 
pnJ,ateh. Je-h vsak platebna údaj~m osoby (nevlastní domiciliát), jest 
smen~u presento~~Ť! a protest0'C~t1 pro neplacení v platebně proti takto 
udanemu mand,atar!, Jak by!o pn presenta.C'I postupováno, jest osvědčiti 
protestem, Jenz ma m1mo J111e obsahoval! jméno neb firmu osob, pro 
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které a proti kterým se protest činí (§ 95 čís. 2 směn. zák.), údaj, oč 
byla žádána osoba, proti které protest jest činěn, jeiI?dpověď neb?, po
známka, že odpověď nedala, anebo že nebyla zastlzena (§ ?5,CIS, 3 
směn. zák.), místo jako'ž i kalendáliní den, měsíc a rok, v nemz bylo 
vybídnuti učiněno nebo v němž bylo ně učiněn bezvýsledný pokus (§ 95 
ČÍS. 4 směn, zák.). Nedostává-Ii se některé ze zákonných náležitostí 
protestu, jest protest. n;pl~tný, T~m není ovšem fečeno, že by i bez
významné J1,nak formalm zavady pnvodrly tento dusledek, nezbytno jest 
však vždy - a také stačí - by z celého obsahu protestu bylo lze vy
čisti podstatné náležitosti protestu. Tomuto požadavku předložené pro
testy nevyhovuji. Není z nich zjevno ani jméno nebo firmao?ob, p,roti 
kterým se protest činí, ani údaj, oč byla žádána osoba, proŤ! ktere se 
protest činÍ. Z doslovu protestu jest dále patrno, že byl učiněn v kan' 
celáři notářově. To přímo odpomje předpisu § 98 (1) směn,. zák. že 
bylo dáno svo,lení účastníků, tedy také toho, proti něm.uiprotest smě
řoval, pokud se týče směřovati měl, tedy manželů M-ovýc,h, ne,bylo pro
kázáno a není to ani v protestu vywačeno (§ 98 (2) smen. zak.): Pro
testátem nebyla platebna, poněvadž směnka byla splatná v Městské 
spořitelně v p" tedy v určité místnosti, a nikoli »Městskou spořitelnou 
v P.«, neb »pros,třednictvím Městské spořitelny v p,« a PO'd., tedy man
datářem. Platebna byla tu nevlastním domicilem a nikoH nevlastním 
domiciliátem, (Srov. Grunhut: Wechselrecht L § 51 pOZll. 19 str. 422, 
ll. § 79 str. 49, Rouček: Nové československé právo směnečné bod '85, 
150.) Že byl protest vůbec prominut, není ze směnky patr~o J§ 38 
směn. zák.) a nebylo to ani prokázáno. TO'ho S'l hyla ostatne vedon;~ 
i žalobkyně, neboť jinak by nebyla směnky protestovala. POSOUd11 tud1Z 
odvolací soud věc správně po právní stránce. 

čis, 9313. 

Na ručíteli, uplatňujícím nárok podle § 1364 obč. zák., Jest, by tvrdil 
a prokázal nedobytnost postižního nároku, zaviněni věřitele podle § 1295 
obě. zák. a pi'ičinnou souvislost mezi tímto zaviněním a nedobytností 
postižníbo nároku. 

(Rozh. ze dne 25. října 1929, Rv II 654/29.) 

Žalující firma dodávala fi·rmě Š. zboží do komi'se. Ž~lovaný. se z~
ručil jako rukojmí a plátcež'alobkyni za závazky frrmy s, Na frrmu S. 
byl napOltom vyhlášen úpadek. Proti žalobě o zaplacení za zboží namítl 
žalovaný započtením vzájemnou pohledávku z náhrady škody ve výši 
zažalovaného. peníze, již prý mu žalobkyně způsobila svým zaviněním 
(§ 1354 obč. zák.) , P J o c e sní s o udp r v é s tol i c e uznal podle 
žaloby; vzájemnou pohledávku, uplatňovanou započtením, neuznal za 
pravou. O cl. vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil. O ů vod y: 
V podstatě domáhá se žalovaný náhrady škody na žalobkyni z té přícmy, 
totiž odpírá placení, protože prý mu škodu způsobi'la svým zavin,3ním 
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(§ 1364 obč. zák.). Zavinění to spatřuje jednak v tom, že připustila, by 
dlužník protismluvně sám upotřebil zboží, které mu bylo dáno jen do 
komise, čímž prý osta'tně poměr komision~ářský přešel ve smlouvu ku 
za kterou vůbec neručil, jednak v tom, že ho o rozvázání poměru komi
sionářského neuvědomila hned v roce 1924, když k němu došlo, nýbrž 
teprve později, a že hy, kdyby byl býval včas o rozvázání poměru uvě
doměn, byl mohl učiniti' všecka potřebná opatření, by žalobkyné dostala 
bud' zboží nebo peníze za ně stržené. Než podle názoru odvolacího soudu 
nelze mluviti o zavinění žalobkyně'. Žalobkyně, majíc jistotu v ručeni 
ž"lovaného, nemusila proti dlužníku postupovati s krajni přísností, nýbrž 
bylo věcí žalovaného, by, převzav tak dalekosáhlé ručení, sám dbal ná
ležitě svých zájmů jak při sepisování smlouvy tak i za obchodního spo
jení; ve vlastním zájmu sám měl hleděti k tomu, by dlužník, za něhož 
ručení pi'evza1, vedl si takovým způsobem, by jeho, ručitelovy zájmy 
nebyly ohroženy; k tomu měl zajjsté více možnosti a příležitosti, jsa 
v místě dlužníka, než žalobkyně, která má sídlo na Slovensku, a nemůže 
od ní spravedlivě žádati, by dbala více jeho, zájmů než on sám uznal za 
potřebné. Nelze souhlasiti s jeho názorem, že neručí za koupě, které 
uzavřel dlužník pm svou osobu jako komisionář; vždyť jeho ručení 

v tomto směru nebylo nikterak omezeno. Ručil' za správnou a bezvadnou 
likvidaci celého komisionářského poměru (dokonce bez časového ome
zení) a není pochybnosti o tom, že by musil ručili, dokonce i za to, kdyby" 
byl' dlužník komis,ionář trestným způR0bem důvěry komitentovy zneužil. 
Než v dopise ze dne 10. dubna 1924 je n,a odběr zbo,ží dlužníkem pama
továno a dokonce se mu tam' ukládá za povinnost, že zboží pro SVOll , 
potřebu bude musiti uhraditi na ji'llé stra'lě. Z tohoto dopisu n,ikterak , 
neplyne, že byla žalobkyně povinna, na příkl,ad do tří dnů, proti dluž
níku po,stupo,vati, nýbrž stano'ví se tam, že při placení do tří dnů po
skytne se mu 2% skonto, připouští se tam však výslovně placení po
zdější, pro které ovšem ona bonifikace odpadá. Že však smlouvou ža
lobkyně převzala zvláštní závazky v tom směru, by hájila 'zájmy žalo
vanéhO' jako ru6tele, ve smlouvě obsaženo není. Jest sice možné, že 
by hlovaný byl prost jakéhokoli risika a nebezpečí v případě, kdyby 
byl poměr komisionářský probíhal tak, jal, byl vesmlonvě naznačen, 
ale pravda jest, že by v tom případě, kdyby ž'alobkyně ,nebyla předvídala 
úchylky, prostě ručitele byla nepotřebovala. Podle názoru odvolacího 
soudu má pravj'u napadený rozsudek, shledávaje, že tu vůbec není za
vinění žalobkyně; spíše hy se dalo mluviti, jak již nahoře bylo nazna
čeno, o vlastním zavinění žalovaného. Ostatně jest poukázati i k tomu, 
že žalovaný sice tvrdil, že by nebylo došlo na něho jako spoludlužníka, 
kdyby byl býval včas mohl zakročiti. Něco konkretního o tom, jak by 
se byl stav věci v tom případě lltvářil, a jak by byly v té době nároky 
žalobkyně z poho,tových prostředků dlllžníkových uhrazeny, zalovaný 
vůbec neu\Cedl, při čemž jest míti na paměti, že byl to právě neblahý 
finanční stav dlužníkův, který žalovaný sám připouští a který byl právě 
také jedním z důvodů záruky žalovaného. 

N e j v y Š š Í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 
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Důvody: 

DGvolací soud souhlasí s právním posouzením, je~ož ~e spor~ ,vdO~ 
10 odvolaCÍm soudem. Hlavní .námi,tka žalovaného, ze p:e:,za!v lu~em 

sta . I f' . Š které vznikly z obchodu kOlHlslOnarskeho, 
. II za ony zavaz<y umy., -- t k 
]e t v rozporu s obsahem smlouvy ze dne 15. dubna 1924, v ~lZ o ,a 10= ]e:

m 
obmezení rukojemství není zmínky. Podle smlou,":y za~ucrl s~l za o 

v .' ko rukojmí a plátce za všechny závazky, ktere z m VZlll y. pro 
vany ]~ .. ako hlavního dlužníka. Tvrzení, že P?dle .s,?l?uvy nebyla fJr~a 
~rmu . l'na spot'rebovati zboží uložené II ní zalu]lcl fU'mou, ve vlastnm~ 
S opravnc, , . ' h t bulove 
"vodě říčí se smluvnímu ustanovení, že jest povInna vsec no a "" v 

z~1 p;fud je žalující firma vyrábí, odebírati jen od ní, a tep:~e v pnpade 
s .oe. noci nebo kdyby žalující firma zrušila výrobu, že_ muze svou po
vyss~ ~r.ti ·inde. Bylo tedy výslovně smluveno, že firma,S. ~ude z k~mls
tr,elb

o 
sklYad~ ]'el'ž ža:lul'íci firma u ní zřídila, nejen zbOZl dale prodavah; 

nfl " . , t b·1 'h kla při čemž nema 
lýbrž uhražovali i svou vlastnt potrebu, a II ov; . o s , , . k . t 
~ýznamu zda takto vzniklý právní pomer ma by tl pos~~ov~n ,lak o v~, ll~ 
k .. 'áře do kupní smlouvy podle čl. 376 obch. za ., Cl Ja. o pnma 
oml;JOn l Da'Je nalnl'ta' žalovany' že žalující hrma zavmlla nedo-kupnt srn Oliva. - , 'v 1 v o o: 

b tnostohledávky u hlavního dlužníka hm, ze se nestara,a vcas? Jej: 
Y , P 'I '1 vaného takže se nemohl postaratr o' vcasne vybram a nevyrozume a za o, , " v 

vrácení zboží nebo zaplacení. Zbytečně vyvrací do~OI";~ n~zor, ze ~~ p~~ 
. . t uložená věřiteli poslední větou § 1364 obc. za., Y nepr~, ev 
vw~n~áháním pohledávky na škodu rukojmího, nevztahUJ; n_a prq~ady, 
s y k" 'al i J' ako plátce. Z tohoto dúvodu zamltI zalobm na
kde se fU O]ml zavaz. ' . l' S ... Im soudem ne-
rok sice soud prooesm, ne vsak soud odvo, aCL plvn , .-
lze sice souhlasiti. jak bylo obšírně odůvodněno rozhodn~hm cls.1699 
b ale správné jsou dúvody odvolacího SOUOU. Naml~ka hkn~vostl 

~e' ~'. ~~hání pohledávky jest v podstatě nárokem. na na~rad~ s~o,dy 
'kYle' l'ukoJ'lTI1'mu tím že se J' eho p'ostižní nárok proh hlavmmu dluzmku 

vznl' , , . I' I ť'" tento ná-
stal vinou věhtele zatím nedohytnym. Na ručtte 1 up a; nu]lclm . , , ' 
rok jest, by tvrdH a prokázal nedobyh:ost pos~ižního nar?~u, z§av~n~;l ~': 
řitele podle § 1295 obč. zák. (srovne] Zelller~v,komentar kl, o ~~ 
zák) a příčinnou souvislest mezI leho zavmem~ a ned?bytnosi: b ' 
stiž~Ího nároku. V souzeném případě nepokládal zalovany, z.a ~o re ne 
tvrditi ani, že utrpěl neb utrpí škodu, zvláště že j:~o POSyZlll narok ne
bude z úpadkové podstaty hlavního dlužníka. am cas,tečn~ zap:la,cen. ;~= 
viněni žalující strany a příNnnou SOUVIslost sIce tvr~.l, avs<lk cml ~o 1 p, , 
sobem nedostačujícím. Bylo třeba, br určitě oznacll, coa kdy za U]1C~ 
strana měla při povinné bedlivosh uCl!1lh, ale zanedhala, dale by yr~ 
kázal že. kdyby nebylo onoho zanedbání, nebyl by_se );h'O pOShznl na
rok ;tal nedobytným. Obsah korespondence mezI zalU]1:1 frrmou a .lrr~ 
mou 'š. o zaplacení sporné pOhled,ávky, kte:á byla předlo:e~a ve spoJel1~ 

" 'a.lo,bkyně pwti úpadkO'le podstate hlavmho dluzmka., poskyto rozepn z . . ." čT načJl 
val žalo,vanému dostatečný základ, by případne zavmelll Uf "e oz . 
Když místo toho jen zcela všeobecně ovytýká ž?l~jIC! !ir';'ě, že l:et,,:al~ 
na bezpodmínečném placeni do tří dnu po zas lam uctu, ze po prerusen 
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dal,ších dodávek pro pi"rušení výroby v roce 1924 nepřikmčila 
k soudnímu vymáhání pohledávky a neuvědomila žalovaného, a 
opět jenom zcela všeobecně tvrdí, že by se, byv vča's uvědoměn, 
staral o vrácení zboží a o zaplacení dluhu, byl jeho nárok na Italnr,", 
škody odvolacím soudem pro nedostatek určitého odůvodnění 
zamítnut. Že pouhé posečkání hlavnímu dilužníkoví nebo nepodání 
loby íhned po dospělostí pohledávky o sobě není ještě zaviněním, 
třeba zvláště odůvodňovati, že však neopodstatňuje nárok ruk oj 
náhradu, plyne právě z § 1364 obč. zák., jenž v tomto případě ~ljZn'iVá 
rukojmímu jen nárok na zajištění proti hlavnímu dlužníku. T","""' 
žalující strana porušila závazky převzaté smlouvou ze dne 15. 
1924, jest v rozporu s jejím obsahem. Proti hlavnímu dlužníkovi, nepř"c 
vzala žalující fírma jiný závazek než zříditi a doplňovati komisní 
zbo·Ží a prodávati mu je za určité ceny, proti žalovanému nepřevzala 
vazek žádný, a žalovaný si také nic ,nevyminU, nýbrž přistoupil k 
vazkům hlavního dlužníka jako rukojmí a plátce bezvýjimečně. Re'zhod·," 
nutí odvolacího soudu jest správné a musilo býH po,tvrzeno. 

čís. 9314. 

Tříletá promlčecí Ihftta výsadního zásllivního práva převodního po, 
platku počíná dobou, kdy měl poplatn~k poplatek zapmviti. Promlčení 
se p,řerušuje tlm, že byly pop,latky v promlčecí Ihfttě exekučně zajištěny 
vkladem zástavního práva. 

Obecní přirážky k převodnímu poplatku požívají obdobného výsad-
ního zástavmho práva jalro převodní poplatek. . 

K tomu, zda popIatek požívá výsadního zástavního práva vftbec nebo 
dosud a jecli tedy toto výsadni zástavní právo již promlčeno, musí exe, 
kuční soud přihlédnouti z úřadu podle obsahu přihlášek, třebas nebyl 
vznesen odpor. 

Zákonné zástavní právo daně z vodní síly (§ 11 zákoua ze dne 12. 
srpna 1921, čís. 338 sb. z. a n.) požívá výsadního pol'adí před pohle
dRvkami knihovními (§ 216 čís. 2 a čís. 4 ex. f.). 

(Rozh. ze dne 25. října 1929, Rl 504/29.) 

Rozvrhuje nejvyšší p,odání za exekučně prodanou nemovitost v Praze 
přikázal s o' udp r v é s t o I i c e v přednostním pořadí eráru pře
vodní poplatky a daň z vodní ,ny a městu Praze 10% státní přirážky 
k převodním poplatkům. K rekmsu městské spoNtelny rek u r sní 
s o u d napadené usnesení po,tvrdil mimo jiné z těchtc d ů vod ů: Není 
důvodnou stížnost městské spoWelny, pokud se obrací proti tomu, že 
byly přikázány v přednostním pořadí převodní poplatky 50.000 Kč a 
7834 Kč, neboť, jak z výkazu nedopl"tkil úřadu pro vyměřování po
pJ,atků patrno, týkají se tyto poplatky převodu č. p. 199, pokud se týče 
jeho části a požívají na nemovito,sti přednos,tního práva zástavního, ne
boť opírají se o platební rozkazy, prvý ze dne 1. prosince 1924 a druhý 
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p 5 ledna 1923 a hyl prvý poplatek exekučně zajištěn na n~movi
ze dn - ~ 27 dubna 1925 a druhý dne 31. března 1925 (.§ 14 nar. mIn: 
losll dn 3' k 't 1850 čís. 181 ř. zák. čís. 7 zachovaného v platnostI 
f· ze dne . ve na , 
m· 'k·) . čl !II uvoz. zak. ex. r. • ' 
. N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu mestske spo-

řitelny. 

Důvody: 

Městská spořitelna stěžuje si do usnesení rekursního' ~olldu .nejprve 
oto že byly státu přikázány na jeho pohledávky z pre;:od~!ch po

pr tk" částky 50.000 Kč a 7.834 Kč s přísl., ježto prý nepoz!v3'l' vy sad
p!~o u ráva zástavního, zanikl1ll>vše tříletým p.romlče.ním .. Stezo~atelka 
nI t ? má na mysli tříleté promlčení výsadlllho prava zastavlllho ve 
~~ r~fu čl. III nařízení ministerstva finanCÍ ze dne ~. května lS50,. čí~; 
lS! ř. zák. Leč stěžovatelce nelze dáti za pravdu, J:,,zto s~ amo nepoko~S1 

vrátiti důvody uved.ené rekursním soudem, a stac! k ~yvod~m d~vo a
~rhO rekursu podotknouti, že tříletá promlčecí lhů~~ vY,s,"dU!?O. zastav-

'1 práva podle citovaného článku III onoho nanzem pocma dobou, 
~~!O poplatek měl býti zapraven poplatníkem. Řečené poplatky byl,r vy: 
mJeny prvý platebním rozkazem ze dne I. prosInce 1924 a druhy ela , 
tebním rozkazem ze dne 5. ledna 1923, neuplynu!a bY.,tedypro",'lceC! 
lhůta II prvého dříve než 1. prosince 1 927 a u druheho dnve nez 5. ledn~ 
1925. Není třeba uvažovati, kdy byly plat~b!1l ro~ka~y dooručeny a na 
stala splatnost a kdy počala běžeti od m promlcec! lh~ta: le~to plO
mlčení bylo přerušeno tím, že pO'PI.~t~y byly.za promlcec! Ihuty exe
ku.čně vkladem práva zástavního zaJ,,'steny, prvy P?platek ~ne ,~7. dubn~ 
1925 a druhý poplatek dne 31. bře~na 1925. ,O.d techto dnu bezela nova 
promlčecí lhůta tříletá a tato do príklepu Jeste neuplynula (srov. rozh, 

5314 sb. n. s.). , P 10'" ťt í 
Další její stíŽllO'st do toho, že byly při~ázány n;estu . r~ze. 10 S .an 

přirážky k převodním poplatkům,. vyvrac! rekn;rsm soud tu;" ze protI Je~ 
'ich přikázání nebyl při rozvrhovem roku podan, odpo~. St~zovatelka ma 
bvšem pravdu, že její oprávnění k rekursu nem tu za.v!sle nao tom, zd~ 
vznesla odpor ovšem jen potud, pokud rekurs .je opren o d.uvody, Jez 
netřeba uplatditi odporem. Rekurs .~př~la~těžo~atelka.o to, .ze ony po
ložky přirážek městu Praze nepoz!vaJ! vys~dmho pra~a zastavmho ~ 
že položky ty jsou promlčeny. Promlčením mIn! tll' patrne zase promlčem 
výsadního práva zástavního, jak o něm byla

o 
řeč shora. K tO'mu,. zda po' 

platek požívá výsadního práva zástavního vubec nebo dosud ,:Je~!I ted~ 
totO' výsadní právo již promlčeno, musí exekuční soud pnhl<;dnout! 
z úřadu podle obsahu přihlášek, třeba nebyl vznesen odpor, Jezto Jde 
o použití velících předpisů § 216 ex. ř. (srov. nál. 5685, 5496 a.5412 
sb. n. s.). Proto není správné odl!vodnění r:,k,;rsního sou,?u;, Pres 5.0 
však stěžovatelce nelze dáH za pravdu, a nepnkazal! ?"y pr~razky; Pn
rážka obecní k převodnímu poplatku požívá obdobneho' pra~a zast~v;; 
ního jako sám poplatek. Podle obsahu platebních rozkazu, pnpoJenyc 

" 

'J 
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k přihlášce v ověře"~ých opisech, by ly ony přirážky obecní k 
mmu poplatku vymcreny podle povolení ministers,tva financí ze . 
dubna ~1.922, daného na základě ustanoveni § 10 zákona ze dne 6. 
1920, Cls· 114 a § 33 zákon·a ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 sb. 
PO~le posléz u~edeného ustanovení zákona (odst. 4) platí o OS'Ob11ílY 
a vecnem ručem a o promlčení obecních přirážek k převodnímu PUPI'ltkl 
zákonná ustanovení o státním poplatku obdobné. Platební rO'""7" 
přirážky jsou datovány 24. února 1925, 5. únOra 1925, 9. prosince 
a 6. srpna 1926. Placení poplatků uloženo bylo. do 14 dní. 
právo zástavní promlčuje se tedy obdobně jako podle čl. III shora 
uvedeného ministerského nařízení ze dne 3. kvě.tna 1850, čís. 181 ř. 
ve třech :ete~h .od d~by,. kdy měl poplatnik přirážky zaplatiti, tedy 
uplynUl! ctrnacl!denm Ihuty od doručení platebního příkazu. Podle 
nezau,iklo výsadní právo zástavní pro řečené přirážky do dražby, 14. 
Slllee 1927, tříletým promlčením a byla úhrada právem přikázána. 

Rovněžneprávem si stěŽUje Městská spořitelna v B., že 
z vod~nf ~i1y s přis!. přikázána ve výsadním pořa.dí proto, že v 
bylo zadano jen o hotové zaplacení, nikoliv o přikázáni ve 
řadí. I když se v přihlášce okresní finanční ředitelství n. po,i"".16"" 
pořadí výs~dní, bylo účtováno zapravení ve výsadním pořadí při 
vrhu a o nem bylo JednánO'. Daň z vodní síly požívá zákonného zás 
ního práva ~a díle s"mém (§ 11 zákona z 12. srpna 1921, čís. 338 sb: . 
z.~ a n.). O prednos'lI t?hoto zákonného práva zástavního platí všeobecné 
p;edplsy o Jl11ych dal1lch. Podle § 216 ex. ř. požívají zákonného zástav~< 
l1I~O pra~a nedop.]-atky daní, z n€movitos.tÍ placených, a to ve výsadním 
P?radl pred po?'ledávkami knihovními (§ 216 čís. 2 a čís. 4 ex. ř.). Ježto 
zakon (.§ 11 zakona o dávce z vodní Síly) pokládá tuto dávku z vodní 
~í1y za dávku tížící Samo dilo, tedy nemovitost, požívá výsadního pořadí 
Jako nedoplatek daně z nemovitosti. 

čís. 9315. 

Učební sm~ouva ujednaná n,ezletilcem s přivalením poručníka nevy
žadUje schválení soudu. 

(Rozh. ze dne 26. října 1929, R I 590/29.) 

Nczletilý poručenec byl na učení u Jana L-a, majitele knihtiskárny. 
Bez. svolem učebníh~o práva přes,tonpil do učeni u majitele knihtiskárny 
AlolM K-a. Por u cen s k Ý s ° u d schválil učební smlouvu mezi ma
teřskou poručnicí ·nezl.etilce a Aloisem K-em, odmítl však žádost poruč
nice . o vydání nahražujícího s.volení učebního pána k přestupu do 
učenI u Alolsa K-a. K r"kursu Jana L-a zrušil re 1: u r sní s o u d na
padené usnesení a odmítl pro nepříslušnost soudu žádost o schválení 
učební smlouvy a o vydání nahražujícího svolení učebniho pána k pře
stupu nezletIlce. do učeni u A:oisa K-a. D II vod y: Právem vytýká re
kurent napadenemu usneseni, ze se soud neměl v nesporné cestě s touto 
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, ',-roby'vat,. Uc .... ební smlouva mezi učedníkem a živnostníkem může veCl La . '. f ' 
'ti učiněna, je-li učedník nezletilý·, platně i. jím Sam)T:n ~ Jest lI1: V1C.: 

b~1tnou, když zákonný zástupce v tomto připadě matersk~ poručmce,)' 
Podepíše (rozh. ze dne 25. úno;a 191~! C: IV 134y14, sblrka rozh. CIS; 
g383 z roku 1915). Z ustanovem § 99 z'v. r. plyne, ze k platn?sh smlo~v) 
~ učení není potřebíschválení soudem poruč~nským ~hledne nezlehle~D 
~Ohumíra K-a, nýbrž že majitelé živností maJl saml~ucebm .smlouvy pn~ 
hl 'ovati u společenstva jehož jsou sam' členy, Zlvnostmk jest podle 
~~ poslední věl3Jživ. ťád~,.přijín;aje ~č:dníky vázán ~ře~pisy živ no

ftenského řádu, a nedodrzel1l JIch ma v zapeh ÍI esty naznac~ne v §.133 a) 
živn. ř., takže učedník nemlIže .~zíti úhony a jest o jeho Z~jn:Y z~konem 
dostatečně postaráno. Jest tudlz nezlehlec s dost~tek. chlanen pre~dp~sy 
ži.vnostenského řádu před škodou. ze sm:o'U~y 'Uce?nI a proto, uCIllI~h 
učební smlouvu s přivalením sve materske po~ruc~lceJ. ~lelze m]uvltJ 
o zvláště důležitém jednání ve smyslu § 233 obc. zak., jez by vyzado-
valo schválení soudu. . o 

N e j v y Š š í s o u d nevyho'věl dovolacímu rekursu poukazav k du
vodům rekmsního soudu. 

čís. 9316. 

úmluvou, podle níž má býti sp0r.ná věc roz~o~ta rozsudím, není 
vyloučen pořad práva •. By~a-li t~ov~ spornáovec pres to vznesena na 
řádný soud jde o neptlslusnnst radných soudu. ... 

Má-li st'nlouva o rozsudím býti účinnou pro strany urclt~~ sporu, 
musí býti sjednána mezi nimi a ne,:;tačí, že:)~ sna~ sje,rutaly Jme osoby 
súčastněné nějak na právttím pomeru, tvoncnn z~d ~poru. ~mlouva 
o rozsudim nepřechází na singulárníbo nástupce v pravrn111 porneru. 

(Rozh. ze dne 26. říjn<i 1929, Rl 759/29'.) 

Josef P. uzavřel s K-em jakožto ~ajite.len: sv~řenského panst~í p~ch
tovni smlouvu o mlýně. V pachtovm smlouve (cl. Xl:') ,b~lo ujednan.?, 
že spory rozhodnou znalci a, kdyby se znalci o sporne ven n~shodh, z~ 
si zvolí třetího za předsedu a že ostatně platí c. ř. s. o smlouv,; rozhod~!: 
zejména, že výrok rozhodčí o stavu propachtovaný~ch o~Jekt~ a. o VY.s1 
odškodného jest pm obě strany závazným. PfO'Í! zalobe .pravmho na
stupce K-ova (kupitele panství) o odškodněni z. pachtovm smlou:;,y na
mitl žalovaný Jos.ef P. nepřípustnost pořadu pr~va. vzhledem~ cl< c!. XIV 
pachtovní smlouvy. S o udp r v é s t o II c e namltce .vyhov,:1 a zal?bu 
odmítl. Rek u r s ne i s o u d zrušil napadené usneseni a ul0211 p~vemu 
soudu, by, vyčkaje pravomoci, wov~ po zákonu jednal a vydal ?ove roz
hodnutí. D II vod y: Z ustanovem cl. XIV smlou~y patrno, .. ze s~t;any 
smlouvu uZ3Jvřevší pro spory z pachtovmho pomeru~ vylouclly radne 
soudy a přenesly rozhodováni na rozhodce (.§ 577 .c. r. ~.). I kdyby tu
diž názor prvého soudu byl správným, měl ž"lovauy vzneslI ~aml~kune
přípustnosti pořa.du práva a prvý soud měl r02hodnouh o teto naulltce, 
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nikoli o námitce nepřJslušnnsti. 'soudu, púněvadž úmluvou podle čl. 
byly pro .;pory mezI s:r~naI?'1 smlouvu uzavřevšími vyloučeny 
sOlldy. Nez soud nepoklada nazm prvého soudu za správný, pro SOllzen" 
sp,or neplatí úmluva o rozhodčích podle čl. XIV pachtovní 
Jezto smlo~vu tu nepodepsali žalující, kteří jsou jen singulárními 
SIUpCI)edne ze smluvních stran ve smlouvě uvedených a byla by ÚITtlll"a. 
pro ne zavaznou Jen, kdyby byli universálnimi nástupci smluvní . 
(§ 547 obč .. zák.). A!"a ú:nluva pro žalwjící stranu neplatí, jsou povolány' 
k rozsOUzem sporu radne soudy a proto bylo třeba napadené usnesen' 
zrušiti a soudu prvému přikázati, by zno·va po zákonu o věci jednal ~ 
nové rozhodnutí vynesl. 

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

D ů vod y: 

, Rozhodování Nejvyššího soudu je ustáleno na právním názoru, že 
umluvou, podle níž má sporná věc býti ro'zhO'dinula rozsudím není vy
lOučen pO'řad práva a že, byla-li taková sporná věc vznesena' na řádný 
soud, jde o nepříslušnost řádných soudů, k níž, nebyla-li včas namítána 
nelze hleděti z úřadu (srv. mzh. čís. 2563, 6183, 6734 sb. no s.). Ale n; 
tomto rozdílu v souzeném případě nesejde. Jde tu jen o to zda strany 
tO'hoto sporu učinily platnou smlouvu o rozhodčím soudu a ~a tu O'tázku 
rekmsní soud odpovédel právem záporně. Podle § 5Ti třetí odstavec 
c, ř. s. smlouva o rozsudím musí býti zřízena písemně, žalovaný ani ne
tvrdí, .že se ,žalobci takovou smlouvu vůbec sjed'nal, tím méně, že ji sjed
nal plsemne, Má-li žalovaný za to, že žalobci trhovou smlouvou ze dne 
3; března 1926 vstoupili do, nájemní smlouvy, již sjednal s jej.jch práv-
nHn předchůdcem ve vlastnictví k najwtým nemovitO'stem, neplyne z toho 
mc pm úsudek, že tím vstoupili též do smlouvy o rozsudím, jež byla 
v oné smlouvě obsažena, neboť netvrdil ani že se i tato smlouva ze 
dne 3. března 1926 stala písemně, takže i s toho,to hlediska schází ná
ležito,s! písemnosti, stanovená zákonem pro smlouvu o rozsudím. Názor 
prvého ~ollldu, že nevadí,. že smlouva o- kompromisu nebyla sice uzavřena 
s!ranaml, 50holo, spom, JEm když byla uzavřena stranami tohoto práv
nlho pomem, Jest mylný, neboť, má-Ii smlouva o rozsudím býti účinnou 
P'ro. strany mčitého sporu, musí býti sjednána mezi n;mi a nestačí, že 
Jl sJednaJY snad jiné osoby na právním poměru, tvořícím základ jejich 
s~oru, nejak ::ú~a-stněné, Nepřechází také její závaznost na singulárního 
nastup-ce ~ u:~I:em prá~ní~ p~mě,ru, protože nástupce nesjednal smlouvu 
J~ho se tykay~1 a do,tycny pravm poměr byl dojednán jen mezi původ
nI,ml smluvmml s,tranami. Pokud její závaznost přechází na univE'sálního 
nastupce, netřeba tu řešiti, protože o něho u žalobců zřejmě nejde. 

čís. 9317. 

, Up,latňovám nároku na zajištění odkazu jest ~ do jeho splnění pře
kážkou vydání odevzdací listiny. 
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Otlkazovník jest oprávněn k rekursu do opatřeni s<>udu, júnž bylo, 
ařlzeno vydáni odevzdací listiny dědici přes to, že dosud nevykázal 

~plnění povinnosti zajistiti odkaz. ' 

(Rozb. ze dne 26. října 1929, R I 822/29.) 

Do usnesení p o z Ů s t a los t n í h o s o u d u, jím! byla ~y~ána o?e-
dac '! listina stěžo'vala si Eliška G-ová, jíž bylo záveh odkazano pravo' vz J , I "I ' b tu. Rek u r s n i s o u d zrušil napadené usn;sen! a u OZ! prvemu 

Jdu by rozhodlo návrhu na vydání odevzdacl ltshny teprve po za-
sou , 'h " I' b tNe] 'ištění služebnosti bytu odkazovni,ce zakm ovall1~ s u,ze nos 1. ,~ 
J š š í s o u d nevyho'věl dovolacllTIu rekursu, avsak upraVil napadene 
~ZnesenÍ v ten rozum, že se zrušuje opatření prvéhO' soudu, kterým, bylo. 

r'I'zenO' vydání odevzdací listiny a ulO'žil prvému soudu, by o navrhu 
na " h d t' "h dědice na vydání odevzdací listiny rozhodl az po ro.z o nu 1,,0, n~vl u 
Elišky G-ové na zajištění odkazu a až dědic, bUde-,lt n;u !~p~tem ul~
ženo, vykáže, že splnil zajištění odkazu Elišky G-ove, zalezepclho '!. na
roku »míti jizbu s kamny, by se v ní mohlo bydleti, pO'stel a penny«. 

D ů von y: 

Stěžovatel vytýká především, že odkaz.::vnice Eliška G~ová, neměla 
oprávnění ke stížnosti do usnese~í p'rvého .. sou?u:, a) nebot pry se do
pisem ze dne 4. března 1929, ktery zaslal Jep p'ra~lll zast'llJ~ce Dr. Leop~ld 
A. právnímu zástupci stěžovatelovu, Dr. Ant~n~nu K-OVl, ~zdala prava 
stěžovali si z jakéhokoliv důvodu proh vydalll odevzdac! h;;tlt1y: ana 
souhlasila s jejím vydáním, bl odevzdací listina byla v dobe shznosÍl 
již pravoplatná a odkazovnice nemohla žádati o její ~flIš;~í, ana ~,e!,~I~ 
vyřizenim jejího návrhu ze d·ne 28. ledna 192~, kterym :ad,ala zapslenl 
svého odkazu, záležejícího v nároku shora vytcenem. Lec vytka lest ne
odůvodněná. Pokud ji stgovalel opírá o důvod pod a) uvedeny, nelze 
z obsahu dnpisu jím předloženého' vyčísti, že Eliška G-ová souhla:',ila 
~ a o to jde - s vydáním odevzdací listiny dědíci i když,nebude, d:IV~ 
zajištěn její odkaz. Odporuje tomu nejen smysl do~.alecneh~ ~y]adrem 
právního zástupce Elišky G-ové, nýbcož i obsa,h JeJlho P??~m, ze dne 
6. března 1929, jímž vzala sice zpět puvodm navrh na zapstem od~azu 
ohledně 5.000 Kč ale setrvala na něm ohledně odkazu shora uvedeneho. 
Pokud jde o dů;od' pod b) uvedený, jest si lIjasniti, čeho se domáhá 
Eliška G-ová stížností proti odevzdání po,zůstalosti dědici. Podle o])sahu 
tétO' stížno'sti vytýkala, že pozůstalost nemě.Ja býti d'ědid o,devzdána,: 
jelikož nesplnil dosud povinnosti lIložené :nu ov, § ,149 nes?: nz., neboť 
nezajistil její odkaL zanechaný Jí posledlll, vuh zustavltelcmou a zale-· 
žející v niiwlm mi.ti jizbu s kamny, by v m mohla bydlett, pos,tel a ?e-
hny. Návrh její zněl na zrušení odevzdání; 'pokw~ by ~leby,~a splnen;;
dědicem povinnost uložená mu posledni vult:, Opmda-'~i Elt,ska ,G-ova 
stížnost výslovně o ustanovení §. 1,49 n;sp, flZ:, test zrepnro." z~ .lest 
jejímu návrhu na zrušení odevzdam pozustalostt az do spinem one po-
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vinllosti rozuměti jen tak, že se jím navrhuje zrušení nikoli ne""" •. " 
listiny, nýbrž zrušení onoho opatření prvého soudu, jímž bylo 
by byla pozůstalost odevzdána dědici. Posuzuje-Ii se případ s 
hlediska, nelze uznati za oprávněnou výtku dovolací stížnosti pod 
Není pochybnosti, že jest Elišku G-ovou považovati, pokud jde o 
odkaz, za odkazovnici podle §§ 535, 653 a 672 obč. zák. Podle § 
druhý odstavec nesp. říz. byla Eliška G-ová jako odkazovnice 
:,ena žádati již před odevzdánim pozůstalosti o zajištění odkazu, 
slo o odkaz, jehož zaplacení nemohla žáda,ti před uplynutím 
roku, co zůstavitel zemřel (§ 685 obL zák.). Eliška G-ová to také 
nila, neboť navrhla zajištění odkazu žádostí ze dne 28. ledna 1 
(ze dne 6. března 1929), tedy před uplynutím onoho roku, ana 

vltelka zemřela dne 23. dubna 1928. O tomto návrhu jest w"hodnou·ti" 
soudci v nesporném řízení, neboť v době jeho podání nebyla puzu,;ralost. 
ještě odevzdána. Uplatňování tohoto nárokn na zajištění odkazu jest 
až do jeho splnění překážkou vydání odevzdací listiny. Jest to zřf·im{m,X 
ze zákona (§ 149 a 174 nesp. říz.), neboť podle tohoto ustanovenI 
kona smí býti pozůstalost odevzdána t·eprve, prokáže-Ii dědic, že 
všechny povinnosti mu nále,ž:ejicí (Rintelen str. 78 a 82, l\.la,.nopu,sKI, 
Erbrecht str. 142 a Otl str. 95). Ovšem nesporný soudce o návrhu tom 
dosud nerozhodl. Nestalo-Ii se tak dosud a není-Ii tudíž vyloučeno že 
bude dědici uloženo soudem, by zaji1s,ti! podle zákona odkaz EliŠky 
G-ové (§ 161 nesp. říz.), má jako odkazovnice právní zájem na tom, 
bY.~l,:b~la odevzdána pozůstalost dědici, pokud neprokáže, že splnil 
za]lstem odkazu podle zákona tak, jak mu snad bude uloženo. Tím však 
jest podle § 9 nesp. říz. oprávněna k tomu, by si stěžovala do opatření 
prvého soudu, jímž bylo nařízeno vydání odevzdací listiny dědici přes 
to, že dosud nevykázal splnění povinnosti, ohledně níž není, jak již ře
'Č en o', vyloučeno, že může býti dědi'ci, soudem u.ložena. Tomuto opráv
nění Elišky G-ové nebránila okolnost, že dědic prohlásil svým právním 
zástupcem podle úředního záznamu ze dne 6. dubna 1929, Že se vzdává 
.opravného prostředku proti odevzdací listině jemu doručené. Neboť, by
la-Ii Eliška G-ová oprávněna bráni.ti se proti tomu, by odevzdací listim 
nehyla dědici vydána, pokud nevykáza,1 splnění puvinnosti, uložené mu 
poslední vůlí, nelze mluviti ani o tom, že tu byla právoplatná odevzdací 
listina. 

čís. 9318. 

vOdmítl-li soud prvé stolice žalobu podle důvodů usnesení pro nepří
.slusnost soudu, od"olací soud pak zrušil usnesení prvého soudu a uložil 
mu, by jednal ve věci samé, jde vpravdě o- změňující usnesení relkurs
.níh o soudu, proti němož jest dovolací rekurs přípustným. 

PředpiS § 37 zák. o živnost. soudech nevztahuje se na spory zřízenců 
vykonávajících kupecké nebo vyšší služby nekupecké. V těchto sporech 
řídí se věcná příslušnost řád.nýeh soudů hodnotou předmětu rozepře. 
.Pro otázku, zda jde o obchodního pomocníka či o pouhého pomocného 
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racovníka, nezáleží na pojmenování (na titulu) z."~ěstlla.nce 
Jl . tn', ma' plat ny'brž na tom jaké služby skuteene kona. tom, jan.] , ' . 

ani na 

(Rozll. ze dne 26. října 1929, R I 824/29.) 

žaobce ~lol11áhal se žalobou na okresnÍ1;lo soudě. na žalovan~, !hmě 
I cení služebních požitkú ve formě podtlu na ZIsku a hono:are za 

v~~n~chání dvou nástinů, podle kterých byla zařizen~ továrna z"lo~a
P'hO úhrnem 47.119 Kč. Věcnou příslušnost okresmho ~oudu, OpIlal 
~e 49 čís. 6 j. n., ježto jako nožířský mistr a ,dílo:edou:1 ~yl zal?bce 

§ 'stnán a byla s ním uzavřena smlouva sluzebn" takze nyl k zal 0-

~~:;~l1U ve služebním poměru. Žalobce měl od ž:lovanéh~, p~ dobu Sl;l
žebního poměru na-turální byt v domě ~alovane, fIrmy, Clmz Jest .o~u
vodněna příslušnost okresního soudu. Zalovany navrhl odmltnu~l. zaj
lb' ježto se citované ustanovení j. n. nevztahUje na t;nto pnpa5' 
~z,;~1 sice, že žalobce bydlel v domě žalované fIrmy, nalmtal vsa~, z;, 

patřil k domácím lidem žalované strany. podle repertort: nalezu 
~~s. 229 ,nevztahuje se ustanovení § 49 čís. 6 j. n. na obc?odm pom~~
Dík a podle § 39 druhý odstavec uvoz. zák. k obc.~od. ::akonu ~ po e 
§ ~ druhý odstavec i. n. náleží věc vzhledem k vysl zazalovaneho pe-

. e před soud obchodní (před obchodní senát krajsk~ho soudu) .. S o u,d 
Ill~ v é s t o I i c e námitce nepříslušnosti vyh~věl, a z.alobu odmlt1; D u= 
~ o cl y: Soud, odvolávaje se na cit. repertor nale~u na':Htc~ vyho~el, ne 
boť § 49 čís. 6 j. n. má na mysli. rozepře z praCJv~lho, ucebmho a navn:~zd
níhocpoměru zaměstnanců, neko-nají<;ích př~v~žl1e kupec,k,; nebo vy~~r,ne
ku ecké služby tudíž jen na ro-zepre delnrku, pomoclllku, naden~l u, s~ 
zal~ěstnavateli 'tedy 'fesměs zaměstnanců, kteří s: z~,~s?bel11 zan~estna.m, 
uevyžadiujícího: zvláštních znalostí, od jiných ro::ltšup. zalobce, vsak ~al:' 
v žalobě uvedl, že u žalované firmy byl zamestnan J"ko, d;loved?ucl. 
- lb' vo d ·t opírá o to že mu byl přisliben percentuelnr pOdll. na 
Za o nt za os, 'f' v d ' t Y 
obratu nebO' na zl'sku, dále, že přenechal žalorvane . lr~e va nas In , 

podle kterých továrna byla nově zařízena pod vedelllm zalob:,e. Z ~oho 
'est patrno že žalobce není zaměst.nancem ve smyslu § 49 c~s. 6 j: n. 
kromě toh~ jest přihlížeti k tomu, že další podmínkou ;tvedeneho ~ J:st 
společná domácnost, neboť zákon žádá, by takový zamestnance »naleze! 
k domácím lidem«, t. j. by osoba služebná bydlela a s~ra~ovala se ~ za
městnav"tele. Toho však tu není, jde tu Jen o, naturalnl byt. Z tec~to 
důvodů shledal soud, že věc patří před obchodlll soud (sen~t sbomveh~ 

1 ) . dl § 51 'Cvl'S 2 j' n Rek u r sní s o II d zrus,l na. paden. e soucu po e .., . . , 
usnesení a uložil prvému soudu, by, nehledě k tomuto ~vém~, usnes:lll, 
dále ve věci jednal. D ů vo cl' y: Rozepře vznikla ze sl';IZebll.'~o pomeru 
v podniku strany žalované, který podléhá živnostenskemu, rado. Spory 
mezi živnostníky a dělníky v takovém podni'.u JSou povolany rozhodo: 
vati živnostenské soudy (§ 1 zák. o živn. soudech), a"nen!-h v ,m'vst: 
živnostenského soudu, jest podle § 37 tohoto zákona p;~slu~ny vylucne 
soucl okresni. Kdo jest dělníkem ve smyslu cit. zá~. vypoclt~va ~ 5 tohoto, 
zákona a podle písm. a) tohoto § patří k dělníkum I mlstn, dtlovedoucl 
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a př3dnf dělnici. ,Ježto žalob-'e byl zaměstnán u žalované strany 
~OZ1l'sky mIstr a dllovedouCí, - jak uvádí v žalobě a proti čemuž 
zalovana mc nenamitala, - a jako takového nelze ho pokládati za 
z~nce se zvlá~tni zodpovědností k výkonu vyšších služeb a žalobce 
s~m to netvrdl, JSou tu splněny podminky pro věcnou příslušnost 
mho s,oud~ ?ez ohledu na ,hodnotu předmětu rozepře a bylo proto 
nosh zalujlcl strany vyhoveh, napadené usnesení, jimž se soud prvé 
hce prohlásIl věcně nepříslušným zrušiti, a soudu prvé stolice ulOžiti 
nehledě k, svému uS,nesení ve věci dále jednal. Ohledně dalšího nár'oku 
10.000 Kc nebyla zalovanoll" strano'u výslov.ně námitka nepříslušnost' 
soudu vznesena (§ 104 j. n. ku konci). I 

N e j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu a .napadené usne
S~l1I,. pokud, se týkalo žalobního nároku na zaplacení 10.000 Kč za dva 
nastl:~y, zmen!1 v ten sm~.s,l: !e se obno:vuje USll'esení prvého soudu, 1'0-
~ud JIm byla zaloba ve pncme tohoto namku odmítnuta, ale s dodatkem, 
z,:.~.e '! tomto. roz~ah'll vyhovuje námitce věcné nepříslušnosti soudu; ve 
pncl?e o~tatmch zalo~nich nároků zrušil usnesení obou nižších soudll 
a vratll vec soudu prve st.olwe s příkazem, by řízeni o věcné nepřísluš_ 
nosh soudu doplntl a o· ll! v rozsahu zrušení znova rozhodL 

o ů vod y: 

. P? strá?~~ formální j~st připomenouti toto. Soud prvé stolice od
mltl za,lo,bm. zados!. a v.,e vymku svého usnesení nerozhodl výslovně o ná
m~tce v;cne o nepnslusnostl soudu, vznesené žalovanou stranou; než
z Jeho duvo~u lze s~zhati, že odmítl žalobu jen proto, poněvadž uznal za 
duvo.dnou,?amltku zalované strany, že pro tuto věc není příslušným po
dle § 49 CI~. 6 j. n. okresní soud, nýbrž soud obchodní, po případě ob
~hodl1l senat sbomvého. soudu podle § 51 čís. 2 j. n. Rekursní soud na 
zalobcovu stížno·st zrušil napadené usnesení prvého soudu a uložil mu 
by - nehled,ě k svému usnesení - ve věci dále jednaL Z jeh'o důvodŮ 
vsak plyne, ze po,važoval dovolaný okresní soud za výlučně příslušný 
p.odle § ~7 z.ákona, o živnostenských soudech ze dne 27. listopadu 1896, 
CIS. 218 1.

0 
zak., ,a ze proto námitku věcné nepříslušnosti soudu nepoklá

dal za oduvodnenou. Nejde tedy ve skutečnosti o rozhodnutí zrušovaCÍ 
neboť z.rušení by :působi~o,. že by věc byla uvedena v týž procesní stav; 
ve kterem byla pred .vydanlm napadeného usnesení prvého soudu, a že 
by pak by.lo na prvnrm soudu, by o námitce věoné nepříslušnorti učinil 
rozhod~uÍ! nové, čemuž však rekmsní soud zfejmě nechtěL Byla tedy 
reku:s~~n; so~dem vysl~vena v!astně j~,n změna usnesení prvého soudu, 
odm:taJlclh~ zalob':,k namltce zalovane strany pro věcnou nepříslušnost. 
Pr~Í! takovemu zmeno·vacímu usnesení rekursního soudu jest podle § 514 
c. r. s. ~o:,olací rek~rs pří~U:S~lý, třebas právní moc nebyla vyhražena. 

V~ vecl nelze upnÍ!. op:avnenost ~ovolacímu rekursu, jenž vytýká re
kur~mmu ,soucl~ nespravno posouzel1l po stránce právní a neúplnost ří
zenI. V zalobe JSou uplatňovány dva druhy nároků, jeden o zaplacení 
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služebních požitkú 37.119 Kč " o vydáni sl~ž:bního vysvědČe?i,. a ~ruhý 
zaplacení 10.000 Kč za dva nastmy, ktere, zalobce zalovane lmue po

D chal. S hlediska věcné příslušnosti soudu iest o každém z těchto dvou 
~~uhů nároků pojednati zvláště. Pokud jde ~ prvý druh nároků, jež. mají 
základ v poměru služebním, budiž uvedeno, že ustanovel1l § 37 za~ona 
o živnostenských sou-dech, o něž se opírá napadené usnesenI, 'ma na 
zřeteli rozepře mezi živnostníky a jejich pomocnými dělníky, to jest pra
covníky uvedenými v prvém odsta,vci § 73 ži.vn. řádu, ale že se nevzta
huje na spory zřízenců vykonávajícíc~ s·lužby kupeck~ nebo vyšší. ~Iužby 
nekupecké ve smyslu §§ 1, 2 a 41 zakona o obchoclmch pomocmclch ze 
dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák. Ve sporech posléz uvedeného druhu 
řídí se věcná příslušnost řádných soudů, není-Ii tu příslušného ~ivno-

. stenského soudu, hodnotou rozepře (viz rozhodnutí čís. 2724, 5829 sb. 
n. s.), která v souzeném případě převyš~lje 5.000 15č, Jde ~udíž v tomt~ 
mezi.sporu hlavně o otázku', zda konal zalobce u zalovane firmy, ktera 
v dovolacím rekursu výslovně připouští, že sena její podnik vztahují 
předpisy živnostenskéhO' řádu, vyšší nek~pecké služby či z~~ by: )en 
pomocným pracovníkem ve smyslu prvehlo odstavce § 73 zlvn. radu. 
Z obsahu žaloby plyne toliko, že žalobce byl zaměstnán v to·várně ža
lované firmy jako. noží.řský mislr v postavení dílovedoucího, a rekursní 
soud jediné z toho· usoudil, že žalobce aelze pokládati za zřízence se 
~vláštni odpovědno'sti k výkonu vyšších služeb. Ale přitom si rekursní 
soud neuvědomil, ·že nezáleží na pojmeno'l'ání (titulu) zaměstnance ani 
na tom, jaký má plat, nýbrž jen na tom, jaké služby skutečně koná. (Vi.z 
zejména ro·zhodnutí čís. 4854, 7798 a 7812 sb. n. s.) Vždyť může za
městnanec v závodě býti označován tHulem vyšším, než jaký přísluší 

jeho skutečné práci podle obecných pojmů ono'no· odvětví živnosti, 
a zase naopak může mu býti přikládán titul ni~ší, n:ež. jaký s se
bou přJ,náší abo·r jeho skutečné působnosti podle oněch pojmů. Než 
se rozhodne spolehlivě o tom, zda byl či· nebyl žalobce obchodním po
mocníkem ve smyslu zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák. po 
případě pouhým pomocným dělníkem podle prvého odstavce § 73 živn. 
řádu, musí býti především zjištěno, jaké služby žalobce v závodě žalo
vané firmy skutečněkona'l, a z toho bude teprve lze posouditi, zda byly 
to úkony, k nimž jest třeba zvláštní zručnosti a odbomé zkušenosti, která 
se u obyčejného dělníka nepředpokládá a neiádá, úkony, které přesa
huji obor a výši působnosti obyčejného dělníka. (Viz rozhodnutí čís. 
4028 sb. n. s.) Proto·že nižší soudy vycházejíce z mylného. právního ná
zoru o podmínkách věcné příslušnosti dovolaného· okresního soudu, ne
učinily potřebná skutková zjištění v naznačeném směru, zůstalo řízení 
- pokud se týče žalobních nároků na zaplacení služebních požitků a na 
vydání služebního vysvědčení - v obou stolicích neúplným, bylo proto 
důvodnému dovolacímu rekursu vyhnvěti, usnesení oboU' nižších soudí! 
v této příčině zrušiti a věc vrátiti soudu prvé stolice s příkazem ve vý
roku uvedeným. Pokud jde o další žalobcův nárokna zaplacení 10.000 Kč 
za přenechání dvou nástinů ža'lované firmě, nelze při svědčiti názOTU re
kursního soudu, že ve příčině tohoto. nároku nebyla žalovanou stranou 
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v)'slovně vznesena námitka nepříslušnosti soudu (§ 104 j. n), neboť 
lovaná strana vznesla námitku nepříslušnosti soudu podle spisů 
obecně, tedy ve příčině všech nárokú žalobou. uplatňovaných, 
vala pak, že vzhledem k výši zažalovaného pe.níze náleží věc před s 
obchodní pokud se týče před obchodní senát krajského soudu, a 
vrhla, by celá žaloba byla odmítnuta. Podle toho nelze důvodně 
bc;>vati o tom, že se námitka věcné nepříslušnosti soudu tak, 
vznesena, vztahovala i k nároku na zaplacení 10.000 Kč za dva n 
To však jest zvláštní nárok majetkový, který nevznikl z poměru "uzeJO~· 
ního a který vzhledem k hodnotě 5.000 Kč převyšující nenáleží podle 
§ 49 čís. 1 c. ř. s. před okresní soud, takže by se ho žalobce nesměl do" 
máhati podle § 227 c. ř. s. v téže žalobě ani, kdyby byl okresní soud pro 
ostatní žalobní nároky příslušným. Ve příčině tohoto, nároku byla tudíž: 
žaloba prvým souelem odmítnuta právem, bylo proto dovolacímu rekursu' 
i v tomto bodu vyhověti a usnesení soudu prvé stolice v tomto rozsahu 
obnoviti, ovšem s dodatkem naznaó}jícÍm, že odmítnutí této části ža:loby 
se stalo k námitce žalované strany pro věcnou nepříslušnost soudu. 

čís. 9319. 

Pro žalobu o vrácení pachtovni jistoty jest výlUčněěl~~~I~i~~: 
okresní soud. Lhostejno, že žalobce již v žalQbě přihlížel k d 
pachtovného a odečetl ji ze zažalované jistoty. 

(Rozh. ze dne 26. října 1929, R I 831/29.) 

Žalobu o vrácení pachtovní jistoty 12.000 Kč zadal padltýř proti pro~ 
pachtovateli llH. okresním soud.ě. K námitce věcné Jlepříslušnosti s o u d 
p r v é s t o I i c e žalobu odmítl, rek u r sní s o II d zrušil mpadené 
usnesení a ulož;.] prvému soudu, by ve věci samé dále jednal a Zl1'Ů'vu 
r,?zhodL D ů vod y: Soud prvé stolice neprávem vyslovil svou ne pří
slllšnoM v tomto sporu o vrácení zbytku nájemní jistoty pTopachto'vate
l~m žalujícímu pachtýři po udánlivém skon'čení pachtovního poměm. 
Nárok na vrácení nedoplatku jistoty nelze zaměňŮ'vati s nárokem na za
placení nájemného (pachtovného), jak se stalo v napadeném usnesení, 
neboť nárok na zaplacení činže jest nárokem obligačním příslušejícím 
jen pronajímateli proti. nájemci, kdežto nárok na vráceni nájemní jistoty 
jest nárokem příslušejícím podle obsahu žaloby pachtéři proti propach
tovateli, nárok na nájemné jest nárokem náhmdním za užívání pronajaté 
věci (§ 1090 obč. zák.), nárok na vrácení jistoty, kterážto jistota netvoří 
právo zástavní, nýbrž jen právo odečísti si vzájemné nároky, jest povahy 
zcela odlišné. Neprávem protO' dospěl prvý soucl k názoru, ž,e tu jde 
o sporný nárok na zaplacení pachto'vného, o němž podle výmhlečných 
ustano'vení § 49 čís. 5 j. n. platí, že nárok tako'vý jest podle toho, zda 
nepřesahuje 5.000 Kč či přesahuje, vymáhati buď u okresních neb u sbo
rových soudů. V souzeném přLpadě jde Oi SpOl' a vrácení jistoty podle 
obsahu smlouvy nájemní (pachtovní), tedy o spor ze smlouvy nájemní 
(pachtovní), který netýká se ani byt: ani zaplacení činiže, a jest proto 
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, . 'Iuc'ně příslušným ".-' k rozhodnuÍl tohoto sporu vy , 
podle ~ 49dcI~. t~ ]~nnp' ředmět pachtovní leží v obvodu okresmho soudu 
okresn1 sou , ; . 

K tento okresnI soud. '. . 
v 0' . s' 's I' S o II d npvyhověl dovolaclIllU rekmsu. Ne]vy -

Důvody: 

. " b' h 'aloby ze žalobniho děje 
Rekursní soud USOUdll ,sp-ravne, :: ,0 sao llv Z .', žalobu o' vrácení 
, I'čeného a z konečne zalobl1l zadostI, ze tu Jde o '. .' 

v nI vy I "isto'! tudíž o rozepři z nájemní smlouvy, a ze PIOtO/~O ni 

PachtoVI1l J ~'. _ " I ' 'm. o.kresní soud. Na tom Ilemel1l l1lC, dl § 49 CIS 5 J n pns usny.· " .. ' 
jest.Po e." 'a'lobé p'řihlíží k dlužné částce pac;htovného a Jl ;;razI 
'e zalobce JIZ v z . " " ., b t ho kdyby zalo-z 'I . " toty K té by se musilo pnhhzetr 1 ez o " ' 
ze z~za o;a~~u]Is ohle'dávku na pachtovném namítl ke súčtovánI, a ~re:e 
va~y;a gChyb~ že by se tímto přednesem žalovaného, I kdyby cIl1~e 
n,; u ,e . p .060 Kč nic nezměnilo na příslušnostI ~k:esl1l~O' so~ Ll 

Pp[::::0:~~že5~,é zažal~'váním pachtovní jistoty. Zkúčto~a?lm naJ~~~se~~ 
.. . u ředstihl ža,lobce jen očekávanou na~I~_ u, o purC?V~'. ' 

s šJ~~t~~~á ~e žaloha jen jistoty, kdežtO' zaplacel1l crnze se »ty~a« len ~:h 
v . Kd b b 1 s rávný stěžovatel{tv názor, že pro nazna en~ ~z 

~~t~t~ažaÍo:an:U)i~totou a dlužnou }in;ž~~J.!~~~f~r~lj~~~t~;~I:y~~ tf; 
lacení činže patnly by spory o zrusem 'u " . k db'. . 

P bč zák. ná~ledkem prodlení v nplacení nájem~eh?, ~o u h grevr 
? '1 5000 Kč před sborový soud, ačkoh nem vaznY,ch poc; y nos I, 
sova o., , t' k . 'ch soudu 
že spory ty patří k výlučné příslusnos 1 o resnr . 

čís, 9320. 

Předpis, § 225 c. ř. s. vztahuje se i na rek11ťsní ~h~tu do usneseni od
volacího soudu, jímž byl zrušen rozsudek pro UZnaill. 

(Rozh. ze dne 26. října 1929, R I 839/29.) 

, . o udp r v é s t o I i c e uznal rozsudkem pro uzná~,í 
pOdre \~I~~';. n b ~ vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a odmltI 

žalobu. lb' k s do zrušovacího usneN e j v y Š š i s o u d odmítl ža o cuv re ur . 
sení odvo'lacího soudu. 

D ů vod Y' 

, . bylo vydáno ve sporném řízení proti dílčímu roz-
Napadene usnesel1l b • d ď dne 2 čer 

sudku fO' uznání a bylo právnímu zástupci žalo,cu o ano. '. ~ 
vence P1929. Uplynula tudíž čtmáctidenní Ihuta, rekUrS?I s,tat:ve~l~ 
v 521 c ř s dne 16. července 19'29, rekurs byl vsak poda,n az .' zar~ 
19~9 teďy 'zř~J'mě opozděně. Na tom nemění nic, že Pkočatek r

d
ekurs

l
I
9
u 

, . d' P dl c'l II c'ís 3 zá ona ze ne .' IhMy padl do soudních praz mn. O' e. . 

, , 
, 
',i. 
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íedna.,1928, č,ís. 23 sb. z. a n. o změně druhého odstavce § 225 c. 
H,;maL', so~dm prázdmny na počátek a uplynutí konečných lhůt v O 
11em nzem protI rozsudkům pro zmeškání a pro uznání vlivu. Přerl,o;. 
ten se vztahuje nejen k odvúlání, nýbrž také k dovoláním a k re',ur:sťÍrn. 
zkrátka ke každému opravnému prostředku za celého sporného řízení 
~šech stolicích proti rozsudkům naznačeného druhu (srov. rozhodnutí 
CIS. 8707, 8121, 5565 sb. n. s.). 

čís. 9321. 

Právo a povinnost poddlužníka platiti zabavenou a k vybráni přiká. 
zanou pohledávku vymáhajícímu věřiteli trvá, pokud poddlužník 
držel usnesení o zrušení přikázání k vybrání nebo exekuce, nebo 
se zcela spolehlivě o něm nedověděl. Nestač!. pouhé Sdělení . • . 
~dl~í~!, že t~t exeku~e zastaven~,. aniž }~Ieži na tom, zda byl vy· 
máha!ICl ventel JIZ uspokOjen nebo sltbil seckaní. Placením celé L<U,,,· ... ·. 
vené a přikázané pohledávky vymáltajícímu věřiteli sprostil se poddluž· 
nik dluhu, třebas vymáhaná pohledávka nedosahovala výše zabavené a 
přikázané pohledávky. 

(Rozh. ze dne 26. října 1929, Rv I 1415;129.) 

žalobkyně domáhala se na žalovaných zrušení pachtovní smlouvy a 
vyklizení pachtovních předmětů proto, že žalúvané nezaplatily včas, dne 
L s~pna.:928c ~oku? se týč,: ani do podání žaloby pachtovné, v kte
remztopnpade Jest zalobkyne púdle smlouvy oprávněna žádati do mě
'sice vyklizení p"chtovnich předmětů" žalonné namítly, že pachtovné 
nemohly zaplatItI, poněvadž bylo, u .nich jako u poddlužnic zabaveno pro 
'pohledavku berního, úřadu v P. a o zrušení exekuce nebyly až do podání 
::aloby sOll~em ,,::yrozumě'ny. Pachtovné zaplatily ještě před podáním 
zalob~ bemlm~ ura?~ '! P. Žaloba byla zamítnuta s O' u d Y vše c h tři 
.s t o II C, N e J v y s S I m s o ude m z těchrto 

důvodů: 

Do~o,lat,elk~ vytý,~á neprávem údvolacímu rozsudku nesprá';né po
'so'll~en~ pravn,1. Netreba mzhodO'vati ani o' tom, zda 'žalobkyně byla 
opravne~a přes zabavení a přikázání k vybrání pohledávky nájemného 
d?máhah se zrušeni nájemní smlouvy z důvodu nezaplacení v čase urče
nem sn;lo~vo~: t. J. 1. srpna 192~. I když ji přísluší podle smlouvy právo 
na zrusem najmu pro neplacem včas, třebws pohledávka z nájemného 
?yla' za?avena a přikázá~a k vybrání, lze totO' právO' uplatniti, jen, když 
zalov,:ne byly.v prodle~1. To ~ovolatelka s",ma správně podotýká. Ale 
~:oh zalobkym nebyly z",lovane v prodlení, ana sama žalobkyně je po
z~daJa, .?Y zahaveno~ pohledávku vyplatily jí, a by ,n,eplatily vymáhají
Clmu venteh pmto, ze exekuce bude zastavena. Prodlení nemohlo na
eStati potud, pokud o zrušení exekuce nebyly žalované bezpečně uvědo-
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"ny :.'eJ111ena doručením zrušovacího usnesení.. Na tomto- stanovisku 
~e~rv~la žalobkyně až do listopadu a do podání žaloby. žalobu. o vy
klizení neopřela žalobkyně o to, že nájemné nebylo zaplaceno vcas ~o
dle smlouvy vymáhajícímu věřiteli, nýbrž o to, že nebylo za~laceno vcas 
jí po zrušení exekuc~. Právo i ,pov,i~nost p?ddlu>žní~a plahl! zabave,n~u 
a přikázanou pohledavku vymaha]lclmu venteh trva, pokud poddluzmk 
eobdržel lIsnesení o zrušení přikázání k vybrání nebo exekuce, nebo 

n okud zcela spolehlivě se o něm nedověděl. Usnesení o zrušení e~ek~ce 
bylo žalovaným doručeno teprve 19. ledna I ?29 a prot?, byly opr,avneny 
do této doby platiti bernímu úřadll; placem tomuto uradu platI. po~le 
§§ 313 a 308 ex. ř. jakoby bylo zaplaceno dlužník~, te?y ž,a~obk~n! s li;" 
účinkem, že dlllh placením takovým zamkl. Pouhe sdelem zalu]lcl dluz: 
nice žalovaným poddlužnicím, že exekuce lest, zastavena, neznam,en~ 
zcela bezpečnou vědomost dlužníka o zast~vem exeku;ce n.eb ?' zrusem 
přikázání k vybrán.í. Poddlužník se nemusl na, tako~e ,s?ele~1 spoleh
nouti a vydati se nebezpečí" že v příp,a?ě ne~~:av~o~h sd~lem bude. nu
cen platiti po případě znovu vymáha]lClmu venteh. Ze se ~al,o~~ne pnak 
bezpečně dověděly O' zrušeni exek~ce, dov~la!elka v d,ov~lam lIZ, am ne
uplatňuje, nižší soudy to am nez]lsli!y, zeJ;"ena ne, ~e ~~lonnY:n bylo 
'iž v listopadu (15. listopadu) bez pecne sdeleno b~rmm ur,adem, ze exe
Luce jest zastavena, nýbrž zji,stily pravý opak. Zalovane tedy nebyly 
v prodlení ani proto, že nezaplatily nájemné včas podl,e smlou~~ (dne 1. 
srpna 1928) bernímu úřadu, a to proto, že žalobkyn~ sama: zadala, ?~ 
tomuto úřadu neplatily, a setrvávala na tomto stanOVisku az do podam 
žaloby, žalované nejsou však v prodlení ani proto, .ženeplatil~ žal~bky?i 
přímo. na její vyzvání ze dne 25. října 1928 spOjené s o,znamemm, ze 
exekuce jest zr.ušena, ježto tímto. oznámením 'o zrušení ,e~ek.uce ~;n<rhy:y 
bezpečné vědomosti. Neprávem se dovúlatelka dommv~, ze l,eJI~ s~e~ 
len,ím o zrušeni exekuce ze dne 25. října 1928 padlo puvodm uJednam 
o tom, by žalované bernímu úřadu neplatily; Wd'y,r v ton;to ~oplse san;a 
zase trvá na tom by nebylo placeno bermmu uradu, nybrz ]I, pro-to:e 
exekuce jest zruŠena. Rovněž neprávem pokládá d?volatelka z~ to, ze 
placením bernímu úřadu v listopadu nebylo odčl~eno, pro-dlem; Tent~ 
názor byl vyvrácen již shora, pokud do-volatelka lel oplfa ~ to;, ze berm 
úřad. nesměl přijati' placení ná~ledkem dř,v 'po'vole.né~o zrusem exeku~e. 
Pokud žalovaným nebylo doruceno lIsnesem o zrusen! ~xe~uce nebo pn
kázání k vybrání nebo pokud o něm nenabyly ?ezp'e~ne.:vedon:?stt" byly 
oprávněny platiti bernímu úřadu. Zda byl vymaha]l~1 vent;,l dr ,lve usp,,:: 
kojen, nebo, slíbil sečkání, jest věcí, jež se netýka pomeru ~alobky'l1e 
k žalovaným, nýbrž jejíhO' poměru ke státu a pro!o to ne~a v to~to 
sporu významu. Není správným názor oovolatelky, ze plac~mm ber~lmu 
úřadu nespwstily se žalúvané dluhu i'W~O, ž~ ~yl11~h~n~ pohl'8davk~ 
státu nedosahovala výše zabavené pohledavky JeJI. Pnkazam k vybram 
opravňuje vymáhajícího věřitele dobývati a přijati celou přikázanoll po
hledávku (,§§ 308 a 312 ex. ř.) a vymáhající věřitel lest povmen to, oč 
p~,kázaná pohledávka převyš~uje jeho pohle~ávku, vydat} pú?~e § 3.12 
ex. ř. Proto do'volatelka uplatnuje nepravem, ze bylo bermmu uradu pre-

87 
Civilni rozhodnutí Xl. 



1;178 - čis. 9322-

čís. 9322. 

Záko? ze dne 21. února 1929, čís. 26 sb. z. II n. o ensi"nlm .'v". 

soukromych zaměstnanců ve vyšších s,1 "h' h ' P J pOju;tent 
M'.. . uz ac • ono prlpady záko . ." t . 

jišťovací b ·t' ".~ n~ vyce mo uvedené nesmí zákonné dávky po-

vůle (Pos,~~ zasta~~:~~e:i o;:t7j'~j~reaV;:ěn(~C::aOhě,. a )to ani z jej! 
vet1:1m· • 

(Rozh. ze dne 26. řijna 1929, R II 286/29.) 

Vymáhající věřitel navrhl k v d b t· . -
a přikázáni . d . ".' y. o Y I utrat sporu exekuci zabavením 
jako bývalé~u J~ř~Jni~~ÍI~spP~:!:.:t~~ P~Ži!ků. přísl~šejících dlužníku . 
dlužníku Ik' '" rs e o ruzstva s hm obmezením že 
4000 Kc" zSce °dvyCh p~l1sIJnIch po'žitkú musí zůstati volny' roční přiJ'em 

. . ou p'rve stol'c k" . 
exekuční návrh zamítl D o I. e. exe UCl povohl, rek u r s n i s o u d . 
dne 21. února 1929 Čí~. 26

u s~o d y. Podle _~stanovení § 46 zákona ze 
nároků pojištěnců a' jejich Přísiu~~í~t· J e:tJ':e;?d, zastavení a zabavení 
a právně účinné stane-Ii se' a) k ÚhJad~z I.~oek Jen potud přípustné 
konný .nárok n~ v'živu ',., . fa e n:aro.., ll, osob, které mají zá
předcházejících usfalÍove;ro~o'~~,~oba~ák opravn:ny

d
m k po'žitkům podle 

b) k úhradě záloh které b I dán o?a az. o~ rOlovInYd,ávky, 
jejich vlastní žádo~t zaměs!n,rvatel~mosoba~ I oprav,~e?~m; k poži,tku na 
nou veřejnoprávní korporací na úč t ' ',?O~I ; ~m pOJI~tenI, .obcí neb ji-
al.e před jich p.oukázáním. V proje~n~~~~é~;c řtar~"ku ~o JIch nápadu, 

j::o~YÚt~:~t~J~~u~e i:s~I~~~j~k;hOdS?'lIdU cf l: 1~57igje~t t~:~tě~:: 
vidno jest z ustanovení § 1 .: 'pa a pod ~stanovenI tohO'to zákona, 
povolení exekuce za'ml·tnoutl~yse C}tovd~neho .zakona. Bylo tedy návrh n'a 

, pO;neva 'z podle § 46 oV • 

kona zabavení pensijních pož'tk' I .'. - .. vyse citovaného zá~ 
neúčinné. . I U s rany povInne Jest nepřípustné a právně 

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

Důvody: 

Napadené usnesení odpovíc!' t " '. . 
zprávy k vládnímu návrhu záko~a s z:v~n,~e~~ I .zakon~9:o~l; důvodové 
a n. o pensijním pojiště' k' . unora 9, CIS. 26 sb. z. 
(tisk. 1706 pos!. sněm. ~I r~0~9~~),~c:z,a~~s!n~nců ve vyšších službách 
zák. ze dne 25. června 1914 čís 13l?VI.~ Je -o § 46 ~oslovu § 1 9 a) 
dubna 1924 čís 221 sb z ' O .r. za . a § 139 zakona ze dne 9, 

,. . . a n. . prvem usta'novení (§ 19 a) zák. 138/ 
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1914 ř. zák.) praví výboro"á zpráva CIS. 2187 příloh k těsnop. proto
kolu posl.anecké sněmovny XXI s. 1914, že má největš; význam pro za
jištění nezkrácených zaopatřovacích požitkú pro zaměstnance a jejich 
pozůstalé, ježto prohlašuje čáky a nároky ze zákona - mimo jiné 
výjimky - za nezabavitelné a nepřevoditelné. Druhému ustanovení 
(§ 139 zák. čís. 221/,1924 sb. t. a n.) dostalo se nynějšího doslovu změ
nou vládního návrhu (tisk. čís. 4186 pos!. sněm. r. 1923) podle zprávy 
výboru sociálně politického a výboru rozpočto'vého (tisk. čís. 4795 pos!. 
sněm. z r. 1924 str. 59) teprve v užším výboru sociálně po,Jiolickém, a to 
proto, že vládní návrh, jenž v §§ 138 a 139 pod společným nadpisem 
»Neplatná ujednání o nároku« vyslovil, že »neplatná jsou ujednání, kte
rými nároky podle tohoto "ikona jsou postupovány, zastavovány nebo 
zabavovány ... «, vzbuzoval pochybnosti, zda je přípustná exekuce ni~ 
koJi sjednaná, a byl tudíž pozměněn, hy jakákoli pochybno'st byla vy
loučena. Naznačeným vývojem vzniku ustanovení § 46 se přímo vnucuje 
jeho výklad i v písemnictví zastávaný, že (mimo připady zákonem vý
četmo uvedené, sem však nespadající) nesmí zákonné dávky pojišťovací 
žádným způsohem býti odňaty oprávněné osobě, a to ani z její vůle (po
stupem, zastavením) ani proti její vúli (zabavenjm). Správnos,ti tohoto 
názoru není ani na závadu, jak míní dovolací stížnost, nadpis § 46, ne~ 
bof byl převzat ze zákona čís. 221/1924 sb. z. a n., kde byl ponechán 
v doslovu vládního návrhu, ačkoli obsah předpisu, k němuž se vztaho
val, doznal, jak nahoře dolíčeno" podstatné změny. Z něho usuzovati, že 
měla býti vyloučena jen smluvní ujednání anikoH též (nesjednané) 
exekuce, příčilo hy se - tvůrci zákona jasně vyslovenému - účelu na
zmučené změny vl,ádního návrhu. Obavy dovolací stížnosti, že by »podle 
tohoto výkladu vůbec nebylo možné na případně mačný dúchodpoji
štěnců cestou exekuční sáhnDuti vyjma dva případy, že tilo pojištěnci 
by měli volnou ruku se smluvně zaváz"ti nebo jakýmkoliv způsobem se 
zadlužiti, aniž by věřitel, třeba sám nejv-ětší chudák, měl možnost cestou 
exekuční tyto< osoby do,nutiti ku zaplacení, že by nebylo snad ani možné 
exekuční vydobytí na těchto osobách trestním zákonem uložené pokuty 
atd., a že byly by tyto osoby v tomto směru takřka postaveny mimo zá
kon<" jsou při jasném doslovu zákona a při zřejmém jeho úmyslu odvo
zov<lném z jeho vývoje, bez podstatného významu. 

Čís. 9323. 

Nestačí, dal-Ii doručovací orgán, nezastihnuv toho, komu měl býti 
rozsudek doručen, oznámku ;osobě v domě bydlící s tím, by ji dodala 
adresátn, až se vráti. Lhůta k odvolání běží tn ode dne, kdy si adresát 
vyzvedl zásilku na poště. 

(Rozh. ze dne 26. řijna 1929, R II 329/29.) 

\ 
~ "iilL \ 

O d vol a c í s o u d odmítl odvo,lání žalobkyně jako opozděné. D ů
vod y: Odvoláni bylo podáno opozděné, neboť, jak předloženým spi 

'" 
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sem jest zjištěno, dáno bylo na poštu dne 8. dubna 1929. Jak dále 
tečním lístkem zjištěno, uložen byl rozsudek okresního soudu v H. ze 
29. ledna 1929 pro žalobkyni na poštovním úřadě v J. dne 23. 
1929. Na základě výpovědi Antonína M-a, poštovního orgánu, 
sudek žalobkyni doručoval, jest dále zjištěno, že se svědek dne 23. hře·,"·,,' 
1929 pokoušel rozsudek žalobkyni doručiti" že však žalobkyně nebyla 
doma, jsouc na cestách a že následkem toho zanechal pro ni předepsa
nou oznámku a také jedné paní v domě sdělil, by to žalobkyni, jQ~HHl" 
se vrátí, oznámila. Jak žalobkyně sama při svém výslechu dne 25. 
1929 udala, našla v bytě, když se vrátila někdy počátkem dubna, upo
zornění, že jest pro ni na poště uložen dopis, by si pro něj přišla, což' 
učinila a rozsudek si vyzvedla. Tím jest prokázáno, že se doručení roz
sudku stalo podle předpisů §§ 102 a 104 c. ř. s. Podle ustanovení § 104 
c. ř. s. nezáleží však na tom, kdy si adresát písemnost, která byla pro 
něho na poště uložena, vyzvedne, nýbrž podle čtvrtého, odstavce téhož 
zákonného ustanovení má řádné uložení písemnosti účinek doručenÍ. Po
čala tedy čtrnáctidenní odvo,lací lhůta pro žalobkyni v tomto případě 
dnem uložení na poště, t. j. dnem 23. března 1929, jak svrchu zjištěno 
(§§ 416, 464 druhý odstavec c. ř. s.) a, jelikož žalobkyně odvolání, jak. 
rovněž zjištěno, podala na poštu teprve dne 8. dubna 1929, šestnáctý 
den po tom, kdy rozsudek pw ni' na po,ště byl uložen, jest odvolání 
opozděno a musilo podle § 468 cřs. býti odmítnuto a mělo, býti odmít
nuto již soudem první stolice (§ 468 cřs). 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení odvolacího soudu a 
vrátil mu věc, by dále po zákonu jednal. 

D ů vo d y: 

Rekurs je odůvodněný, byf íne z důvodu zmatečnosti podle § 477 
čís. 4 c. ř. s., jak míní stěžovatelka. Jde o doručeni wzsudku první sto
Uce, tedy zásilky, která nemusí býti do'ručena do vlastních rukou. Pcy
šlo'vní zřízenec, který ji domčova,l, pokusil se doručiti ji žalobkyni, ne
zastihl ji však doma, ježto byla na cestách. Proto zanechal předepsanou 
oznámku pro ni a řekl jedné paní v domě bydlící, by to žalobkyn,i ozná
mila, až se vrátí. Když se žalobkyně vrátila, našla oznámku a do'šla sí 
na poštu pro dopís s rozsudkem. To zjišťuje odvolací soud. Dovolací 
soud doplňuje toto zjištění na základě výpovědi poštovního zřízence An
tonína M-a okolností prvním soudem vyšetřenou, ale odvolacím soudem 
nepovšiinnulou, že M. oznámku dal jedné paní v domě bydlící a řekl jí, 
by ji žalobkyni dodala, až se vrátí. Postup poštovního zřízence nebyl 
správný. Nezastihl-Ii žalobkyni, jsoucí na cestách, doma a nebylo-Ii snad 
v jejím bytě domácích osob, kterým by byl mohl zásilku podle § 102 c. 
ř. s. doručiti, směl ji sice uložiti na poštovním úřadě, poněvadž se do
fUčení nemělo státi do vlastních rukou, ale měl na dveře bytu žalobkyně 
připevni,ti písemnou oznámku, že ji ukládá na poště. Pak by bylo ná
hndní doručení podle § 104 c. ř. s, řádně bývalo provedeno. Tím, že vy
dal oznámku osobě v domě bydlící nezachoval tento předpis, i když jí 
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v dala oznámku žalobkyni po jejím návratu. Tato ':,ada. neby~a 
lekl, by, y. "1 bk ' ak našla oznámku. (Srov. nar. mm. po~t 
odstranen;; hm, ze za o . yne p . . 15 (1) b) § 14 (1) b) oH-
a telegrafů ze dne 17. února 1927, čls'di 5 §r 1928 str' 184 Sdělení 84.) 

S'I. ě. né ve Věstníku ministerstv~ s~r~ve ndo~ Ih . 'Iek' ma]'í dalekosáhlý 
. . h d' dorucovam sou 111C zaSl 

p!edplsy o na, r'~'i~~ dodržení n.ebo nedodržení může, mí~i pro ,strany 

~~~~:~ldna~~o~isl~dkY. Proto ~1USí ~ýti ,~o~~!O~~~! !:~~~\~e;~šl;o~~l 
~~át:~pj~~lle~~r~~~nln;vkaU~;;i?ev~~: ia Pi~~ře b~t~ žt~O~~~~. 1(~~k ~OZj~ 
hOdl i n,ejvyšší soud Vldensky rozho nu lm ze n

da 
~á za násled;k ne-

R II 136/'10 - Právník str. 161/,1911.) Talo val "tati' lhu'tu k po-
. . d " oto od něho ne ze poCl 

platnost nahradmho ?r~ce!lI a pr , t odle § 477 čís. 4 c. ř. s., ne
dání odvolán';' Nezaklada vsak zma!e:nos p. . " řed soudem. ža-

boť dovolatelce tím nebylo znemozneno pro]edr:~vtkah Pdubna 1929 Od 
, d k pošt' teprve zaca em ' , . 

lob kyne vyzved~~ ;oZdsU ·le .nlahu' b Odvolání podané 8. dubna 1929 není 
toho času se pocIta o vo aCI .. 
opožděno. 

čís. 9324. 

. "teč-
Nezaplatil-li dlužník včas vyrovnací kvoty, Jest. vyrovn:.~a 

ným (§ 57 vyr. ř.), třebas dlužník omylem o pohledavce nev e. 

(Rozh. ze dne 26. října 1929, Rv II í 10/29.) 

hl d · k bylo vyhověno s o u d y 
Žalobě o zaplacení pen,ěžité po e av y 

vše c h tří s tol i c. 
N e j v y Š š í s o u d uvedl ku konci 

důvodů: 

. " 'l1ání Pohledávka za-
Žalov<tná se nemůže vymloU'vah am na vyrov '.. ,. .' 'to 

. d I t' . 'oubárně nepodléhá vyrovnaClmu nzem, Jez 
lobcova ,ma n,ahr, a, u p a u ~I ' 2 1 'd' 1926 tedy po zahájení vy-

, ." loba byla podana teprv . e na , 
smene~m z,~ . D . aplatil žalobce ovšem již před zahájením vy-
rovnaCI.hho r!;e~i a 0pv~~l~~:vka na vrácení dovozného P?dl~há ted. '~, vy
rovnacl o nze " h" " AI proto ze zal ovana ne
rovnání, ježto vzni~la pred jeho za, ~e~~~i je~t vyro~nání podle § 57 
splatila na dov?zne v,ca~. vyrotvnacl.c , 1ov'aná o této pohledávce omy-, 

Yr ř zmatečne NezaleZl na om, ze za . d' 1 dk 
v . . " Z;k § 57 vyr ř v tom směm nerozeznáva a us e ' y 
lem nevedela. a on v . • . , 
svého omylu musí nésti žalovan.a sama. 

čís. 9325. 

Jinak než žalooou podíe § 569 cřs. nelze ~eziti prodi!lUŽení ná
jemní nebo pachtovní smlouvy podle § 1114 obc. zák. 

(Rozh. ze dne 26. října 1929, Rv II 616/29.) 
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žalující město propachtovalo žalúv,"nému pozemky od roku 1923 d 
konce roku 1928. žaIovaný se ucházel dne 22. června a dne 20. říjn O 

1928 o prodloužení pachtu, ale žalující město mu je nepovolilo a vy~ 
z~alo, ho, by' ~oz,:,mky do 31. prosl,nce 1928 vykhdil, on však nevyhověl 
vyzve. ŽalUjlCI mesto podalo pak žalobu o vyklizení teprve dne 7. března 
192?, ~aloba byla zamít~uta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j _ 
v y s S I ol S o ude m z techto 

důvodů: 

Jde ten?, to, zda ža!oba byla podána pozdě a zda zatím mlčky nastalo 
prodlouzem pa,chtovm smlouvy. K tétO' otázce přisvědčily oba nižší 
soudy. Dovo!acl sOll~ ~h!edává jejich právní mínění správným, když se . 
~ezmou ,za za~lad }Jlstene skutkové okolnosti a když se hledí k tomu, že 
zalovany namltl, ze smlouva byla mlčky prodloužena. Podle předpisu 
§ ,1114 obč. zák. ,~e prodlužuje mlčky nájemní (pachto\nní) smlouva, když 
naJe,~'c~ ,(pachtyr)]~ ,uplynutí májem~í (pachtovní) doby pokračuje 
v ll':l~am nebo }O'Zlvam veCI, a p'fO'naj!matel (propachtDvatel) to. do
poush. Tento predpls byl doplněn předpisem § 569 c. ř. s., že nájemní 
nebo, pa~htovm smlollvy, které zanikají vypršen.ím časll, se jen tenkráte 
p,okladaJI za ~,:l~ky ob~ovené tím, že nájemce nebo pachtýř dále upo
trebuJe neb UlZlva napteho nebo pachtDvaného předmětu a pwnajímatel 
n~bo propachtovatel, tO' trpí, když ve čtmácti- dniech po vypršení nájem" 
~l.ho ne;o pach~~v:'lho č,asu nebo př~ ~mlouvácoh, které byly uzavřeny 
ťuvod~e na kratsl cas nez na Jeden meslc, ve lhll'tě rovnající se polovici 
casú puvodně smli[[ven,~hD, po· projHí smlouvy ani pronajímatel nebo· pro
pachtO'vat,el ne~znese, zalobu o vrácení, ani nájemník nebo pachtýř ža
lobu o zpetvze!! ,~laJ3teh? nebo pachtovaného předmětu. Spomo jest, zda 
vznesenI ~akove zaloby Jest naprosto nutné, by se zabránilo prodloužení 
smlouvy: ~I ,z~a stač~ dá-li strana jiným zp~sobem najevo·, že ve smlouvě 
po vypr,s,em oasu pu~od~1 smlouvy nemlnl pokračovati. (Stubelllrauch, 
K.0mentar, ~ 1114 obc. zak. se 00 tOIn nevyjad,uje, spokojuje se s uvede
~Im textu zakona, KrasnopoJski-Kafka, Obligationenrecht str. 416 praví, 
ze okoln,ost:. že ~ájemce nepodá žaJ.obu na zpětvzetí najaté věci, vede 
k ob~o'v:e. naJemm smlouvy Jenom za předpokladu, že pronajímatel před 
~YP,rsen~m n~!en::lí ,d?b~."€d~ urč~tě a ,nepochybně najevo, že nájemci 
nedov.~h dalsl uZlvam naJemll'lho predmetu. O op0'menutí podání žaloby 
pronajlmatele,m se nez;ni~uje. Ehrenzweíg, Privatrecht, II str. 469 praví, 
ze k zamezenI! procllouzell'l pachtovní smlouvy by měl stačiti mimDsoudně 
ve lhůtě projev·ený odpor. Lhůtou nepochybně rowmí lhůtu uvedenou 
v § 5?9 c. ř. s. May'r, ·Bij.~gerlíches Recht, II. str. 229 praví, 'ž,e mimo
sondO! odpor pronajlmateluv vylučuje předpoklad, že další užívání věci 
dO'P?uští., Sedláček, Obligační právo, II str. 102 praví, že zmeškání lhůty 
(k zalobe), nelze za všech okolností považovati za schválení a souhlas. 
~ozhodnutl bývalého vídeňského nejvyššího soudního dvom Ol. TJ. n. ř. 
~IS. 4339 praví, že ze srovnání předpisů § 1114 obč. zák. a § 569 c. ř. s. 
Jde naJevú, že onen spoJoval obnovu (nájmu) se skutečností onoho 
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trpění (Bewendenlasse.ns), nyní (§ 569 c. ř. s.) se žádá positivní jednání 
pronajímatele, podání žaloby. Podle toho rozhO'dnuh J'; ~ut,no, by b~l~ 
zamezeno prodloužení smlouvy, podati v zákonné lhute zalobu. Jmy 
údpor proti prodloužení nestačí). Tentú .nejvyšší soud vyslo,:!l v roz
hodnutísb. n. s. čís. 4944, že jinak ne'Ž žalobou ,podle § 569 c. r. s. nel~e 
zameziti obno·vu pachtu, (pDdle § 1114 obč. zak.) a opakova~ to~o ml
nění v rozhodnutí sb. n. s. čís. 7715. Setrvává při něm. VYJádr~l1l stra~ 
před uplynutím nájemní (pachtovní) dobybudou, zp;a':ldla bezvyznamna, 
neboť budou míti ráz vyjednávání. Bude-h strane zalezeh na tom, by byl 
stav ve příčině nájemního (pachtovního) poměru jasný ,Před koncem 
smluvní doby, vymůže si příkaz k odevzdá;lÍ nebo, převz,:,h podle.~ 567 
c. ř. s. Aby nájemce (pachtýř) n'emohl pr:dp,okladah, ze pron!l]lmatel 
(propachtovatel) jest srD'zuměn s prodlouzelllm smlouvy, musI m~ t? 
tento dáti najevo způsobem vylučujícím každou, pochybnost, ~ t? v .~ratke 
lhůtě po skončení původního smluvníhO' pom~ru. D!ouhé trv~lll ne]lst?lJ. 
o tom, zda dosavadni smluvní poměr jest CI nem prodl.ouzen" n~neJsI 
hospúdářský život nesnese. Proto nejvyšší s~ud trvá n,,; n~ZO':~" ze ynak, 
než žalobou podle § 569 c. ř. s., nelze zam~z"h prodlúuz~nI n~lemn! nebo 
pachtovní smlouvy podle § 1114 .ob~. zák. V, souzene?, ~npade byl~ 
sice žaloba podána, ale po uplynul! zak~nern pr,ed:,psan.e lhuty. Smlu,:n~ 
poměr byl již prodloužen. Protú nebylo treba vysetrúval!, ~ak?u odpov,ed 
dalo žalující město žalovanému na jeho .zád?,s! ° prodlo?ze~1 sml~vn~ho 
poměru Je tudíž dovo'lání)ak z dovolacíh~duv?du: ne~pravnéú p:a~mho 
posouzení věci, tak z duvodu vadnO'sl! nzen.l, bezduvodne, procez mu 
nebylo vyhověno. 

čís. 9326. 

Podal-li žalovaný proti směnečnému platebnímu přlkazu námit~ !?"z 
podpisu advokáta ač bylo na směnečném platebnlm přlkazu vybsteno 
poučeni, že námitky musí býti pO'dlepsány advokátem, jde j~n o ionnál1!i 
vadu a soud j,est povinen postupovati podle, §§ 84 ~ ~5 c: ~. s: Advoka~ 
jest oprávněn nahraditi chybné podáni, no,?:!!, po~anun~ Jez vs~ nesmt 
obsahovati n~tky, jež nebyly uplatneny JIZ v puvodmm podoot. 

(Rúzh. ze dne 26, října 1929, Hv \I 636/,29.) 

Pro ce sní s o udp r v é s t O< I i c e směnečný platební příkaz 
k námitkám žalovaného, zrušil. O d v H I ac í s 0' ll' d napadený rúzsuďek 
po'tvrdil. D ů vod y: Všecky uplatňované odvúlací duvody opírá žalob~ 
kyně v podstatě o tú, že směnečný platební příkaz byl ~alovan,ém~ S-OVl 
správně domčen již 10. května, že Jeho v~astnoručne psane" na~!tky! 
v nichž tvrdí, že směnku nepodepsal, měly b~l! podkladem,dal~lho nzem 
tak, jak byly, a měly vésti k zamítnutí nám!tek, že tu neslo Jen o ;or: 
máln.í vadu, která by byla múhla býti odstranena podle §, ~4 c. r. s., nybr: 
o v,"d.y a nedostatky věcné. které. takto odstran,ěny byh nemúhly; nez 
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1 pti opačném názOlll že. bui b T "I ' 
lovanému vrátiti k . .' ) ll1e soud pl ve stolice toto podání 

oprave s vyznačením lhůty • • k 
směl však žalovanému doruc·o t· , coz se vsa nestalo 

• . va I znovu platební přík .... d ' 
ruceny a nemohl námitky kte ' t ., az JIZ Je nou 
ního příkazu byly podány' re • epr~e po ?petovnem doručení 
ru'e r' . o '.' . ,povazovatI za namltky podané včas 
zákl'!dl ~~~~u;~du::y~~~1 s: \r~zsUdkU" ž: platební příkaz byl . 
I bk • n,aml e , a uvadl-II se tam že k oh • , 
VÝSI~;e. C?, ~ol přtust~osti ~rácení nebylo lze přihlÍžeti ana razem 

soud pnr~éZ~t~l~e ~s:Z~~~d~1 ~at.ební příkaz zůst~1 v platnosti. 
posouzení, nýbrž i poru~enJí nzaákoJ~ pry v tom: ?eJen. nesprávné m'ó,,"F' 
považovány za opožděné. Není na a n~USI by tl nOve podané 
ani jednoho z případů zmateč~ t~. zm~ecnosh rozsudku, neboť není 
telka sama se ani ne okouš' os I u~e enýeh v § 477 c. ř. s. a odvola_ 
neuvádějíc, které záko~né ust~n~~:~~c~~~ta něj~kým k způsobem dovodHi, 
tu porušeno. V pravdě má se vě ' . voene san CI zmatečnosti, bylo 
nastoupiti onu cestu jak ji a c p~d!e S~ISU tak, že soud původně chtěl 
k opravě; že však v;nikl n :onacuJe o vola.telka, totiž vrátiti podání 
doručen nepravé osobě Ykt~r~em. ~O~\(b~ostI,. nebyl-II platební příkaz 
COž by zajisté nebylo v '~'í ,~za o yne al1l nezamýšlela stíhati _ 
se nejprve žalobkyně n~ Jp~::~m~~.~ ž~ se tu~ soudce, rozhodl dotázati 
tazu žalobkyně vyhověla p.' • u • IZSI a resu zalovanehv. Tomuto do
lovaného S-a (nyní »zá~e~~í~emz ~ama .uve?!a z;uěnu v povolání ža
pak nové doručení původního, p~~t~~;í~dne .:~uredmk«): ~oudce nařidil 
změny, na tuto no'lou adresu doruče ' °t)n azu, ktery JInak nedoznal 
došly advokátem se sané a' ~I ~ ao se 23. května 1929, načež 
se připustilo, že t!nto osf~depsane nan;Itk~ 26 .• května 1929. I kdyby 
podání nátiti k opravě formáfn,ne?Yld spravnx a ze soudce měl hned 
lacího soudu skutečně šlo' 1 zava y~ 0' mz. zde podle názoru odvo
~y by~o lze podřaditi pod J~řrp:~dm §s~~t~o~~tI ~en v~dnost fízení, kterou 
JInak Jeho podmínk . Podle . IS., c. r. s., kdyby tu byly 
neboť nejde tu o po~'Stanou v~~~o~u o?VOlaClho soud~, ~šak )ich není, 
vysvě'tlení a řádnému pos "ter.a by byla »zabramla dukladnému 
by býval jiným ani při sp~~~~~~mze~re«. Neboť konečný úsudek nebyl 
valo vráceno k opravě se lhůtou tří~~~ ~Pri kd~by totiž P?dání ~ylo bý
strany včas, může je soud vrátiti k m .• 0Jde.!I formalne vadne podání 
vena lhůta' může je tedy 'I 'ff .oprave, anlZ Je pro to soudu stano
Kdyby se ~ od'lolacím řízen;a 1,\ I po upl~n~tí lhůty jinak propadné. 
opravIti, nezbývalo by než zr~š~~ a Ch~b~ Jez se stala v první stolici, 
by podání straně k opravě vra'tll'I

I rozs~ e, a s?udu první stolice uložiti, 
bl· s urcemm Ihuty čímž b • I ' Y o umožneno dopln,iti pIlvodní "tk . ' y za ovanemu 
by bylo zbytečným, rotože b sena~1 y pOdpls.em advokáta. To však 
any takto podané ná~itk 'iž ·{o lIm y pods.tate, n!c nového nezískalo, 
postup prvního soudu n{~á áos~hY: ~plse, CO~.prave u.kazuje, že chybný 
Jest nerozhodné, že nebylo pouno • § d 4~~ CIS, ~ c; r. s,, naznačeného. 
také jazyko'lě vadné a nerozholduPu~o I ll! ]'0 pod~nI, ktere ostatně bylo 
ných námitkách uvedeno více než ~e, o~ ?-, 1. VI onec? advokátem poda-

p , am za ovaneho, bylo-li tam jen 
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uvedeno to, co bylo předmětem původního podání, totiž tvrzení, že ža
lovaný směnku nepodepsal. Právem tedy o této námitce bylo provedeno 
další řízenÍ. . . 

N e j v y Š š í s o' u d ne'lyhověl dovolání. 

DIlvody: 

Dovolatelka napadá rozsudek odvolacího soudu z důvodů čís. I až 4 
§ 503 c. ř. s. Zmatečnost a vadnost řízení spatřuje v tom, že směnečný 
platební příkaz byl doručen žalovanému dvakrát a že bylo přihlíženo 
k obsahu námitek podaných teprve po druhém doručenÍ. Tuto výtku 
činila dovolatelka již v odvolán!, odvolací soud ji správně již vyvrátil 
a dovolatelka se poukazuje na příslušné správné důvody napadeného 
rozsudku. Dovolací důvody čís. I a 2 § 503 c . .ř. s. nejsou proto opod
statněny. Rozpor se spisy vidí dovolatelka v tom, že odvolací soud stojí 
na stanovisku, že námitky žalo'vaného byly podány včas. Tu však jde 
o právní úsudek odvolacího soudu, jejž lze napadati jen, s hlediska do
volacího důvodu čís. 4 § 503 c. ř. s. Avšak i po právní stránce posoudil 
odvolací soud věc úplně správně a dovolatelka se poukazuje i v tomto 
směru na správné odůvodnění napadeného rozsudku. Nesejde na tom, 
že na směnečném platebním příkazu bylo vyUštěno' poučení, že n'ámitky 
proti směnečnému platebnímu příkazu musí býti podepsány advokátem. 
Podal-Ii žalo'lap:ý přes to námitky bez podpisu a:dvokáta, jde jen 0' for
mální vadu a soud musí v takovém případě postupovati podle předpisu 
§ 84 a 85 c. ř. s. že advokát jest pak oprávněn nahraditi chybné po
dání no'vým podáním, vyplývá také z rozhodnutí sb. n. s. čís. 8630, 
jehož se dovolatelka sama dovolává. Ovšem nesmí toto nové podání 
obsahovati ,námitky, jež nebyly již v původních námitkách. Poněvadž 
mezi Hm byly podány námitky podepsané advokátem, bylo zaji,sté zby
tečno vráUti původní námitky podle § 85 c. ř. s. za tím účelem, by byly 
opatřeny podpisem advokáta. DO'lolatelka přehlíží, že hlavní námitka 
žalovaného" že nepodepsal zažalo'lanou směnku, byla jií v původních 
námitkách a že nebylo přihlíženo při rozhodnutí sporu k ostatním ná
mitkám obsaženým v novém podání. 

Čís. 9327. 

Pojišťovací smlouva. 
Byla-Ii účinnost pojišťovací smlouvy odložena, až pojistník převezme 

pojištěné auto, šlo o výminku rozvazovací. Dostavenim se rozvazovad 
výminky zaniká pojišťovací smlouva. Pojišťovně přisluši nárok na po
jišťovací premii až do konce pojišťo'laciho období, v němž byla zpravena 
o zánikovém důvodu. 

Pro otázku ristoma jest l'Ieroz!todno, z jaké přlčiny zájem na pojiš
leni přestal (se neuskutečnil). 

(Rozh. ze dne 29. října 1929, Rv I 1589;128.) 
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žalovaný pojistil se u žalující '" , '. .' 
z provozu automobilu ap" fl' POjlstovnr., protI povmnému 
dne 9. května 1927 . °FS

t 
I, I vOzIdlo. POjlsťGvacÍ návrh byl 

, meZI zas upcem po"vť v , 

náno, že žalovaný zůstane sv' m n' j1s ?V?y a, zalovanym bylo 
lobkyně přijala návrh žalova:ého ~vrh~m vazan az do opatření auta. 
vůz dne 31. května 1927. Proti žal~~' 5. kvč;na 1?27, žalovaný převzal' 
namítl žalovaný, že koupě aUlta byl e ~ zap ~cenl p.remle za rok 1927 
jištění v platnost, o čemž prý byla a s .. ?~novana dnve, než vešlo po
s o udp r v é s t o I i c e žalobu pOlls ovna zp~avena. Pro c e sní 
žaloby. D ů vod y: Odvo,lací soz::;I!~I"a~~v:lo lao c I s o ~ d uznal podle 
D-em, zástupcemo'išť ." ~, dUkaz svedkem Josefem 
bylo meZÍ' ním a ,~l ~vny,. a . zFsťu]e na základě jeho výpovMi že 
návrhem až dO' oZ~t~;~~~~ uje?na,no, 'ž'e ~alov~ný zůstane vázán s;ým 
:ale ještě nepřevzal, že ručenfial~eb~al~vani v teto .době vůz již k?upil, 
o převzetí vozu na z 'kl d' . o:ne .me o nastal! teprve po oznamení 
svědkova že svědek t~ '~2~á~Itf?yckeh? nebo telegrafického hlášení 
vozunáv'rh neodvolal že sVědekmovt'~er;r~, že .tento před převzetím 
ze dne 25. května 1927 'e 'I ~os 'a za ?vanemu dopis žalobkyně 

. . ,z za ovany na to mc neodp "d'l' , oznaml I převzetí vozu hlobk n' cl ' • . . o'Vee, ze svedek 
pro žalovanéhO'. Není spo . y,l V e~ prev~etr, by bylo dosa:ž,eno krytí 
1927. Z těchto zjišt' . I rne, :e ~e prev~etr VOzu stalo' dne 31. května 
dne 9. května 19027

en
:/ done,.ze za!O'vany byl ~ázán svým návrhem ze 

~.~l?vaného dopisem ze dne ~~~v::~~n~o~~:27že T~alohkyně přijala návrh 
j1stovací mezi stranami . .. ... . ' . lm vznrkla smlouva po
vozu. Žalobní prosba by' .laejz

l 
aUlncll.ntnkuYtamelYtvŠa,k n~astati teprve po převzetí 

. t· . ' , pm o' ze zalobkyně hl"1 .. je I navrhu po uplynutí Nrnáctid ' , . lh 0t ' pro aSI a pn-
Při tom bylo, přehlédnuto že po,~rel1l§ I~l v~ksmyslu § 1 pojišť. řádu. 
1917 čís 501 r"k 'za ona ze dne 23. prosince ,. . za . ve smyslu' vlád " . d 
čís. 652 b . , • . . nanzem ze . ne 9. prosince 1919 
'k ps . .z. a .n~ Jeste nevs. toupllo v platnO'st ustanovení § 1 . "'t,' 

za ona. o'l1evadz zalovan' bl" . '. pOjlS . 
vozu, poněvadž žalobkyně~řij~laVjťha::y:~ n!,vJhe,m až do opatření si 
žalovaný dne 31 května·". '.' a r. pre, prevzetím vozu, nebyl 
jišťovací smlO'uvy a můž~l\ 0f';;ne~, by J:dnostran~ě ustoupil od po
n'ěvadž z dopisu ze dne 3 te~vnrn~9~Platnov~t! Sva práva z ní. Po
krytí ve smyslu všeO'becný~h po'''ť. ~ ;ychazl. na J~vo, že převzala 
mých a v rozsahu návrhu od jlS ovaclc. podm;nek zalovanému zná-

~~!~e~~Jr!~z t;r~~;d~~tz!iiofe~~f:e;~~:f.d~~~~~~~/t~~ t~~~~ ;~= 
Ne) v y s S I S o u d nevyhově'l dovo.Jání. 
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"řeny, ale nestaly se účinnými, nevzešlo ani pro pojišťovatelku nebez
pečí, ani nenastala pojistníko'vi povinnost, platiti premie, poněvadž 
smlouvy jako celek zůstaly bezúčinnými, nenastala pro obě smluvní 
strany účinnost. Dovolatel upírá prohlášení žalobkyně ze dne 1. června 
1927 o převzatém ručení jakýkoliv význam, tvrdě,že, an žalobkyni dne 
31. května 1927 prohlásil, že automobi,1 vůbec nekoupí, tedy že ho od 
dodavatelky nepřevezme, bylo před tím učiněné prohlášení žalobkyně 
o vzetí auta do mčení ukvapené a bezdůvodné a nemohla žalobkyně 
po dojití řečeného prohlášení jednostrannými prohlášeními učiniti po
jišťovací smlouvy účinnými. Tvrdí tedy, že tu nedopadá ustanovení § 63 
zákona ze dne 23. prosince 1917, čís. 501 ř. z. () pojišťO'vací smlouvě, 
že, ana nenastala dosud účinnost pojištění (nikoliv pojišťovací smlouvy, 
jak dodává), nelze mluvHi o zájmu na pojištění, a nelze použíti usta
novení § 63 (1) odst. 2 věty'llv. zákona. Dovolatel přehlíží, že žalobkyně 
neopírá žalobní nárok o' jím uváděné ustanovení, nýbrž je opírá o usta
novení druhého odstavce § 63 HV. zák., podle kterého platí to, co jest 
ustanoveno v prvém odstavci řečeného předpisu, i o případě, bylo-li 
pojištění vzato pro budoucí zájem a nevznikl-li zájem na pojištění vůbec. 
Podle § 63 uv. zák. zaniká pojišťovací smlouva již po zákonu, bez vůle, 
po' přípaďě i pro,ti vůli stran doslavením se určité zrušovací podstaty 
podle zvláštní úpravy v pojišťo'vacím zákoně, není-li zájmu na pojištění 
při jeho. počátku, když zájem na pojištění přestane po jeho počátku, a 
když pojištěný zájem budoucí vůbec nevznikne. V tomto' případě jest 
smlouvu o pojištění budoucího zájmu, jehož vznik není jistý, pokládati 
za smlouvu pod výminkou. Bylo' zjiMěno, pokud se týče usouzeno odvo
lacím soudem a dovolatel tomuaní neodporuje, že se mezi strall!ami po
jišťovací smlouvy sice uskutečnily, že však úči'l1l1ost jejich měla nastati 
teprve, až dovolatel pojištěné auto převezme. Za tohoto zjištěného stavu 
jest považov:ati výminku za rozvazovací, za jejíž pendence náleží už právo 
nabyvateli. Proto neprávem upírá dovolatel prohlášení žalobkyně ze 
dn:e 1. óervna 1927 právn'Í význmll, neboť prohlášením tím zavázala se 
žalobkyně, uznavší také tak uskutečnění a hotovos't uzavřených pojišťo
vacích smluv, vzíti pojištěné auto v ručenÍ. Jest tedy v souzBném případě 
mluviti po dostavení se rozvazovací výminky skutečně o' z á n i k u po
jišťovacích smluv a nelze tvrditi, že v takovém případě (2. odst. § 63) 
vůbec nevzejdou pojišťovací smlouvy, jak činí Hermann Otavský str. 131, 
jenž tento případ posuzuje jen s hlediska odkládad výminky, přes to, že 
zákon i v druhém odstavci § 63, podle néhož platí totéž, co S'tano,veno 
v odstavci (1), zřejmě předpokládá zánik pojišťovací smlouvy, o němž 
jest právě řeč v odstavci (1). Opírá-li tedy žalobkyně žalobní nárok 
o ustan,orvení odst. (2) § 63 uv. zák., přísluší jí nárok na premii až do 
konce pojišťovacího období, v němž o zánikO'vém důvodu byla zpra
ven;!. Stomo,vací dopis do,volatelův ze dne 31. května 1927, pokud se 
týče ze dne 1. červ,na 1927, došlý dne 2. č·ervna 1927, je jako jedno
stranný projev pro trvání smlouvy bez práv~ího' významu. Bez vývnamu 
jest O'všem i mínění žalobkyně, vyslovené v odvo,lací odpovědi, že do
vola tel přivodil zánik zájmu na pojištěnÍ. I kdyby šlo jen o pouhé storno 

I 
I' 
!'i'i 
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(ve vlastním smyslu) a nikoli o ristorno podle pojišťovacího «UKOtla,; 
přísluší pojišťovateli nárok na premie v mezích ustanovení dmhého 
stavee § 63. Jest zásadou zákona, že smluvní poměr pojišfovací 
přetrvává zájmu na pojištění, a jest prp otázku ristorna nerozhodno, 
z jaké příčiny zájem na pojištění přestal, pokud se týče, se neuskutečniL 

čís. 9328. 

Byla-li do, soudního, smíru pojata lhůta, ve které může ta i o,na strana 
odvolati smír, jde o lhůtu smluvní, pro niž platí předpisy §§ 902 a 903 
obč. zák., nikoliv § 89 org. zák. 

Námitka věci (smírem) vyrovnané jest námitkou hmotněprávní, ni
ko,liv námitkou věci právoplatně rozhodnuté, k niž by bylo přihlížeti 
z úřadu. 

(Rozh. ze dne 30. října 1929, R I 854/29.) 

Návrh vymáhajícího věřitele, by na základě smíru byla povolena exe
kuce, s o udp r v é s t o I i c e zamítl, ježto byl smír žalovaným odvolán 
a věc dosud není skončena. Rek u r sní s o u d exekuci povolil a zá
roveň zrušil z úřadu další řízení ve spom jako zmatečné, počínajíc na
řízením roku na den 12. červ,na 1929. D ů v o' d y: Stížnost byla shledána 
opodstatněnou. Ve sporu týchž stran u prvého ,soudu zn. sp. C IX 4397/28 
o 1.770 Kč s přÍs!. uzavřen byl dne 15. května 1929 podmíněný smír, 
podle něhož zavázal se žalovaný, že zap~atí ž')lující na úplné vyrovnání 
žalobnÍho nároku 900 Kč a na útratách částku 1.273 Kč 26 h do 10, . 
června 1929 pod exekucÍ'. Smír ten měl se státi pravoplatným, nebude-li 
žádnou stranou' do čtrnácti dnů odvolán. Při nedodržení platební lhůty 
smírem stanovené oživuje celá pohledávka původně žalobou požaslo
V'aná 1.770 Kč s přís!'. Poněvadž při soudním smíru jde o smlouvu stran,. 
jest ve smíru stanovená lhůta k jeho odvolání lhůtou práva hmotného, 
a mohl smír stranami býti odvolán nejpozději dne 29. května 1929 včetně. 
Strana žalovaná odvo,lala však smír pOďánÍm došlým na soud podle 
podacího razítka teprve dne 31. května 1929, tedy opožděně a jest ne
rozh(}dno, kdy podáni to bylo dáno na poštu, poněvadž předpisy § 126 
c. ř. s. a § 89 zák. o org. soudní o započtení hěhu podání na poště při 
lhůtě práva procesního, nemají tu místa, nýbrž platí tu předpisy § 902 
a 903 obč.zák., ježto jde o lhůtu hmotného práva. Na, prvním soudu 
bylo, hy vyrozuměl strany, že se smír stal následkem jeho opozděného 
odvolání pravoplatn,ým a jest ustanovení roku na 12. června 1929 ve 
sporu a dalŠÍ ústní jednání, a jmenovitě piipuštěnÍ důkazu o tom, kdy 
podání smír oďvolávající dáno hylo na poštu, zbytečným a zmatečným .. 
Bylo proto odůvodněné stížnosti vyh\wěno', mobilární exekuce byla po
volena a zároveň bylo další řízení ve sporu, počínajíc nařízením roku 
na den 12'. června 1929, jako, zmatečné z úřadu zrušeno. ' 

Ne j v y Š š Í s o u d vyhověl dovollacímu rekursu' dlužníka potud, 
ž,e zrušil napadené usnesení, pokud jím bylo ve spom zrušeno z úřadu 
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.." .. . roku na 12 června 1929, 
atec'llost další řízení pocma]lc nanzemm " 

pro Z111 , ' h 'I v ostatním dovolacímu rekursu nevy ove. 

Důvody: 

, ' d 15 května 1929 pravÍ se výslovně: 
V soudním smíru, uzavrenem ne ť d ]' 'ádno~ stranou do 14 dnů 

~Smír tento stane se pravoplatnýn:, ne ~ ežel ~'e' de o lhůtu procesního 
odvolán.« Správně uvedl, rek~rsm, sou

t 
~n ll. 'b~ž o lhůtu práva hmot

práva, určenou k pr,oc~smm ukonum sr, k y tom že se do lhůty ne
ného, při níž n~plaÍl. predpls § ~9 .org .. fea'Í· ~e sm'louvám oboustranně 
včítají dny postovm ~opr~;~. a ~~~t:ak ~rohlášenÍ v něm určená jes! 
závaznym (§ .1380 ob,c. za,', 's §§ 902 a 903 obč. zák. (srv. take 
lhůtou smluvm, pro mz plat! p,redpl Ybd b, ' ) Bylo tedy podati pro-

.. 6968 sh n s o pnpadu (} o nem . č' 
rozh. C1S.; ',' 'd'l d 29 května 1929 tento den v to 1-
hláš-enÍ o odvolám smlru ne) ,~~ ~ I : tuďíž tvrdí 'dovolací rekurs, že 
tajíc, protože to byl deru vs,: m'tč'~o~\yl-li spis podán na poštu dne 
šlo o lhůtu soudcovskou a ,ze sa ,I , ',.' o mučená o,štovní zá-
28 května 1929. Jest bez vywamu, zda dosla d p d P hl, by 'ti 

. , , ' ;, P . oV 29 května 1929 a z a mo a 
silka k postovmm~ ura~u v d raz; Jlz Mylným jest i názor stěžovatelův, 
téhož dne soudu hstonoser;' . mucena. , h soudu zřízencem spočívá ua 
že odrnášenÍ poštov,ních zasrlek,.,' ur.če,.nyc . sou'de'm'a po's'tovním úřadem. 

, "u]ectnam meZI ' ' , ' 
vnitřnÍ;n, st;aubam ~e:;~an;en;šilek (poštovní odnášecí knihou) jest p~a
Takovy zpuso ' Ol nasem za d' e dlle 5 května 1897 čÍs. 112ř. zak. 

'dl ' depsany' m v § 63 Je r z ' . , . VI em pre,', '1'914 č' 4 ř zák jako'ž i ve výnosu mm. 
a v min. n.ař. ze dnle dll. I~g~! čÍs 2 ~~stníl~u. J~diué rozhodnou skuteč
sprav. ze dne 11. e na . .' . I' 'sml'ru' do'sel k soudu podle přede .' t' 's ohsahuJícl odvo am, ',' . 
nostJ. les , z~ SPl.' " , ,,' . . 'lk mi až 31. května 1929, tedy po 
pi,sů 'Ů nakladam ,s postovmn;1 ~asl a čítati a zaslati podání buď tak 
lhůtě. S těml,to pre.dplsy m~s}/ ra7~, fěo k soudu došlo, neho učiniti opa
včasně, hynormal~I.:estou,les e ve u", 'itÍsám soudu. doručil (ex
u,enÍ, hy pošt?vm urad zas}l)ku J~edu~~ d~ůty byla splněna odkládací 
pres srv take § 345 jed. r.. P yn ' , . t I se vyko-
pod~Ínk~, nraníž byla pravoPla~~~S~e~m!~uř~;:~~,a z~:r;;:~ ~;ti odvolání 

nat,elným'J:~~~~a:~~~~~,vč~ ~1~lpO'lusmruvnÍku a mohl by.o to ~ýti spo~. 
smlru pro ,v., ' t'l obě strany souhlasně na stanOVIsku, ze se o -
Ale v tomto pnpade ~,.a Yd' V' d f stěžovatel poslal podání soudu a 
volání smím melo stal! u sou u. z 'y 19 ' 1929 když se již zá-
. eště při ústních jednáních dne 12. a . cervna ,.', d olánÍ 
~tupce druhé strany ~hr,:di.1 pr?t!l~:en~n;e r~::m~ni~vrž~lp~s~a~~a~/doPiS 
smíru stalo, po, uplynul! Ihuty, anI, ' 'd'nesl toliko že odvolal smír 

. . ď' ce s odvoláním sml'ru apre '" , , , 
z~StU1~CI OPU! ".,'Ik oštovního úřadu v Teplicích .. Šanove 
vcasne, protoz,e podal zaSl, Ut ~ Pd 'la do Prahy dne 29. května 1929. 
již dne 28.kveJ~,: t~r~~n~ ~~vo~'a~Íh~Srekursu i přil?,žený ~pis dopisu z~ 
Jsou tedy doty . b' 'další důkazy nepnpustnyml novotamI, 
dne 28. května 1929 I naV.lze~e V' '.v • 

k nimž; nelze v rekurs ním nzem pnhltzett. , . 'e »rekursní 
Naproti tomu jest stěžov<ttel v právu, pokud vytyka, z 
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soud, překročil meze ,své příslušností, když nejen povolil exekuční návrh 
prv.n~m s?u?el~ z~n;ltnut~, ale také ještě současně z moci úřední zrušil 
cele ]ednam, tykapcl se tet? sporné věci, počínajíc rokem dne 12. června 
1929, Jako zm~tec:,é«. V teto exekuční věci jde jen o to, zda měla býti 
povole,na n.avrzena. exekuce podle soud:ního smíru ze dne 15. května 
192?, ~lh mc. Prvl1l soud návr? zamítl. Vymáhající strana podala rekurs, 
~. nemz n~vrhoval~ tohko, by zadost O' povolení exekuce byla kladně vy
nzena aJ! byly pnsouzeny útraty exekuční žádosti i rekursu,. Jiného ná
vrh~, zeJmen~ na z.rušení d"lšího řízení tam nebylo. Rekursní soud vy
hove.1 rekursmmu navrhu a tím byl jeho úko,1 vyčerpám Okolnost že pro
cesm soud po odvolání smíru nařídil ústní jednání na den 12'. června 
192,9 .a pa.k zase na d':,n 19. června 1929 a že jednal jak o' včasnosti od_ 
vol,,,nI~mlru: tak, ve vecl, nezakládá ž<idného z důvodů zmatečnosti, vy
pocte?ych presne v § 477 c. ř. s., k nimž by bylo přihlížeti z úřadu. Re
kursnl so;,d také žádného z těchto důvodů neuvádí. Při ústním jednání 
dne 12. cervn~ 1929 ~hmdli se zástupce žalující strany protí nařízení 
;oku, pou,kazuJe.n~ smlr, který byl odvolán až po uplynuti lhůty. V tom 
]e.st obsaze?a namltka sn;,louvy O' obno,vu (věci vyrovnané), která není 
namltkou veCI J'ra."o~,Ja,tne r.~zhodnuté (§§ 240 a 261 c. ř. s.), nýbrž ná
mItkou hmolnepravnl, o'mz nutno rozhodnouti- rozsudkem, ač nedo
h.?dnou-h se strany J1nak (srv. také rozh. čís. 1744, 2527 sb. n. s. a také 
Jlz rozh. 338 sb. Nowako.vy dřív. nejv. s. dv. ve Vídni). V tom směru 
byl? tedy rekursu vyh'Ověti a příslušnou část usneseni rekursního soudu 
zrUSltl. 

čís. 9329. 

Pojem interese podle § 368 ex. ř. 
!ákon, ffi;~u~ě. o . interese neb o náhradě škody, rozumí tIm jednak 

pIne zad?st~clOe~l, J~dnak náhradu skutečné škody podle §§ 1323 až 
t~24 'Obc. ~ák. Pr~dpls § 368 ex .. ř. nezakládá nový nárok, nýbrž míni 
narok na nahradu skody podle předpisů občanského zákona. 

(Rozh. ze dne 30. října 1929, Rv I 456/29.) 

Žalovan'ý pr?najal žalobci na řadu let byt prý ve svém domě. Ža
I~bce dal ze sv:,ho do:sav~dní~o bytu výpověď, nemohl se však do, no
veho bytu nastehoval!, ]ezto zwlovaný nebyl v,las.níkem domu v němž 
byl onen, byt. žalobou, o niž tu j de, domáhal se žalo.bce na ž~lovaném 
nahr~dy skody 40.2~8 Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e při_ 
znal zalobcl 6933 Kr, o. d vol a c í s o u d nevyhověl odvolá . , I, _ 
ného k dl' . , I b Ul za ova .. , . o' V? ~~l za o ce zvýšil přisouzený peníz na 7.997 Kč. 

Ne] v y s S I S o u d nevyho.Věl dovolání žalovaného. 

Dťlvody: 

. Dovo~atel, odvol~v~je ~e na ~os!ov § 368 ex. ř. o plnění interese nebo 
nahrady skody, zastava nazor, ze zalobce (vymáhajíci věřitel) může se 
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domáhati Í.mterese jen tehdy, kdy'i. ho k tomu opravňují předpisy hmot
ného práva, že, dožaduje-li se interese i náhrady škody, musí prokázati, 
7e má nárok na to i ono podle zákonných předpisů, že interese není to
íožné s ušlým ziskem, protože ušlý zisk jest součástí škody, kdežto inte
rese nikoliv, a že tedy nemělo býti žalobci přisouzen'o kromě náhrady 
škody ieště také interese. Dovolatel opomenul vyložiti, jaký jest podle 
jeho názoru rozdíl mezi interese a náhradou škody', a jest se svými vý
vody na omylu. Obč"nský zákon praví v § 912, že vedlejší nároky zále
žejí (mimo jiné) také v náhradě způsobené škody, nebo. »toho, co na 
tom jinému záleží, že závazek nebyl řádně splněn«, t. ]. mterese a od
kazuje v § 913 na předpisy o náhradě škody a o zadostiučinění. Již z toho 
jest vidno, ž,e občamský zákon rozumí pojmem interese plné zadostiuči
nění, obsahujicí i ušlý zisk (lucrum cessans) a vůbec všechny náhrady, 
které lze podle zákona k plnému z"dostiučinění žádati 'Opakem ke sku
tečné, positivní škodě (damnum emergens), jakž t"ké oba pojmy roze
znává§ 132.3 obč. zák. A právě tak, jako se § 912 obč. zák. zmiňuje o oá
hr"dě způsobené škody nebo toho, co jinému na tom záleží, že závazek 
nebyl řádně splněn, zmiňuje se § 368 ex. ř. o plněni interese nebo ná
hrady způsobené škody, míně tím jednak plné z"dostiučinění, jednak 
pouhé odškodnění za positivní škodu podle §§ 1323 a 1324 obč. zák. 
Nejinak jest rozuměti výrazu »interese« i na jiných zákonných místech, 
na př. v §§ 235 a 273 c. ř. s. N~umann v komentáři k exekučnímu řádu 
pr"ví k § 368: »Lnterese může záležeti ve škodě, která vznikla nesplně
ním nebo neúplným splněním, k čemuž může v obou případech přibýti 
škoda, jež vzešla nikoli~ včasným splněnin1«, Randa Schadenersatzpflicht 
z. r. 1913 str. 53 uvádí, že zákon mluví o nadostiučině,nÍ«, obsahuje-li 
náhrada i, efektivní ztrátu i ušlý zisk a že roma-nisti používají pro tento 
pojem výrazu »inolerese«. Plným právem tedy aha nižší soudy vyslovily, 
že požadované interese jest jen součástí náhrady škody podle předpisů 
občanského zákona, a zcela správně odvolací soud dodal, že předpis 
§ 368 ex. ř. nezakládá nový nárok,nýbrt před]lokládá, že věřitelův ná
rok jest odůvodněn hmotným právem, předpi,sy o' náhradě škody. Proto 
§ 368 ex. ř. prohlašuje, že ustanoveními tohoto ocldílu (t. j. třetího od
dílu) exekučního. řádu není dotčen nárok vymáhajícího věřitele na plnění 
interese 'uebo náhradu škody. Rozsah náhrady škody řídí se podle 
§§ 1323 a 1324 obč. zák. stupněm škůclcova zavinÍění, podle toho, lze-li 
mu přičísti jen nedop"třeni, či hrubou nedbalo'st nebo. úmyslnost. Pro
tože odvolací soud' dospěl podle zjištěných skutečno.stí k, právnímu ná
zoru, že žalovanému jest přičísti hrubou nedbalost, a tento závěr není 
dovolatelem vůbec noapadán, musí dáti plné zadnstiučinění. Za tohoto 
stavu věci jest Ihostejn'O, zdali jest částku přiznanou odvol"cim soudem 
žal'Obci, na rozdílu v nájemném pokládati za skutečnou škodu, či za ušlý 
zisk, neboť žalovaný ručí za to i nno. 

čís. 9330. 

Manžel vinný rozvodem nemůže se do.máhati rozluky podle § 17 rozl. 
zák., spáchal-li čin, odůvodňující rozluku za tím účelem, by si k rozluce 
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dopomohl, by přiměl manželku k rozvodu a rozvodu pak použil k roz_ 
luce, spekuloval-li tedy, dopo1.1Štěje se důvodu rozvodu, na rozluku, nebo; 
má-Ii býti manželka připravenarozluk01.1 o důležitá majetková práva na 
př. o výslužné. 

(Rozh. ze dne 30. říJna 1929, R II 361/129.) 

.K žalobě manželky bylo manželství rozvedeno od stolu a 10'Že z 
maJllželovy. Žádost manžela o povolení rozluky podle § 17 rozl. 
s o udp r v é s t o I i c e zamítl, rek u r S 'll í s o u d rozluku povolil. 
D ů vod y: Podle § 17 zákona ze dne 22. květn,a 1919, čís. 320 sb.z. 
a n., může, byl-li soudem pravoplatně vyslo,ven rozvod podle §§ 107 
až 109 obč. zák., a to z některého důvodu uvedeného v § 13 tohoto 
zákona, každý manžel žádati o rozluku manželství na podkladě prove
denéhO' už sporu o rozvod a vysloví soud, dojde-Ii na základě konaného 
.Š'etření, řídě se při něm zásadami řízení nesporného, k přesvědčení, že, 
by skutečnosti ve spam o rozvod na jevo vyšlé byly už tehdy odůvodc 
nily výrok o mzluce, kdyby oň bylo bývalo žalováno, usnesením roz
luku manželství, do kterého převezme výrok o vině z rozsudku ve sporu 
o rozvod manželství. Z ustanovení tohoto, vyplývá, že můž,e za podmí
nek tam uvedených každý manžel; žádati za rozluku manželství, tedy 
i man,žel, z jehož výhradné viny bylo uznáno na rozvod k žalobě jeho 
manželky a jenž by sám rozinkové 'důvody, z nichž byl soudem rozvod 
podle §§ 107,---109 obč. zák. povoIen k žalobě manželky, ani nemohl 
uplatniti a tudíž žalobo'u sám rozluky nemohl dosíci, že se proto výrok 
o vině převezme z rozsudku ve sporu o rozvod do usnesení vyslovují
cího rozluku manželství a 'ž:e šetření soudu záleží., předcházel-li, jako 
v tomtO' případě, ve SpOrtl O' rozvod rozsudek pro zmeškání, v tom, že 
j-est soudu zkoumati, zda skutečnosti žalobcem, v tomto případě stěžo
vatelkoul ve sporu přednesené a nevyvrácené průvody, jež tehdy byly. 
po ruce a jež byly rozsudku položeny za základ, byly by již tehdy k tomu 
stačily, by na jejich podkladU' byla povolena rozluka, nikoliv jen rozvod., 
kdyby byla prosba žalohuí, směřovaJa na rozluku. V tomto případě byly 
by skutečnosti stěžo,vatelkou ve sporu o rozvod předm,sené a nevyvrá
cené prů'Vody, jež tehdy byly po ruce a jež hyly rozwdku položeny za 
úklad, již tehdy k tomu stačily, by na jejich podkladu byla povolena 
rozluka, nikoliv jen rozvod, kdyby byla prosba žalohní směřoViLla na 
rozluku, přihléd'ne-li se k tomu, že se žalovaný podle nevyvráceného 
přednesu žalobkyně (nynější stěžovatelky) dopustil cizoložství s Leopol
dinou J-ovou (§ 13 písm. a) mzl. zák.). Avšak, i kdyby se mělo za to, 
že manžel, který by,l rozsudkem uznán výhradně vinným na rozvodu, 
jako v případě tomto, má pmti nevinné manželce nárok ua rozluku jen 
tehdy, když se uplatnění rozluky nepříčí dobrým mravům, má rekursní 
soud za to, že v tomto případě se upl,atnění rozluky dobrým mravům 
nepříčí. žalohu O' rozvod manželství podala Marie K-ová. K této žalobě, 
podané dne .18. června 1926, zavdal ovšem příčinu stěžovatel Bedřich K. 
svým chováním. V žalobě uvedla Marie K-ová, že manželství. uzavřené 
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, ..' kou dobu šťastné, že chování tna'nžela 
15 kvetna 1910 bylo leu krat I' "ce tlehovo'rili a ztra!th Jeden . d I k ' č to spolu ce e mest . 
vedlo tak, a e o.' ze as" 'žili celou řadu let vedle sebe, a to Jen 
pro ?ruheho I"ky~o~v ď~led':';k ze že se již častokráte rozhodla domáh,a!t 
se zretelem na Jepc. v,:; Y, fl od toho vždy jen s ohledem na de ll, 
se rozvodu (rozluky), avsa ,upus t ~ dala si Marie K-ová vyplatiti od 
jimž nechtěla vzíti, otce. Pn. r?~~osv~ch vyživovacích nároků a od roz
man'žela 15.000 Kc na vy}ovn~ . ok rozvedení manželé nejen man
vodu, jenž byl po~olen pred tre'?~r~ ~'í -roti sobě jak z jejich podání 
želské společe~stvl neobnovlh, ;Z~vá vě~ě,fa při pocÚní žaloby o rozvod 
jde I;a jev?, ,dale odpo~. Mane domáhati rozluky, a dokonce slíbila, že 
manzelstvl, ze se mamel bud~ e Marii K-ové nikterak nekřivdí, neboť 
dá souhl'as k rozluce. Rozlukou s. 'I' '1' h'mo'ne'pra'vní maJ'etkove . . . "ho miLn,ze a Jel ' 
rozluka se vyslOVUje z ~I~y Jel\ d' ': k tomu že její majetkové právní 
Postavení se pro,to nemem, neh e IC an~ o'ta'zka pense tu v úvahu 

. ., o vždy vyrovnan Y a , 
nároky ISOU leonou. p. TI' t" o' stn'tkem Za těchto oko,lnoslt " h' , . 't manže J es ztvn·' '. , 
vůb~c nepnc a~t, Jez °0 "~d ž se manžel domáhal rozluky manželstvl, 
nem proh dobrym mrwvum, fY 'Iním byť i sám se snažil o rozvod 
jež již řa?u,roků by!o J:n orma , 
manžel~tvl 11m fozvraceneho. 

N ~ ". o u d· n'.evvhověl dovolacímu rekursu. elvyssl s' J 

Důvody: 

. "'h d' může se jen ten rozvodem 
Podle ~tálé. pr,,:,e ~eJvyssl o ~~~ <li ;7

e 
rozl. zákl., který spáchal čin 

vinný man zel dovolava!t rozl~ky ~, ,ll I m by si k rozluce dopomohl, 
rozluku odůvodňující úmyslne za lm uce e , . ak oužil k roz-
tak totiž, by manJelku ~~inut~ ~ů~~z::'~~z~,:J:v~~urtzluk~ speku,loval, 
luce, který ~edy, 'opous' eJe s t k ' . t nebylo' rozlukou má manželka 
anebo, kdyz treha spekulace a oV,e ll, '" o v' služné Ale v pro-
připr,a"en;a bý~, o ~~I~žitái;:l~~~~~~ P::~t':e~~~'nev~šly na' jevo žá~n~ 
lednavanem pnpa e u n , " . 'na rozluku spekuloval a prave 
půt~hy,~e ma,nŽJel, do??ustel~ se, ::ve~r~hem není, když manžel nech~1 
k vuh m se JI,dopoustel (ta O? ~'k' dojíti na rozsudek pro- zmes
na žalobu manzelemu, pk ona o vy y a, . 'I d b' eJ'né 
k") 'brž podle stavu věci dopus,m se manžel nevery e a z o yc , 

am , ny .. , d'l "t' maJ'etková práva manželky nejde. protoze 
lidské slabosh, a o II eZI a " . d' t d pensi a mimo 
manželé mají oba soukromé P?volam a !,'~Ie j~~oS~i~nlh~ podl~ § 1266 

~~č~~~~~l~~r~á n~a~~š~~~~;~~, j~lrm~:n~I~~y na výži;:né, nehledíc ovšem 
k tomu, zda smírem majetkovým nem otazka ta vynzena. 

čís. 9331. 

úrazové pojištění dělnické (zákon ze dv,e 28. prosince 1887, čís. 1 

ř. zák. na rok 1888). o, f toho že správa podniku neohlá-
Zaměstnanec nemuze vyvozo~a I ~, .' '. . kt' zřizenec 

sila pojišťovně úraz, nároky proh sprave podmku. Am ten ery '" 
Civilní rozhodnutí XI. 
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podniku neručí za op01l1enutí oznámeni nebo za op01l1enutí oználUeJlí 
správě závodu. 

Ručení zaměstnavatele podle § 1157 obč. zák. 
K povinnos.ti zaměstnavatele, by zaměstnance, trpícího neduhem, po

užil k jiné, lehčí práci, se vyhledává, by to zaměstnanec zaměstnavateli 
ohlásil aneb by to zaměstnavatel jinak věděl. ' 

(Rozh, ze dne 30, října 1929, Rv II 243/29,) 

Teodor Š, utrpěl dne 14, srpna 1925 úraz v závodě prvžalovaného 
při zavěšování těžkého předmětu na jeřáb, Dne 30, dubna 1927 Teodor 
Š, zemřel. Vdo·va a děti domáhaly se na zaměs.tnavateli a na jeho dílo
vedDucím náhrady škody, zaujavše v žalobě toto stanovisko: A, Buďto 
Teodor Š, dne 14, srpna 1925 hyl zdráva pak jest jisto, že utrpěl náhle 
úraz, úraz měl býti hlášen správÚ'u závodu ve smyslu § 29 úr. z, B, 

.Nebo Teodor Š •. byl člověkem tuberkulosní disposice, nemocný a pak 
nemělo ho býti v závodě žalovaném použito k tak těžkým pracím, které 
sn·adno mohou přivoditi, pO>fUchu zdravi, ohrožujíci živo·t zaměstnance, 
Závod ručí za škodu z toho plynDucí. Rozhodnutí 4324 sb. n, s. C. Ko
nečně, i kdyby tu byla tuberkulosní disposice zemřelého v čase úrazu, 
vypuknutí zjevné tuberkulosy bylo. zaviněno a uspíšeno úrazem. Nebýt 
úrazu, mohl Teodor Š. dDsud žíti a pracovati. V tomtÚ' případě měl úraz 
rovněž býti hlášen, V každém z těchto případů jde 0' hrubé zavinění 
správy závodu, an·aúraz neohlásila, pokud se týče, člověka chorobného 
tak těžkou prací zaměstnávala. D. Žalo'vaný Josef H., představený dílo
vedoucí zesnulého na dole, neohlásil řádně' úraz správě závodu, ačkoliv 
byl na úraz a na jeho způsob upozorněn, Zavinění' jeho jest hrubé, 
pwtože jeho opomenutí má dalekosáhlé následky a minimální péčí bylo 
lze škodě zabrániti, Podíl na vině správy a jejího· dílovedouciho nelze 
určiti proto dle § 1308 oblČ. zák., jde o ručení nedílné za škodu, E, Správa 
závodu nepostarala se o řádný dozor při pr,;ci a o řádný výběr děl
nictva k práci, při níž úraz nastal, zaměstnavši člověka chOTobného při 
nejtěžší práci jeřábové v polo·ze a atmosféře nebezpečné lidskému zdravL 
O b a niž š í s o II d Y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u dl z těchto 
d ů vod ů: Nespomým přednesem stran jest zjištěno, že se v žalobě 
tvrzený úraz zesnulého Teodora Š-a přihodil dne 14. srpn·a 1925 na 
stavebním odděleni dolu Jana, tudíž v podniku, jenž beze sporu podléhá 
úrazovému pojištění. Podle úrazového· zákona ze dne 28. prosince 1887, 
čís. 1 ř. zák, z roku 1888 v doslovu zákon!a ze dne 10, dubna 1919, 
čís. 207 sb, z, a n. jsou dělníci podniků podrobených úrazovému po
jištění pojištěni proti úrazům ze samého zákona (§ 1) a nárok jejich na 
náhradu vzniká již úrazem (§§ 5 a 6). Podnikatel jest takovému dělníku 
práv jen v jediném případě, tehdy, způsobil-li on sám nebo zákonný 
zástupce neb representa'nt 'úraz dělníkům IÍ li Y s I n ě (§ 46 slova: »to
liko tenkráte« mají právo), a omezen je tento· dělníkův nárok proti pod
n,kateli jen na to, oč mu podle občan'ského zákona přísluší více v po
měru k úrazovému zákonu. Jinak jes.! podnikatel sproštěn veškeré po-
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.: _. . _ To souhlasí s účelem zákona jedl;ak, by 
vinnostI k de1mkU z urctZ\ d' ebyl závislým na majetkovych po
dělník se svým nárok,em ~a, ra mm n. kotati' ednak by zase pod~ 
měrech podnikatelovych, jez moh?u ~,vtros ředn~s~ žalující strany anI 
nikatel nenesl risiko úrazů. P~n~va z ~ p an.i k dílovedoucímu JosefU 
hledíc k žalovaným kamenouhe,nym dolum l'ho Teodora š-a hyl tím 

, . t o tvrzeni že úraz zesnu e . d H-ovi nenl a~l s opy P , I' ,í zapotřebí okolnostI o vo-
neb oním z nich ,způ~obe~ zún;ys ~e,. n~n šetřovati a, pominul-li prvý 
latelem v odvolam zduraznov~.ne ,vu~ec .;i řízení. Odvolací důvod ne
soudce se jimi obírat!. nezalo~ll !Im ,~~o~dvolatelkav nesprávném prý 
správného právního posouzell" vecl4~1 ,I zového zákona, V tomto směru 
výkladu ustanov~ní §§ 29, 34, 4;> a, hl:~~ko: podnikatel nebo je~o' zá: 
zaujímá odvolacl soud toto prav~9' . zákona úraz do týdne plsemn~ 
stupce jest arciť pov!l1~n p.odle, §k t U[~z. 'edpis jest podepřen jen trestm 
úrazové pojišťovně ohlasltI, avsaen o P~, oznámení' tato sankce však 
sankcí § 52 druhý. od~tav~c n~ ~pome?u I oměJu k dělníku úraz utrpě~
postrádá povinnosh rucehtú1, zeJme~a té~'~o~ně samé Nelze tedy podm
'Sl'mu j'akož i v poměru k úrazove pO']ls, . '§ 52 u:raz zákona jestliže 

J • •• k 't t m stall'oveny'm v . J • katele stíhalI jIna nez res e, o' . důvodu tohoto opomenutI 
této své povinno~t~,nevyh9vl, a n~~::ete~t: ho.jiti. Jest totiž. o dělníka 
dělník úraz utrpevsI na nem P,':o , "poj'išfovně úraz jeho il'e-

, 't hd když pOdnIKatel urazove . ' postarano I e y, . ',' ti úraz stačí to sice a nenI 
ohl.ásil. Ohlásí-li poclmkatel podle 'pO'~mnos, pojiŠfovna dá v případě 
z.apotřebí zakročení dělníka, nýbrz ,~;azáh?v:adll (§ 33) avšak bez roz-
'b' 'et'rl'tj (§ 30) a vymen n' '" 'd .. potre y uraz vys, ' 'I ''1' 'c Dě>lníka chranl pre ujmou 

dílu zda podnikatel uraz ohlasl C! II ~I 'd'l ík nevyměřila-li úrazo·vá 
, , § 34' zák stanOVIC ze e n , ,'" , ' 

ustail'OVeUI . uraz.'" , ,. " k p'rl'sl.u'sné úrazove pOJlslovne 
, d'k d' usí s<lm SVUj nam 1'1 

Pojišťovna o, s o ne, m I t "tl' j'l'nak uámk pozbude, Uva I· 
" d'e' do dvou e o'zuaml , . I t do roka, po pnpa '", . ze'ména o. 'eho včasne up a -

tlldíž břímě starati ~.e o upl:,tnem mro~~~l_l! dělník~eb osoby po něm 
nění zákon ua dělr;lk~ .sameh? a: ,z".ne souzeném p'řípadě jest zjištěno, 
pozůstalé, tento predpls" j~kz, r~~e v romeškání, to tím více, all v ža.
pozbyl tohoto nároku prave ;,.as e ~m Ptňován il'árok podle § 46 úraz. 
lobě, jak již, n3'~oř; zdůraz,n~n~, n;~~ ~l:ec, Jest tudíž odvolání, hle,dící 
zákona pTO'Ťl zadnemu ze z~ov~n{o v tomto směru 'il'eopodstatneno, 
k žalovaným kamenouhelnym o un:' , . f ,H-a je rovněž s hle
Pokud čelí proti prá~nímu pOSOUZ~~1 ve~~t J~~~lÍaěŽ n~opodstatněné, při 
disk právě rozebranych posuzo.~a I a ~ H a nelze považovati ani za 
čemž jest poukázati i k tomu, ze Jo,se a - § 45 úraz. zákona, ani 
zákonného zástupce podm~atelov~k P~a r~~~::~ době úrazu podnik říditi, 
za osobu, která podl:e § 29 ur:,~. ,za o 1řelého Teodora š-a žalovanému 
takže pro opomenulI ohlaše~11 ~Iazun ze~.stižuí nárok závodu proti H-ovi, 
závodu Josefem H-em ~zm . y)e" Proti Jo.selu H-ovi, Nebylo by 
ale ne nárok dělnika uraz utrpev~lho P 'k-na byly splněny na straně 
t 'd" ani kdyby podmí'nky § 29 uraz. za " . . 
II IZ ' , , ", k oru 

Jo.sefa H-a, pasivního opravnem e sp' . 

N · ' s' I' S o u d nevyhověl do·volání. ejvys, ss' 

, ~ 
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o ů vod y: 

Co se ~ýče prvního ,dův~du žaloby, domnělé zodpovědností žalované 
strany z d,u~?du § 29 ur. zak. (pro neoznámeni úrazu), odkazuje se na 
rozho~nutl CIS. 5445 sb. n. s., kde c!oličell'O, že opomenutím oznámení 
§ 29 u:. z~k. nár.?~ pojíš;ěnce prc>ti úrazovně nepomíjí, nýbrž že zaniká 
tep,rv hm, ze p0J'~tenec Sam opome~ul jej oznámiti ve lhůtě § 34 úr. zák., 
a ze tedy ~oJls'tenec - a tO' plal! ovšem nutně i pro jeho pozůstalé 

. (vdovu ,a, dl~ky! - nemúže z meoMášení úrazu správou podniku proti. 
~muto,zadme naroky vYVoozovati,a, co se týče opačných mzhodnutí býv, 
vlod. neJv .. soudu, odkaZUje Se na rozhodnUltí čís. 6572 shL n. s., v němž 
duvody Jl'ch vyvráceny. Je-l,i však tomu tak jak v obou oněch mzhod
nuUch zdejšfch dolíčeno, nemůže býti řeči al~i o tom že zřízenec závodu 
v příp'ad~, o nějž jde, spolužalovaný dílovedoucí H. ručí z opominuti 
oznamem nebo dokolllce z opomenutí o'známení správ'ě závodu. Dovo
lání snaží se ~aložitim"rok proti H-ovi jinak. Pokud cituje § 47 úr. zák., 
nelze se, d?vÍlpIÍl, Jak by tento předp'is, po případě předpis § 45 Úr. zák. 
v dovolam .' ní,;, sou~asné citov~ný, mohl nějaký nárok pro pojištěnce 
~ jeho p~zustale zakladat!, an predpokládá zaviněn,í dotyčné osoby na 
ura~e, c~z ,se zde.,netvrdí ,a je ta~é, něco docela jiného, než opomenutí 
oenamem urazu jlZ nastaleho, o nez v žalobě jde, Pokud však dovolání 
z~klád!á. zodp0v.ědnost H:ovu rra to, že prohlási:l, že úraz ohlásí, avšak 
pr~~e j,ej neohlasl!, a t~ ze h;, zavazuje, ježto prý tím převza,1 povInnost 
hlasem podle obca~skeho zaknnaa je tu prý tedy zvláštní důvod zá
vazk~ ,,)eho osobmm prohlášení a zanedbání povinné péče, sluší odvě
trll, ze zalobc, v první stolici tvrdili v té příčině při "oku dne 19. října 
1928 Jen, že »žalovaný prohlásil v dubnu 1926, že zemřelý Š. utrpěl 
skut~čně vnit~ní ,úr~z ~ ž~ jej tř~?a hlá~i,ti« a že »následkem toho před" 
p~kladal zemrely, ze Je uraz hlasen«. Ze by však v tom bylo lze shle
dava'h u. H-a převzetí o,sobn,í povinn0'sti k hlášení a důvod závazku 
nelze s dovoláním souhlasiti, uebof prohlášení to, i když bylo pravdivé' 
zname,nalo. by zcela zřetelně jen, že n:astala povinnost podniku podl~ 
§ 29 ur. zak, úraz hlá~itL Avšak uznání povinnosti nemá nás'ledků pro 
nIkoho, am pro prohlasovatele H-a, am pro podnik sáin, ana povinnost 
ta 1e podmku pok~d, se ~ýče jeho řídící síle uložena již samým zákonem, 
avsak zan:edbal11 JeJ! ma, Jak v rozhodnutích sho,ra citovaných 5445 a 
6572 prov,eden.o, za následek jen polkejní Irestno'st p0'dle § 52 druhý 
odstavec ur. zak, Leč I kdyby se byl, jak teprve do,"olání no,"ě a tudíi 
nedo~o!eně (§ 482 c. ř. s.) tvrdí, H.o vyjádřil, že on úraz ohlásí, tedy by 
to J,~ste, dalek? nehflo projevem vule, že chce ručiti za následky ne
?hl'as.em, ano sam svcmu prohlášemí vůbec žádnou sankci nepřipojil, ne
rku-I!, sank,cI t?hoto, ručenÍ. Pojiš:čnec musí býti. sám svých práv dbalý 
a ozname';l s~eho na:'oku pocNe cItovaného již § 34 včas učiniti, a nesmí 
tedy, kdyz ~am povll1n.ost tohoto ozn~mení (zákon ukládá mu ji vý
raz~n: ~musl«) . :an;dba, nasledky chtlh svalovati na jiné. Praví-Ii do
v~la~lJ .ze prohlasem ~-OIVO, že úraz oznámí, zavazovalo ho nejen osobně, 
nybrz I zavod (podn'lkatele), tož, i kdyby toto mínění, že prohlášení 
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dílovedoucího zavazuje bez dalšího i podnikatele, ,byl~ správ~ýn:, jako 
že není, nemá to opět pražádného významu, protoze zavod ma zavaze~ 
úraz oznámiti již ze záko'na a zase přijde jen na následky opomenut~, 
'ež, jak již řeceno,n'ezáleží v nárolm pojiště~cově pmh op.o';'!l1utel!, 
~o vše platí i o tvrzeném prohlášení úředníka s-a, že ura,z ohlasl, P?~u~ 
dovolán,í i toto prohlášení uplatňuje v stejném smyslu, j~ko p;o,hlase,l1! 
H-ovo, tady však p,atrně jen proti závod~, ježto Š. ~sobne. nem zalovan 
a o nějakém jeho závazkul1!elze tedy vubec jed:natl. N,e,;' tu t:ody ne
úpln0'sti řízení, když o prohlášeních těch nebyly provadeny dukazy a 
učiněna zjištěnÍ. 

Zbývá druhý důvod žaloby proti závodu, důvod ~ 1157 obč, zák. 
Ten praví, že zaměstrravatel má výkony zaměstnan~u bk ~pr~vltl a 
ohledně· místností a náčiní, jež opatřiti má neb opatřIl, na sve nak~~dy 
0' to pečovati, hy život a zdraví zaměstnancov0', pokud to, podle pr!r~
zené povahy výkonu možno, byly chráněny. V t0'mto s~eru ,~p'latnule 
docvo,lání j~n toLik, že zesnulý pojištěnec byl tuberkulosne zatrzen a .ze 
nebylo »vyšetřeno«, 'hylo.li O' výběr dělnictva a o řádný dozor p:ři pr~cI 
postaráno a nebylo-Ii onemocněni neb úraz (roil. úraz p:asknutr~ plIc
ních cév p0'dle žaloby) pojištěnce, na něž pak zemřel, trmto zpusobem 
zaviněny. Avšak ža.lohci byli' hy museli, by se na tuto: výtku vůbec, 
i kdyby byla rozhO'CÍ!Jlá, vejíti mohlo, přesně! udati, jak měl výběr a ďozor 
býti prováděn, jaký výběr a dozor stav véci vyžado,"al, :' ja.k ve s~u
tečnosti byl provilděn, co tedy při tom zanedbáno, Nelze prestal! na vse
obecných neurčitých frásích, s nimiž soud neví si COl počíti, a nemá »vy
šetřování« kteréhož vý,razu dovolání !.!Žívá, ačkoli soud v řízení sporném 
nevyšetřUj~, nýbrž projednává, za účel, by žalující s.tran'ě procesní ma
teriál teprv opatřovalo. O té povšechné frási, nijak nedolo,žené kon
kretními fakty, tedy nesubstancoval1é, že nebylo postaráno o řádný výběr 
dělnictva a dozor, nemohli ani walci ani strany, kteréž důkazy žaloba 
o tom nabídla, býti. vyslýcháni, neboť to' teprve byl by úsudek ze dvou 
návěti, jež, jak shora uvedeno, byli by žalobci dod"ti, t. j. napřed tvrditi 
musili, Ale možno býti liberálním a pojímati věc tak, že hořejší výtkou 
žalobci chtějí upl,atňo,"ati vše to, CO: v první stoHcí. k druhému důvodu 
žaloby - t. j. k § 1157 obč. zák uvedli, a to je ještě toto': Ovšem ža
lobci sami nevěděli, jak mají žalobu založiti, neboť tvrdi:1i brzy, že po
jištěnec byl muž mladý, silný a zdravý, jemž nikdy před tvrzeným úrazem 
(jenž prý záležel ve výronu krve z plic, zaviněném prý zvedáním bře
mene 70 kg v leže na tmversách, při čemž tísněny byly hrudník a břicho) 
neměl příznaků tuberkul0'sy, brzy zase, že byl člověk disposice tuber
kulo'sní, nemO'Cll!ý, a že neměl tedy býti k oné práci těžké použit. Avšak, 
i kd'Yby se vědělo, z čeho tedy vycházeti sluší, když to- ž"lobci sama ne-. 
vědí, a vycházelo se z toho, že byl tuberkulosně disponován nebo na 
utajenou tuberkulosu už před tvrzeným úrazem, jímž ona pak už zjevně 
vypukla, trpěl, jak v žalO'bě se také hypotheticky líčí, musilo by také 
býti tvrmno a dokazováno, že správa podniku to věděla, že a jak cho
rohn!ě disponován nebo dokonce už nemocen jest, tak aby ho používala 
k práci jiné, lehčí, jeho zdravotnímu stavu odpovídající, že tedy sám 
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jí to hlásil neb jak jinak to věděti musila, neboť o pouhých domněnkách 
nemohou důkazy býti prováděny, nýbrž jen o skutečnostech. Jak ale 
m:ě<lo' ~e ono hypothel!ck~ dom~ělé faktu'I]1, že a jak byl nebožtík již 
pred urazem k chorobe nachylny nebo nemocen, dokazovwti znalci (lé
kaři a techniky), kterýž důkaz v žalobě o' tom nabídnut, když byl po
jištěnec už v době podání žaloby vícen.ež rok mrtev (zemřel 30. dubna 
1927 a žaloba podána 8. srpna 1928). Že by však práce, o' niž jde, byla 
v závodě zbytečná, že by se tedy byla konati nemusila anebo mohla 
a měla komti jin'ak, že by tu tedy byla chyba v úpravě práce, o níž 
§ 1157 obč. zák,. mluví, nehylo tvrzeno. Byla-li však prác·e nutná, někdo 
jí konati musel a, padla-li volba na nebožtíka, byl0' jeho věcí, hy jí 
s poukazem na svůj zdravotní stav odepřel. Zbývá výtka, že pojištěnec 
p:racoval v místnosti dusné, uhelným prachem naplněné, která ovšem 
je ko,,,krelní a zapadala by do textu § 1157 obč. zák. Avšak, nehledíc 
k tomu, že podle hořejšího stavu věci sami žalobci nemohou. udati pří
činu onemocnění nebo'žtíkova, zda to byl »úraz«, t. j. prwsknutí cévy 
p'lí~ní ';i jeho tuberkulosní disposice, pO' případě tuberkulo'sa již existu
J'Cl, ,avsak posud n'ezJevná, takže nelze ani říci, že právě špatný vzduch 
v mlstnosÍl onemocnění jeho zavinil neb spo,luzavinil, není tato výtka 
opodstatněna už pro'to, že podle předpisu § 1157 obč. zák. zaměstnavatel 
ovšem má o zdravost místno'sti pečovati, avšak nepodmínéně jen potud, 
po~ud to podle povahy práce, 0' niž jde, t. j. podle povahy výroby 
mozn.~', kdezto žalobci ani netvrdí, že místnost mohl,a býti dusno ty a 
uh~ln.:ho prach~ zbav~rra. Známoť přece, že některé práce jsou už dle 
sve pnrozenosh zd-ravI velmI nebezpečné,l1'.a př. kamenická práce v 10-
m,ech, ,kde vzduch jest naplněn jemným pískem, zraňujícím plíce, nebo 
nekt,~;re podo'?ué práce kovodělnické nebo práce v závodech, kde se vy
vmu'J1 otravne plyny a pod. Tu ne,)ze úhoně hrozící zdraví vyvarovati 
a děl'J1ík musí tedy sám se rozhodnouti, chce-li se tomuto praco'vnímu 
odvětví věnovati čili nic, 

čis.9332. 

Ne~~ zamítnouti návrh i11a povolení prozatínmiho opatření podle 
§ 382 CIS. 8 ex. ř. pr{)to, že po podáni návrhu, ale pl\ed jeho vyřízením 
byl spor o rozvod manželství od stolu a lože právoplatně ukončen od-
mítnutím žaloby. . 

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1929, R I 774/29.) 

Za sporu o rozvod manželství od stolu a lože navrhla žalovaná man_ 
. želka v žalo?'I1í ?d~?věd! ze dne 12. října 1928, by jí bylo týmž dnem 
povoleno zatll1ull vyzlvne. Prvy soud návrhu usnesením ze dne 25. října 
1 928 vy~ovel a povolIl za,umní ,výživné měsíčně 360 Kč od 12. října 1928 
po trvam sporu, usnesem to vsak bylo k rekursn obou stran usnesením 
:ek,urs~ího soudu ze 14. prosince 1928 zrušeno a věc vrácena k doplnění 
s~trem a, k vydání n?,vého usnes;ní: při čel~.ž rekurs ní soud nepokládal 
vyvody zalobcovy shznosl!, kteryml se snazll dovoditi, že zatímní opa-
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třeni nemělo býti povol~no vzh!edern, k výs;edku předchozih? rO,zvodo
vého sporu, za důvodne, zepllena JIZ se zretelem k tomu, z~ zal obce 
lamáhá se žalobou bezúčinnosti právoplatného rozsudku v tomto sporu. 
~rvý soud usnesením ze dne 9. ledna 1929 žalob~ Antonína R-a odmítl 

roto, že právoplatným rozsudkem ze dne 19. brez~a 1?28 bylo' ma~
felství stran již rozvedeno z viny Antonína R-a, tak ze vec nu:no P?kla
dati za právoplatně rozřešenou a nová žaloba o rozvod manzelst~l Jest 
nepřípustná. S o udp r v é s t o I i c e pak ,usneser;ím ze dne 29; cervna 
1929 zamítl návrh manželky, by bylo manzeh ulozeno plal!l! Jl proza
timné výlživné. D ů vod y: V důsledku usnesení rekursního soudu ze 
dne 14. prosince 1928 prováděl soud další šetření ve smě:ec~re~urs~ím 
soudem blíže naznačených, mezitím však hned přI prvl1lm, ustl1lm Jed
nání usnesením ze dne 9. ledna 1929 žalobu odmítl proto, ze podle.leho 
názoru šlo o věc rozsouzenou! ježto ze spisů Č. j. Ck XVI a ~32/28 ZJIstIl, 
že manželství stran bylo, již právoplatně rozvedeno z vmy zalobce Anto
nína R-a. Toto usnesení nabylo právní moci. Na tuto okolnost upozorml 
soud stranu žalovanou, vyzvav ji zároveň, by se vyjádřila, zda přes to 
trvá na novém rozhodnutí o prozatímním výživném. Podáním ze dne 25. 
května 1929 prohlásila žalovaná strana, že ~~ návr?,~ tr~á .. P'ři posuzo
vání oprávněnosti tohoto návrhu jest pre,~ev.slm uvaz~h, ~e pz z.pov,ah~ 
prozatímních opatře~í vyplý~á, že nesmerup k, v~md~zel1l. naroku,. nyb:z 
jsOU jen preventivmm prostredkem, by vy~ozem,n~roku nebyl? d~uz
níkem rušeno. Prozatímní výživné a oddělene bydhste (§ 107 obc. zale.) 
mají býti jen prozatímní úpravou nejdůležitějšíc~ vzájemných po~ěru 
manželů po dobu spom o rozvod, pokud rozhodnutIm s?udu nebude ZJed
nán pevný základ pro další jejich úpravu. Jaknule, pkz Jest tomu vsou
zeném případě, bylo pr~vo~latně r,:zh?dnuto o. ž~l?bě na r5'z~od, bylo 
by nelogické, by prozatImmm opatremm ,?ylo Jeste dod~tecne zasaho
ván.o do doby minulé. Při tom nerozhodUje stav, kdy ~avrh ~a p~oza
tímní úpravu byl učiněn, nýbrž kdy je o něm rozhodovano. Navrh zalo
vané, třebaže hyl učiněn před rozhodnutím o rozvodu, st~l se dotyčny.~ 
právoplatným rozhodnutím bezpředmětným. Rek II r S ~ I .s o u d zrusll 
napadené usnesení a vrátil věc prvému soudu, by, vyckaJe pravomocI 
a nehledě k uplatněnému důvodu zamítnutí, o návrhu znovu rozhodl. 
D ů vod y: Nelze souhlasiti s návrhem prvého soud~: který, .. doplniv 

řizení o zatímním opatření, návrh zamítl a útraty navzaJem zrusIl pro~o, 
že bylo již právoplatně rozhodnuto o žalobě ,na, rozvod m~n!elstvl a.:z<; 
by proto bylo nelogickým, by zatímním op.atremm ?ylo Jeste ?od~~ecne 
zasahováno do doby minulé, a že nerozhoduJ e, k?y navrh, na zatn;rm upr~
vu byl učiněn nýbrž kdy o něm bylo rozhodovano. Nel1l vmou zalovane, 
že o návrhu ~a zatímní opatření podaném dne 12. října 1928 bylo roz
hodnuto teprve .29. června 1929, tedy po 8Y2 měsíci, ač návrhy tako~é 
mají hledíc k povaze a k účelu zatímních ?patření býti vyřiz,?vány sneJ
větším urychlením, by se ohrožené strane dostalo .co ne]dr~ve .ochr~ny 
jejích práv na dobu, než spor bude lze rozhodnoutI: Zr~sel1l. puvodmho 
usnesení povolujícího zatímní opatření nebylo zaVll1eno zalovanou a n,;
může žalovaná trpěti újmu proto, že vyřízení spočívalo na nedostatec-
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n~~, podkladu ~ bylo .nutno řízení doplniti. Usneseni vyřizující 
ne oz.o zatJmm opatrení bylo žádáno, nabylo právní moci te 
cem brezna 1929, tak že mělo býti za všech okolností rozhodn~~~e 
~rh~ ~a dobu od podání návrhu, od 12. října 1928 do 22 března ~ 
.ou .azatJ les: I k § 37~ ex. ř. a § 387 ex. ř., podle nichž l;e žádati o 

tll1;m opahem nejen pred zahájením sporu, nýbrž i za jeho trvání a . 
pravopl~tnem Je?o uk.ončení (před započetím exekuce). Lze nejv' še I 
puStlÍl; ze se navrh zalované strany, učiněný před rozhodnutí: v 
vo~~~em spor.u, stal o.dmítnutim žaloby bezpředmětným jen, pokud 
o o u po pravopl~tnem odmítnutí žaloby, neboť věc nutno 
podle doby, kdy navrh byl podán, nikoliv kdy o něm 'est 
a~o~d rozhoduje nazpět za dobu od podání návrhu na

J 
zatímní 

m. o IVrJen za. do~u počínající dnem jeho rozhodnutí o návrhu 
zav~ee '. ~a ~a.h?de, kdy soud přikročí k vyřízení návrhu. . 

J y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

d Vlzhl;dem k obsahu rozhodnutí rekursního soudu jež jest napadeno 
ovo aClm rek~rsem, lze se obírati jen otázkou zda'lze zamítnouti n' 

vrh na povolem prozatímního opatření podle § 3I:Q čís 8 e • d' d
a
-

'e před vyří . . h b . x. r. z uvo u '. zemm navr u yl spor ve věci samé ukončen rá I .' 

~~~I~nj~t~~ j!ťj~l VO r:,ozz;~~n~~ ~:~lu6;0120žseb' Pnwszatdímní otatř~~f ::;~~~ 
t t .. . . ovozeno svou pod 

~.a§§h~ulo0t8~ěg;:V~~~~ ~~~~i;e~~ ~~~:~~í~~hr~~:~í:~í~h § og~úpe~í,p~op:\~~ 
v a 117 obc zak a neJ' de p'" . k a uvádí O to b. '. ".. fl n<;m, Ja .~.oud.prvé stolice neprávem 
b' ti ž' lb' Y vym?zem narok~, ktery Jest JI:~ zazalován nebo který má 
lad ~ ~ ou upla:ne~, nebylo pred rozhodnutím sporu dlužníkem rušeno 

. mm y prozatJmmho opatření podle § 382 čís 8 ex • . t . 
vatl podle stavu v dob' d" . h " r. les posuzo-
z hodmí~e.k pro jeho p~J~e~rl p:~:;l}tž~6b~ t~~~z:~~m~oč~:í~~~;j~~'.~ 
~~o~č!~ínena. Vzhledem k řečenému uznal rekursní 'soud správně :e 

nemůže b0ior~Ů~O~~~~0~rbř:~r:í;~í~,:nín: ntrhu na. prozatín;~í opatření 
prvé stolice v němž náv h II \ n~vr ll, a, pr~vem zrusIl usnesení 
mílnut' .', .;- na povo em prozaÍlmmho opatření byl za-

h
kY ~ebt~; ~e~~~~~ou~:Ceí~r~~J::eon;~~~:~m n%lp~O~šs:oons~:~~/~él otáz-

razeno novemu rozhodnutí kt' . ' y o vyse ro •. .. " ere ma soud prvé stolice učiniti Nelze 
dotl: to/ qalslml vyvo~y ~ovo!acího rekursu obírati a stačí k ~im po-
16. dnuob~~ t;1 ;oriodn~tJ ~,yvaleho ~e)vrš~ího soudu ve Vídni ze dne , 
ročník 1914 t . " f i 391 0!3; uvereJ~ene v »Právnických rozhledech« 

, s rana 7 spoclva na Jlnem skutkovém podkladu. 

čis.9333. 

Zákaz zcizení a zatíže1ll1, pomafi1lenaný na ,'t'·· •. 
vadieJ<ekuci vnuceným. zřizením . t· "'_ n~ovl osu dluznlkal, ne, . zas aVllIuu pťaV1a na nemo",tosti pro 
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dávku z majetku požívajíci dosud zákonného zástavn,ho práva podle 
§ 62 (1) zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1929, Rl 835/29.) 

Na základě vykonatelné platební výzvy navrhl československý stát 
proti Malvíně R-ové exekuci nuceným zřízením zástavního práva na do
mě dlužnice. S o udp r v é s t o I i c e exekuční návrh zamítl, rek u r s
n í s o u d exekuci povoliL D ů vod y: Zamítnutí exekučního návrhu 
odůvodnil soud prvé stolice tím, že na nemovitosti jest poznamenán zá
kaz zcizení a zatílžení bez písemného svoleni Mariany B-ové, dcery Mal
viny R-ové a že její souhlas nebyl vykázán. Tento názor jest právně 
mylný, neboť podle obsahu exekučního titulu (platební vyzvání) jest vy
máhaná pohledávka dávkou, z majetku, připadající poměrně na dům, 
o který tu jde, a podle § 62 zák. ze dne 8. dubna 1920 čís. 309 sb. z. a n. 
požívá dávka z majetku na nemovitostech do částky poměrně na ně vy
padající zákonného. práva zástavního, jemuž přísluší přednost přede 
všemi, na nemovitosti váznoucími právy a pohledávkami ze soukromo
právních nebo zákonných důvodů. Knihovní vtělení takové pohledávky 
znamená toliko konstato.vání zákonného práva zástavního, pročež zákaz 
zcizení nebo za!lžení, na nemovitosti váznoucí jest v tomto případě bez 
významu a není tudíž zapotřebí, by československý stát vykázal svolení 
osoby, v jejíž prospěch zakaz ten poznamenán. Ostatně ustanovení § 364 
písm. c) obč. zák. platí jen při zatížení nebo zcizení dobrovo.lném, smluv
ním, nikoli při zatížení nebo zcizení exelmčním. 

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

D ů vod y: 

Podle spisů nemůže býti pochybnosti, že platební vyzvání herní sprá
vy ze dne 18. prosince 1928 doručené stěžovatelce dne 21. prosince 1928 
jest exekučním titulem ve smyslu § 1 6s. 13 ex. ř. a že tento exekuční 
titul, jsa opatřen doložkou vykonatelnosti zúčtovacího oddělení berní 
správy, musí býti soudy považován za vykonatelný, neboť věcný pře
zkum správnosti tohoto potvrzení vymyká se působnosti soudů a o pří
padné jeho. nesprávnosti může býti rozhodnuto jen cestou správní. 
Z toho důvodu musí zůstati nepovšimnutými vývody dovolacíhO' re
kursn, jimiž se stěžovatelka z platebl}ího rozkazu berní správy ze 
dne 29. listopadu 1922 doručeného jejímu zemřelému manželi dne 
13. prosince 1922 snaží dovoditi, že vymáhaná pohledávka vů
bec není po právu a že právo zástavní stano.vené pro ni v § 62 
zákona ze dne 8. dubna 1920 ,Č'ís. 309 sb. z. ano zaniklo promlčením. 
Je-Ii však platební vyzvání berní správy ze dne 18. prosince 1928 
vykonatelným exekučním titulem a jde-li dle jeho obsahu o dávku z ma
jetku, která požívá na nemovitosti stěžovatelčině ve smyslu § 62 (1) 
zákona ze dne 8. dubna 1920, čís 309 sb. z. a n. zákonného zástavního 
práva, jemuž plísluší přednost přede všemi na nemovitosti váznoucími 
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právy a pohledávkami ze soukromoprávních nebo zákonných důvodů 
po dobu tří let a doba tato od doručení exekučního titulu stěžovatelce 
(21. prosínce 1928) dosud neuplynula, nevaqí zákaz zcizení nebo zatí_ 
žení na nemovitosti stěžovatelky knihovně poznamenaný povolení exe
kuce vnuceným zřízením práva zástavního pro vymáhanou pohledávku 
s příslušenstvím vkladem práva zástavního na nemovítostí, jak soud 
rekursní v napadeném usnesení uvedl a správně odůvodnil. Tím odpadá 
potřeba zabývati se další otázkou, zda zákaz zcizení nebrání povolení 
navržené exekuce í z důvodu, že nejde O' vklad smluvního práva zástav
ního, nýbrž o vklad zástavního práva exekučního a nejvyšší soud nemá 
proto důvodu, by se dotyčnými vývody dovolacího rekursu blíže zabýval. 

čís. 9334. 

Nárok [proti obmeškalému vydražiteli na náhradu»všech škod jinak 
jeho obmeškáním způsobených (§ 155 ex. f.)« lze uplatniti jen pořadem 
prával. 

Rozhodl-li soud prvé stolice samostatným, prá,"oplatným IlSnesenún, 
že netlÍ schodku na nejvyšším podáni a že náklady 11I!t opětnou dražbu 
činí určitou částku, jest další přezkum otázek!, timto usnesen~ rozře
šených, v rozvrhovém řízeni nepřipustný. 

Nebyly-li nároky na náhradu })všech škod jinak obmeškániffil vydra
žitele způsobených« dosud žalobou up,latněnIY, n'-lní exekučni soud opráv
něn, by tuto otázku řešil pouhým usn'-lsleniffil, a to lani v té iorm~, že by, 
vydávaje ro~hové usneseni, přičetl k nejv!yššlmu podání zbytek vadia, 
náklady na opětnou dražbu nevyčerpaný. 

Nárok na náhradu všech škod, jinak obmeškáním způsobených ne
propadá tim, že nebyl do dne rozvrho"ého roku žalobou uplatněn. 

(Rozh, ze dne 7. lístopadu 1929, R I 862/29.) 

Při rozvrhu nejvyššího podání pří opětné vnucené dražbě nemovitosti 
pojal s o udp r v é s t o I i c e do rozvrhové podstaty celé vadium pů
vodního vydražítele 3071 Kč 56 h. Rekursní soud pojal do rozvrhové 
podstaty z vadia jen 234 Kč 35 h. D ů vod y: Pří opětné dražbě nebylo 
schodku na nejvyšším podání, ježto bylO docíleno téhož nejvyššího po
dání jako při původní dražbě. Náklady opětné dražby byly pravoplat
ným usnesením ze dne 19. ledna 1929 stanoveny na 234 Kč 35 h. škoda 
z prodlení původní vydražitelky nebyla žalobou uplatněna. Ustanovení, 
odchylující se od předpísu zákona, podle něhož by mělo vadium povahu 
smluvní pokuty, nebylo pojato do dražebních podmínek, takže vadium 
obmeškalé vydražitelky ručí jen 234 Kč 35 h a jen tato část vadía spadá 
do rozdělovací podstaty. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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D ů v o cl y: 

., ·k I' d "'tel I) za schodek na nej-
podle § 155 ex. ř. rucI obmes a y vy. raJz~ ·t u dražbu a 3) 

vyšším pod~ní při .oPětnée~~a~~~e~U:í~a~~~s~b~~~P: ~; nejen vadíe;", 
za všechny sko?y lll1a~ I . . •• 'h podání jakož i svým ostatmm 
nýbrž i složenynu s~latkaml nelvy~~~ o. § má' exekuční soud z úřadu 
·měním. podle druheho odstavce ~ o:., odání a náklady na opět-
~snesením stanovití s.chode~ na. nelvY~Slm p .kody (bod 3) byly sta- . 

II exekUCi. Z toho, ze llem ulozeno, y I o~y S • árok na ná-
~~veny v exekučním řízení ~o.uhým u~nesemm" plyne;o~~en Neumannův 
hradu těchto šk?d lze u~l~tmÍl Jen5~~)a~:!l~r§~~5(~íS. 3 ~x. J. patří do 
komentář k ex. r. III vy~.am st~an:škalého vydražitele a splátky nejvyšší
rozvrhové podstaty va mm o m • d 'sů tohoto zákona nebo podle 
ho podání jím slo~ené, P?k~d. podle pre hl é odstaty. Rekursní soud 

dra~eb~ích ~~~~l~e~o~~le~:J~:d~e r~::{e~~ichP podmínek nebylo bY
d 

lze 

~~~~~: E~~OČísti k rozv~hové podst~t~ .. ZI:ývá tedy otá~~~~!~kU I ~~ 
tak může státi podle pře,d~isu ,exekuc~ho r,adu~J' .~~ ~~ud prvé ~olice 
ex. ř. V tomto směru uvadl pravem, re ursm S? ' 'dne 19 ledna 1929 

. "'.' platnym usnesemm ze . 
samostatnym a nym lIZ pravo. .., podání a že náklady na opětnou 

~oZ~~~\~;í .~~~ ~~h~~kh~ ~~I~~l;r::~~motázek, tímto,:snesen~m ji~ r?:~ 
raz . ., t' roto nelze se obrraÍl vyvody ovo aCl 

. řešených, Jest nepnpus ny, ~, p • 'en roti zmíněnému usnesení, dne 
rekursu., jimiž stěžovatel čbr~ll vlast~~ehí o~číníti následky toho, že proti 
24. ledna 1929 mu daru en.emu, a. 'em roto rekursní soud zdů
tomuto usnesení nepodal vc,ashre~,:lSú ~r~~zvr~ové podstatě je~ 234 Kč 
~~d~. "p~~~~. id: ; š~oe~;n!~o~t~e uvede~é, pou~á~~tiř~~~~: ~,;::~~l~ 
nároky tyto nebyly dosud žalobou uplatneny. Ja l, I ·st'l·1 a nesmí 

, • b t ť ku pouhým usnesemm roz u 
soud není opravne?, y tu ~ o az v v Ir' 'e rozvrhové usnesení, 
tak učíniti ani v te zahalene forme, ze b~, vy~~~aJ ·tnou dražbu 

Přičetl k nejvyššímu podání zbytek vadla, na a Y na ope. • d 
.• K· 21 h o ně přikázal posledmmu na ra u 

n~vyč,er~~~ý, tot!:. 2.837, ~'. a vlastně ve formě usnesení rozhodl 
pnchaze]Iclmu venteh VIC:.' ,lIm b~ 2837 Kč 21h Právem proto re-

tom že řečená škoda cml aspon . . N hl b' tí 

~~~~~izs~~~0110~~i~ ~;~d~;;~~u :ovr~I~~~~ouv~eE~~:~a~Ýhoo~~~~h ~v~~~ 
~PlnhosdtniuStel' pz.Oed~:?ct~~~ ~~:::2~a~~u:y~~:~!;e~~;e~Jne~ ~~~tkou 23

k
4 K~ 

roz o ,. . hl ·ti tak že re ursm 
35 h. Této větě by se na prvm pohl~d m~ o rozume. ' d o To 
soud chce tím říci, že není již ~učenl z.a Sko,'i!o:ě bvO:S~o~~~;e ž~n~irok 
hy ovšem správným ne~ylo, ]~zto nem h~V~~o roku žalobo~ uplatněn. 
tento propadá, nebude-II do ne roz;; 'ako soud rvé stolice, 
Tu rekursní soud by upadl z~ľe do. teze C~y~~š~m na rozdll od prvého 
že by o oněch ško~áhch tr?!hvOatel~ev vel:esazm ~elé souvislosti napadeného 
soudu v neprospec s ezo . 
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usnesení jest patrno, že rekursní soud nechtěl nic jiného říci, než 
pro realisaci nároku z tohoto ručebního závazku plynoucího není 
ným a přípustným způsob soudem prvé stolice volený a že nyní o 
saci jich nejde. 

čís. 9335. 

Spor o doplatek mzdy za práci přes čas jest věci prázdninoVOl.!. 

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1929, R I 867/29.) 

Rozsudek, jímž byla zamítnuta žaloba o doplatek mzdy za práci 
čas, byl doručen žalobci dne 18. ,června 1929. Odvolání podané 
30. srpna 1929 o d vol a c í s o u d odmítl jako opozděné. D ů vod 
Podle čl. II. zák. ze dne 10. ledna 1928, čís. 23 sb. z. a n. upraven 
doslov § 224 čís. 7 c. ř. s. tak, že podle tohoto ustanovení jsou 
prázdninovými spory ze služební, námezdní a učební smlouvy mezi 
městnavateli a zaměstnanci jakéhokoliv druhu, takže ustanovení 
není obmezeno jen na zaměstnance a na smlouvy služební a námE'ldni' 
jmenované v § 49 čís. 6 j. n. Jelikož se v tomto spom žalobce uU.mana, 
zaplacení odměny za práci přes čas na základě smlouvy námezdní 
zaměstnanec žalovaného, jest podle shora uvedeného doslovu § 
c. ř. s., jímž původní doslov byl změněn, pokládati tento spor za věc 
prázdninovou. V tomto případě však lhůta k odvolání končila již dne 
2. ,července 1929, takže odvolání po tétO' lhůtě teprve dne 30. srpna 1929 
podané měl již prvý soudce dle § 468 c. ř. s. sám odmítnouti a, an tak 
neučinil, musilo býti odvolání z tohoto důvodu odmítnuto podle § 474 
druhý odstavec c. ř. s. soudem odvolacím. 

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

Důvody: 

Stěžovatel se marně snaží dolíčiti, že spor o doplatek mzdy za práci 
přes čas není sporem ze smlouvy námezdní, protože prý se námezdní 
smlouva vztahovala jen na osmihodinovou pracovní dobu a protO'ž.e prý 
jde spíše o náhradu škody, neb o nárok z bezdůvodného obohacení ža
lovaného. Podle § 224 (1) čís. 7 c. ř. s. v doslovu čl. II. čís. 2 zákona 
ze dne 19. ledna 1928, čís. 23 sb. z. a n. jsou věcí prázdninovou také 
spory ze služební, námezdní a učební smlouvy mezi zaměstnavateli a 
zaměstnanci jakéhokoliv druhu. Mezi stranami není o .tom sporu, že ža
lobce byl zaměstnán u žalovaného jako kraječ svršků a že u něho pra
coval po delší dobu. šlo tedy mezi stranami o poměr námezdní a právě 
z tohoto právního poměru domáhá se žalobce zaplaceni mzdy za práci 
přes 'čas. Kdyby nebylo bývalo námezdní smlouvy, nebylo by došlo 
k tomuto sporu z tohoto právního důvodu. Účelem předpisu § 224 (1) 
čís. 7 c. ř. s. - pokud jde o' zaměstnance - bylo urychliti z důvodů 
sociálně-politických spory ve prospěch osob, jichž výživa zpravidla zá-
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,. odměně za služby ·nebo za práce a jež jsou v hospodářské závis
le~ltiV na zaměstnavateli. Dopadá tu tedy i doslov i účel zákona ~ proto 
10rávem odmítl odvolací soud odvolání žalobcovo pko. opozdene, .a~ 
b I rozsudek prvníhO' soudu doručen dne 18. června 1929 a odvolam 

b~IO podáno až 30. srpna 1929. 

čís. 9336. 

Lhůtu § 158obč. zák. jest počítati lode dne.?, kd)' s~ ~an!ž~l.dozvěděl 
o narozeni dítěte, bez ohledu, kdy se přeswědc11, ze d1te .re0l Jeho. 

(Rozh. ze dne 7. listopadu 1929, Rv 1493/29.) 

žaloba manžela matky dítěte o oduznání n:anželsk~ho ~ů;?du dítěte 
byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o II C, N e J v y s S 1 m s o u

dem z těchto 

důvodů: 

Nižší soudy zamítly žalohu na oduznání manželsk~ho původu .dítěte, 
narozeného v manželství v zákonné době, Jen prot?, ze byla po;Jana po 
uplynutí tříměsíční lhůty, podtané od doby, kdy zalobce z~edel o. na: 
rození dítěte. žalobce, uváděje, že nejde o akademlcko.~ o;azk!.t, nybr~ 
o konkretní případ, vytýká nižším soudům, že podle zv!ast~lch oko~~?st: 
tohoto případu nesprávně vyložily př~.dP:s J 158, obc. zak. ve pncme 
doby od které jest čítati zákonnou tnmeSlcm lhutu. P~uk3'zul.e na to, 
že v jeho případě vedl hy výklad nižych sou~ů k o~ronl~~ knvde va k ~:
slýchané tvrdosti, protože ho manJzelka opetov~ne Ujlstovala, ze dlte, 
zrozené dne 10. prosince 1927 po osmiletém manzelstvl Jest Jeho a !eprve 
dne 11. ledna 1928, jsouc těžce nemocna a domnívajíc. s~, že. nezu,st~ne 
na živu doznala mu před lékařem, že dítě jest plodem lep.ho cl,zolozn.eho 
poměru'; že přes to nemohl ton;u u~ě~iti, hledě k ~Io~.hemu sť~s~nem~ 
manželství a chtěl se nejprve presvedclÍl, zda manze1cmo doznam nem 
jen výplodem fantasie a horečky; že proto pod,al. žalobu ,tepr~e ~. dub~a 
1928 když byl zjistil jméno a adresu sOUloz':lka .a presv':'~~ll se, z~ 
sděl;ní manželčino jest pravdivé. Uvádí dále, 'Ze vykl ad ,mzslch soudu 
již proto nemůže býti správný~, že by nu~il man~e,la, by :alobou odpo
roval manželskému zrození dltete, 1 kdyz Je Jeste o pov~ZUl~ za .s,ve. a 
takřka do zásoby, jen aby nezmeškal zákonnou Ihutu; ze, Jsa vaznxm 

mužem, nechtěl podati žalobu lehkomyslně ~ chtě!. vyčkaÍl, zda se ukaze, 
že jest pravdou, co mu manželka v horecce pnznala. D,,:~olatel n,em 
v právu. I doslov zákona i jeho účel dává za pravdu ~liZS:n; soud~n:. 
Jest to vidno již z § 158 obč. zák., který ovšem v ?r~n! vete ~eu,vadl, 
že jest lhůtu čítati od nabyté vědomosti »0 narozem dltete«, ,:ybrz d?
dává v poslední větě, že zákonný zástupce choromysl~eho n;~nz,:,I~, ;ve
děl-Ii již před tím o narození dítěte, mŮ,že odpo!ovalt do :rt. n:reslcu o~ 
svého zřízení. Správně odvolací soud zdurazml, ze »zrozem dltete« mUSl 
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míti týž v}'znam ! pro větu prvnÍ. Ale ještě jasněji vynikne věc porovn 
se § 1~8 ob,Č, za~, s předcházejícími předpisy §§ 156 a 157 obč, 
s ~Imlz !von mys,lenkový celek a které jednají o odporování UlolilZ'et' 
skemu puvo~u dltete, na;"ozeného před zákonnou dobou § 138 obč, 
V § 156 obc, zak. pravI se výslovně, že odporovati lze do tří 
»po obdržené zprávě o zrození dítěte«, a v § 157 ohč, zák. rovněž 
výslovně mluví o »této Ihůtě«, t. j, o lhůtě zmíněné v § 156 obč, 
K, tomu správně poukazuje opatrovník v dovolací odpovědi. Účel 
z~~on sledov,~l stan,ovením této poměrně krátké lhůty, jest, .by jak ' 
dltet~ v man:e!stvI ~rozen~ho, t~k v zájmu, bezpečných a jasných 
~mnY,ch P?meru a, ~m take v zajmu verejnem trvala nejistota o m 
z,:,lske,m, puvodu dltete dobu co- nejkratší. Jest manželovou věcí, 
vcasne Informoval a rozhodl, zda žalobu podá, To mohl učiniti LdlUUc:e 
I ~ ~ouzeném p!ípad,ě, k~lyž po př!znání manželčině měl ještě skoro 
m,:slce ~a~u k zalobe, Pn tom netreba zamlčovati, že žalobce sám 
v za~obe, ze mu to bylo hned nápadno, když mu manželka po UOIIIIIClem 
ma~zelství oZ~ámila, že jest v jiném stavu a 'že byl přesvědčen, že 
nem leho. Nem tedy důvodu, by se nejvyšší soud v tomto případě 
od vykladu, jenž byl až dosud jednotně a důsledně zastáván i v 
i v praxi (sr. na př. Krasnopolski, Familienrecht str. 222 Eh 
Familienrecht sv, II/~ str. 182, Stubenrauch k § 158 obč,' zák., Anders, 
FamllIenrecht str. 179, Svoboda Rodinné právo str. 57, rozhodnutí č. 1869 
a 3555 sb. n, s. a dříve již rozhodnutí Č. 2863 a 4413 Ol. U. n. ř,). 

čis,. 9337. 

, Vyhradil!-Ii si vymáhající věřitelé při ťll(lVrhu nejvyššího podáni do-' 
c~lene,!to opetnou dražbou nemovitosti, že chtějí žádiati i nahradil »ji
nych skod'« z obnreškáni půvlOdmho vydražitele, jest vadium (jeho zby
tek) pon;chati u ~~kuč~iho sou~u. Ru~;ní VIIdia (zbytku jeho) za ná
rok na náhradu »Jmych skod<{ dOjde vyrtzení zvláštním rozvrhem vadia 
uloženého u exekučního soudu. 

(Rozh, ze dne 8. listopadu 1929, R I 60'3/29,) 

" ~~zvrhuje nejvyšší ~od~ní za nemovitost prodanou v opětné exekuční 
drazbe, popl ex e k u c nI s o u d z vadia původního vydražitele do 
rozvrhove ~odstatY,?918 Kč 77 h, k~ežto zbytek vadia (11.281 Kč 23 h) 
po~~chal, aZ,n,a dalsl,na soudu: hlede k výhradám vymáhajících věřitelů, 
kte~l chtell zadalI nahrady i jiných škod z obmeškání původního vy
drazltele. Rek u r sní s o u d v tomto směru napadené usnesení po
tvrdiL 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu knihovních vě
řitelů, 

- čis. 9338 -~ 
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Dů vo dy: 

Knihovní věřitelé napadají rozhodnutí rekursního soudu z důvodu, 
že clo rozvrhové podstaty nebyl pojat z vadia 17,300 Kč obmeškalou vy
dražitelkou složeného vedle částky 5,918 Kč 77 h i její zbytek 11.281 Kč 
23 h, Rekurs jest neodůvodněný, Podle § 216 ex, ř, jest rozdělovací 
podstatou i vadium obmeškalého vydražitele, pokud podle předpisu 
téhož zákona nebo podle dražebních podmínek patří do rozdělovací 
podstaty, a dovolává se řečené zákonné ustanovení § 155 ex. ř. Podle 
tohoto zákonného ustanoveni ručí obmeškalý vydražitel vadiem za scho
dek nejvyššího podání, který vznikl při opětné dražbě, jehož však tu 
není, dále za náklady na opětnou dražbu a za všechny škody z obmeš
kání. Z vadia byla oběma nižšími soudy pojata částka 5.918 Kč 77 h 
do rozdělovací podstaty a v tomto směru není podán dovolací rekurs. 
Pokud se týče zbytku vadia 11,281 Kč 23 h, rozhodl rekurs ní soud, že 
se, hledíc k výhradám vymáhajících věřitelů, kteří chtějí žádati ná
hrady i jiných škod z obmeškání původního vydražitele, ponechává až 
na další u exekučního soudu a že náleží prvému soudu, by v tom směru, 
jakož i ohledně vybraného a nesloženého původním vydražitelem ná
jemného z vydraženého domu po prvním příklepu v částce 16,656 Kč 
88 h učinil další opatření. Toto rozhodnutí rekursního soudu odpovidá 
předpisům §§ 215 a 155 ex. ř., a "nemohou si tudíž rekurenti stěžovati 
proto, že .část vadia 11.281 Kč 23 h nebyla již nyní rozdělena. Nastává 
tu podle § 155 ex, ř. mčení vadia za újmy, které účastníkům v § 155 
druhý odstavec ex, ř. jmenovaným vzešly tím, že obmeškalý vydmžitel 
neodvedl do exekuční podstaty nájemné z vydraženého domu, jakož 
i za ostatní škody z obmeškání vydražitele, v čemž zahrnuty jsou ze
jména ještě újmy, jež snad účastníkům byly způsobeny tím, že zatím 
vznikly pohledávky mající přednost před jejich pohledávkami, jakož 
i náklady nové dražby, které z výtěžku docíleného při opětné dražbě 
přikázány nebyly, Ručení to dojde vyřízení zvláštním rozvrhem zbytku 
vadia obmeškalým vydražitelem složeného a u exekučního soudu ulo
ženého, jak rekursní soud správně naznačiL 

čís. 9338. 

Výmaz osobně ručíclho společni!<:a komandltn! společnosti z rejstříku 
není zcizen!Ím jeho podilu na podl1liku II nevyžaduje se k nemu schválení 
věřitelského výboru a úpadJkového komisaře v úpadku společm'kových 
dědiců. 

(Rozh, ze dne 8. listopadu 1929, R I 669/29,) 

Rej s tří k o v Ý s o u d povolil výmaz osobně ručícího společníka 
komanditní společnosti Heřmana F-a, K rekursu úpadkového správce 
v úpadku Pavla, Ervina a Kamila F-ových rek u r sní s o u d uložil 
komanditní spoleólOsti, by ve lhůtě, která jí soudem rejstříkovým bude 
stanovena, vykázala schválení věřitelského výboru a konkursního ko-
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misaře V konkursech Pavla Ervína a Kamila F-ovy' ch k . ručícího sp I č'k H' • vymazu OS{'bni' 
b .. o.e Ol a ·ermana F-a, jinak by po marně uplynulé 
y~ zapls vymazu. Heřmana F-a vymazán a původní záp's . . 

D u vod Y' K' H ' I . . vymazu ermana F-a schází schválení věřitelského 
bo~u a up~dk?v~h,o komisaře, ačkoli toho bylo, hledíc k předpisu § 1 
k r. zapotreb~, Jezto v podstatě jde při výmazu osobně ručícího sp.oleč-
mka .0 zc~zem j~ho podí}u na podniku. Tento nedostatek 'est o 
stra~ltelny. Nem proto duvodu k zamítnuti opovědi v tomto

l směru t t 
~dyz se uděli opovídající firmě příkaz, by zjištěnou závadu ods;r~n~ll, 

roto bylo re~~rsu .vyhověno jen potud, že se ukládá firmě, by ve lhůt:' 
kterou JI ;ejstnkovy soud ustanoví, vykázala schválení věřitelského .' 
boru. a upadkového komisaře v konkursech Pavla Ervína a Ka vr 
F-ovy,c~ k vymaz~ os.obně ručícího společníka Heřm~na F-a. NebuX,~~ 
ve I~ute st~nove?e .v~kaz podán, bude zápis výmazu Heřmana F-a vy~ 
mazan a puvodm zapls obnoven. 

N e i v y š š í S O u d obnovil usnesení prvého soudu. 

D ů v od y: 

. Výmaz"společník~ ~eř'2'an~ F-a, jenž zemřel!. října 1910, z obchod· 
m.to rejstľI~u .odpov;da p;edplsu. čl. .129 třetí odstavec a n 171 ob ch 
z~ ., n~?otyka se vsak nIjak práv dědiců na podíl zesnulého na od~ 
mku ste,zo~atelk!., a nelze proto přisvědčiti právnímu názoru rekurs~ího 
sou~u, ze l.de ~n výmazu .zesnulého osobně ručícího společníka v pod
state. o ~C1Z:!11 leh? poddu na podniku. Důsledkem toho není třeba 

kschval~m ventel~keho výboru a úpadkového komisaře podle § 117 
onk. r. ke spornemu výmazu. 

čis. 9339. 

( Je-li .ialro ~ovinná stra~ !uvedena v 'exekučním titulu vnucená správa 
v~ce~y sp~a~~) ~ I~e vesti exekuci přímo p,roti povinnému vnucené 

spravy j~n, presel-h zavazek na povinného a bylo-li to prokázánio podle 
§ 9 ei){. r. 

třv~u~e"ý správce, spravuje nltlffi!ovitost a vykonávaj,e právní j'edDáni 
~? je ~. by b~1Ja ,vnucená správa vykooán~, "",zavazuje těmito jedná

on, prnn~,po~lnill~ho\ nýbrž ~ závazků z 'lI,jeh, pokud patří k 'dia'ům 
sprav~, rucl.pr~h~~ky a

o 

výtěžek její II má je krýti vnucený sprá~~, 1 
, Ne~yl~:lt vyt~zlru vuhec docíleno nebo nestačí-li ani ke krytí sprá -

OIch .vydaju,. m~~[, hradti!i výdaje vymáhajíc! 'VěřitEl~. Zda je má POVill:ý 
hra~lt~ ~áhaJlclmu veřiteli, musí teprve roznodtroUti exekuční soudi 

uvazuje ucelnost a nutnost takovýchto nákladů. ' 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1929, R 1755/;29.) 

d" Karel B. vysoudil spor proti Josefu F-ovi, vnucenému správci Jin~ 
ncha L-a o zaplacení dovozného. Na základě rozsudku vedl Karel B. 
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proti vnucené správě exekuci k vydobytí vysouzeného nároku. S o u d 
p r v é s t o I ic e exekuci povolil, rek u r sní s o u d exekuční návrh 
zamítl. D ů vod y: Žaloba i rozsudek byly doručeny vnucenému správci, 
nikoliv přímo dlužníku. Exekuce se navrhuje přímo na jmění Jindřicha 
L-a, což však není přípustné, ježto ho nelze podle' obsahu exekučního 
titulu považovati za dlužníka. Zda vymáhající věřitel na základě exe
kučního titulu může dojíti uspokojení, nelze tu řešiti. 

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

D ů vod y: 

Rekurent míní neprávem, že nejde o různé osoby ve smyslu §§ 7 a 9 
ex. ř., je-Ii odsouzena k plnění vnucená správa, správně vnucený správce 
a exekuce se vede přímo na povinného. Nezáleží na tom, že nemovitost 
vnuceně spravovaná patří povinnému. Exekuci lze povoliti podle § 7 
ex. ř. jen proti osobě, která jest zřejmá z exekučního titulu, ve sporném 
případě z rozsudku. Jinak lze povoliti exekuci proti třetí osobě jen za 
podmínek § 9 ex. ř. Je-Ii tedy jako povinná strana uvedena v rozsudku 
vnucená správa (správce), neznamená to, že stranou, proti níž lze exe
kuci provésti, jest sám povinný vnucené správy. Proti němu bylo by lze 
vykonati rozsudek vydaný proti vnucené správě (správci) jen, kdyby 
závazek přešel na povinného a bylo to prokázáno podle § 9 ex. ř. To 
plyne z ustanovení § 109 odstavec prvý a třetí, §§ 112, 113, 119, 120 
čís. 4 a 124 čís. 1 ex. ř. Jde o vydobytí dovozného, jež s povozníkem 
sjednal vnucený správce. Takové dovozné patří k výdajům vnucené 
správy. Takové výdaje má hraditi správce z výtěžku, a to přímo bez 
nařízení soudu, náleží-Ii jich opatření k obyčejnému hospodaření (§ 112 
ex. ř.), jinak se svolením soudu. Správce má nárok na náhradu správních 
výdajů z výtěžku správy a exekuční soud stanoví po projití správního 
období tyto výdaje. Správce může sám zálohu k zapravení poskytnouti 
(§ 120 čís. 4 a § 124·Čís. 1 ex. ř.). Podle § 120 čís. 4 ex. ř. má vnucený 
správce správní výdaje, své zálohy na ně, hraditi z výtěžku správy přímo 
a, když tyto výdaje nebyly tímto způsobem zapraveny, jest je zapraviti 
z přebytku vnucené správy, a to v první řadě (§ 124 čís. 1 ex. ř.). Z toho 
všeho plyne, že exekuční řád nezavazuje povinného, by hradil náklady 
vnucené správy, nýbrž že se mají krýti v prvé řadě z výtěžku samým 
správcem, že správce může poskytnouti k jich krytí z vlastních pro
středků zálohu. Třebaže tedy vnucený správce spravuje nemovitost 
(podnik) na místě povinného a je oprávněn vykonati všechna právní 
jednání potřebná, by vnucená správa byla provedena (§ 109 třetí od
stavec ex. ř.), nezavazuje těmito jednáními přímo povinného, protože 
ze závazků z nich, pokud patří k výdajům správy, ručí přebytky její 
a výtěžek její a má je krýti vnucený správce. Zda jest povinný zavázán 
v případě, kde výtěžku vůbec nebylo docíleno nebo kde nestačí ani ke 
krytí správních výdajů, o tom není třeba uvažovat, poněvadž nic tako
vého nebylo tvrzeno. Ostatně v takovém případě musil by hraditi výdaje 
vymáhající věřitel vnucené správy podle § 40 c. ř. s. a § 78 ex. ř., jsa 
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povinen náklady exekuce napřed sa'm z'a ·t· . . . praVI I a o tom d . vInny ma nahraditi vymáha'ícímu "..: ' z a Je po-
e:ekuční soud podle § 41 c. ~. s. a §v;~teh, ,musIl ,b~ t~prve rozhodnout 
nakladů. Proto rekursní soud práve e\ r., ~va~uJEucelnost a nutnost 
povinnému zamítl. ' m exe ucnl navrh na vydobytí proti 

čís. 9340. 

. Rozsytdek odvolaclbo slOudu, proti němuž není dovolání' . 
prava, trebas byl doručen za soudních prázd11' ' , nabyl mOCI 

Ustanovení § 225 ,v, , . ,ull. o • 

plněni podle § 409 c. t s~' s. se nevztahuje 11Ia Ihutu k, rozsudiečněmu 

(Rozh. ze dne S.listopadu 1929, R I S03/29.) 

vS.o~d prv'é stolic'e povolil exekuci rek, . 
k~cn~ navrh pro tentokráte zamítL D ů voď. ~ r s n I v~ o.u d exe
vmna s;;ana do usnesení okresního soudu ze dY' fla~em stezuJe SI .po~ 
byl~ k zadostdi vymáhajícího věřitele povolena e:eeku~ec~~~eanvceenl:m929u'sCJlhmz 
vamm a pro eJem' svršk' k db" ' , 0-
dlilžníku podle dk u k vy .0 yh Jeho pohledávání 1736 Kč proti . 

rozsu u o resmho soudu d I ť 

~~~~:~~~~1:)~~s~0~~~dFjt~~.Ož~d;00;:~~~k s~ii::;~~ ~~~J:~~;~;;;z{t~ 
§ 502 c ř s a čl IV ~kelem rdozsahu potvrzen, vešel podle ustanovení 

. '. . . za . ze ne S června 1'923 čí 123 b v moc práva ježto další . . v, ' s. s . z. a n. 
avšak lhůta k plnění, tak O!:::;~~r~~~~r~~~~e (g~~~)ání) )e~t nepřípus~ný, 
(sr. rozh. nejvyš s ze dne 21' I,,' prvyo stavec c. r. s. 
ode dne doručeni r~zsudku Od~o~~í~~ ~~'64 ČI~. 2920, 973 sb.), počala 
návaném případě základem exekuce ~á by't: cerve~cke 1929. V projed- . 
není po zákonu rázdn" ' I rozsu e ze sporu, který 

;~~~m~;i~::~h~~:~~d~í~f(~~~~~~l~~~~l~~ul~~~' pžOedl~otá~~~, ~.a1č~~ 
procesní nýbrž zákonnou lhů{ I (obU prazdnm. Lhůta ta není lhůtou 
k ' ') ou srv. strana 374 Neumann Ko t ov 

c. r. s. a na ni se vztahuje ustanovení § , , ' men ar 
u soudu první stolice ze dne 22 ' 225 c. 1. s; ~xeku,ční žádost . 
ano nebylo hleděno k tomu Žecepr~;i~~~ \~~; pOd~nadJlest predčasn?u, 
prázdnin. ' u a pnpa a do soudmch 

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

Důvody: 

, Rekursní soud správně uvedl' dl' 
bylo žádáno o exekuci nab I ' ze o .vo aCI,rozsudek, na jehož základě 
i když se doručení st~lo v Ydo~~C~tc;r~' Jezt? do:olání není přípustné, 
tedy exekučním titulem podle § 1 č' niCh p:azdnm., Ro~sudek ten jest 
za to, že lhůta k rozsudečnému PII~., ex. r. Mylne ma rekurs ní soud 

nem ve smyslu § 409 c. ř. s.staví 
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se za soudních prázdnin. Na lhůty k rozsudečnému plnění se ustanovení 
§ 225 c. ř. s. nevztahuje. To bylo vysloveno již zodpověděním otázek 
k § 225 c. ř. s. Nejde o lhůtu procesní k provedení procesního úkonu 
smlouvou stran neprodlu'žitelnou, nýbrž o lhůtu dohodou stran prodlu
žitelnou stanovenou sice soudem, ale nikoli k úkonu procesnímu, nýbrž 
k plnění materielního závazku. Na takové lhůty se nevztahuje ustanovení 
§ 225 c. ř. s., který má na mysli lhůty k procesním úkonům. Proto, 
padla-li lhůta k plnění do soudních prázdnin, nebyl její běh staven prázd
ninami, a první soud právem povolil exekuci. 

čís. 9341. 

Již v návrhu na povoleni prozatim11lího opatření jest přesné 'Označiti 
nárok, pro néjž se nl1vťltuje prozatúnm opatření. 

(Rozh. ze dne S. listopadu 1929, R I 848/29.) 

Návrhu na povolení prozatímního opatření s o udp r v é s t o I i c e 
vyhověl, r ek u r sní s o II d návrh zamítl. 

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

Důvody: 

Ustanovení § 3S9 ex. ř. zcela zřetelně ukládá navrhovateli prozatím
ního opatření, že má mimo jiné také přesně označiti nárok, pro který 
se domáhá zatímního opatření. Návrh stěžovatelův však ohrožen Ý nárok 
přesně nemčuje, nýbrž jen zcela povšechně tvrdí, že jde o soukromo
právní nárok, vyplývající z jeho práva nájemního. Nepřesné určení ná
roku nemůže ovšem stěžovatel napraviti teprve v řízení opravném, neboť 
pro povolení prozatímního opatření jest rozhodným obsah návrhu (arg. 
§ 3S9 ex. ř., slova »podávajíc návrh na prozatímní opatření«, něm. 
»bei Stellung des Antrages hal er den Anspruch genau zu bezeichnen«) 
a dovolací rekurs mylně doličuje, že prý soud mohl a měl z obsahu ná
vrhu posoudi,ti, O jaký nárok navrbovateli jde, - ježto tento názor jest 
v přímém rozporu s velícím předpisem § 389 ex. ř. 

čís. 9342. 

Vyrovnací řád. 
Rekurs do usnesení 'O zastavem vyrov$ciho řízeni nemá sice odklade 

ného účinlrn, aYŠak\ zrušl-li )"ekursm soud zastavovací usnesení, působí 
rozhodnutll'ekUrsního soudu zpět a uvede vše v dřívější vztah. Veškerá 
právní jedoo11il, o!,lřená o zastavovaci uooesem, pozbývají platnosti a jest· 
je prohlásiti za bezúčitmá. 

S hlediska § 47 vyr. ř. rozhoduje, zda se ujednáním poskytuje objek
tivně věřiteli zvláštní výhoda, úvahy subjektivní nepřicházejí v úvahu. 
Ujednání se stalo v souvislosti s vyrovnacím řízením, došlo-li k nemu 

8;' 
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před !,rávop~atn.~tí ~astavovacího usnesení, jež bylo napotom 
ve VJ'r~~acun nze~ byl~ pokračováno a toto ukončeno . .. 
vyrovnamm. Lhostejno, ze bezprostředním podnětem k úmluvě 
~bavad prv! ed vyhlášením úp~dku a snaha přiměti příjemce slibu k tom 

.y o vo a! navrh na vyhlásení úpadku. U, 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1929, Rv I 1952/;?8.) 

~a~obc: domá?aj se na Robertu Sch-ovi mladším zaplacení 77 000 
Kč, jezto zalovany převzal úmluvou ze dne 12. dubna 1926 dluh S;'h 
~~~~~oa~~ri~ SC,h-.a .s~rsl·íhdo. O jmění Roberta Sch-a staršího bylo ved:n~ 

, em, jez y o ne 18. března 1926 zastaveno Do zastavo . 
clho usnesení podal vyrovnací dlužník dne 5 dubna 1926 rekurs 'e va: 

. bylo. usnesením rekursního soudu ze dne i2. května 1926 h j :nuz 

~!f;~ě bylo .~et v~~ovna~ímv ří.zen! pokračováno. žalovaný na~tt;r~~i 
, ' o mz u je, najme, ze umluva ze dne 12. dubna 1926 o ř 

vzeh dluhu byla neplatnou podle § 47 vyr řa' du O b a oV vo Pd
e
-u I dl' b . . . n 1 z s 1 S o U y 

~na ~ po e zalo y, o d v, o I a c í s o u d z těchtod ů vod ů: Nes ráv
n~ pry posoudIl soud prve stolice věc po právní stránce zaujav /, , 
nazor, ze vyrovnávací řízení nebylo dne '2 dubna '19:26 . bVhrav?1 
tudíž ust ' § 47" ,.. v e u, ze . ano~em vyr. radu nelze použíti. Vyrovnávací ří7ení bylo 

~~~e~::~sc~~I;byZ~o d~ekl8. .bředz~la 1926 :as!aveno, k rekursu'· dlužníka 
vsa v nem a e pokracovano a bylo pod t kV 

sporné ,uj,edn~ní z~ dne 12, dubna 1926 bylo sjednáno ~ř~~ ~~~~ř:ní~ 
vyro,:~am, mela jl~ býti 'žalobci poskytnuta výhoda ve sm slu § 47 
~I~'h~a~~. Utd~am t? jest prý proto neplatným. UPlatňovan~ho odvo-

, uvo u u nem. Vyrovnací řízení zahájené o jmění otce žalova-
neho Roberta Sch-a bylo usnesením krajského soudu ze dne 18 března 
192~ ~astav~n? a o zastavení tom byli všichni věřitelé i žalob~e v ro
Zllinem, Dluz.mk Robert Sch. st. podal proti usnesení dne 5, dubna {g26 
~:~~~i l~~~z :yl.O lvbhověno r~z~odnutím soudu rekursního ze dne 12. 
t' 'v· ~ za 0_ ce o podal1l rekursu věděl, žalovaný ani netvrdil 
~~ ~:n:yh!?ka~al; Z~lkobce po :a;"tavevní, vyrovnacího řízení podal ná~ 

. ~sem upa u na jmem dluzmka Roberta Sch-a st Žalobci 
byla sice ~revzetím dluhu žalovaným jako solidárním dlužníkem -
skytnu!a vy!lOd~ pr?h ostatním věřitelům, nikoliv však z podnětu ~o_ 
rovnacl~o n~e~l, jez v době ujednání dne 12, dubna 1926 b 10 zast~ 
~eno. Ujednam o. převzetí dluhu žalovaným ze dne 12, dubn/1926 ne= 
tt~G ~ ~ouvIsloSh s vyrovna~ím řízením, neboť účelem převzetí závazku 
na ~;~~;;;'~~YI.n bl~o podle ?":,ysluv s!ran, by žalobce upustil od návrhu 

, upa u na jmenl dluzmka, otce žalovaného an žalovan' 
podle sveho tvrzení byl ve vYj'ednávání s bohat' .. ' v y vu to' v, . . ym Clzmcem a chtel otco-

d va;nu prev~lh. Soud odvolací sdílí proto právní názor procesního 
~~~I:tn;~.Ujednam ze dne 12. dubna 1926 není podle § 47 vyr. řádu 

Ne j v y Š š í s o u d žalobu zamítl. 
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Důvody: 

Nižšími soudy bylo zjištěno, že bylo zastaveno vyrovnací řízení 
o jmění otce žalovaného usnesením krajského soudu ze dne 18. března 
1926, že však dlužník podal proti tomu dne 5. dubna 1926 rekurs, jemuž 
by'O vyhověno rozhodnutím rekursního soudu ze dne 12, května 1926, 
načež bylo v řízení vyrovnacím pokračováno a bylo provedeno a ukon
čeno potvrzením vyrovnání ze dne 2. srpna 1926. Nesporno jest, že se 
úmluva, kterou přistoupil žalovaný k dluhu svého otce ve výší 77,000 
Kč, stala 12. dubna 1926, tedy po zastavení vyrovnacího řízení, avšak 
po podání rekursu ze dne 5. dubna 1926 a před rozhodnutím rekursního 
soudu ze dne 12. května 1926, jímž bylo zastavení zrušeno, Odvolací 
soud ponechává přes předpis § 47 vyr. ř, úmluvu tu v platnosti, poněvadž 
se stala po zastavení vyrovnacího řízení, kteréž působí ihned vyhláše
ním zastavení, i když nenabylo ještě pravomoci, a dále proto, ··že úmluva 
nebyla prý učiněna z podnětu řízení vyrovnacího, poněvadž prý bylo 
jejím účelem přiměti žalobce, by upustil od návrhu na vyhlášení úpadku, 
Odvolací soud však přehlédl, že sice nemá rekurs proti zastavovacímu 
usnesení účinku odkladného (§ 56 [4] vyf. ř,), - takže lze ihned po 
vyhlášení zastavení vésti na jmění dlužníka exekuce a uvaliti na jeho 
jmění úpadek, _ avšak že, zruší-Ii rekurs ní soud k rekursu zastavo
vací usnesení, působí toto rozhodnutí rekursního soudu zpět a uvede 
vše ve stav dřívější, tak jako by tu usnesení zastavovacího nebylo; ve
škerá právní jednání, opřená o zastavovací usnesení pozbývají platnosti 
a nutno je prohlásiti bezúčinnými (srv. Dr. Arn. Lehmann, komentář 
k řádu konkursnímu, vyrovnacímu a odpůrčímu z r. 1916 str. 171). podle 
§ 47 vyrovn, ř, jest neplatnou úmluva dlu~níka nebo jiných osob (v sou
zeném případě 'žalovaného syna dlužníkova), kterou se poskytují před 
ujednáním vyrovnání některému věřiteli zvláštní výhody, Rozhoduje tu, 
jak již uvedeno v rozh. ·Čís, 7913 sb .. n. s., objektivní stránka věci, zda 
se ujednáním skytá věřiteli zvláštní výhoda; úvahy subjektivní nepři
cházejí v úvahu, tak .že jest lhostej,no, zda si věřitel byl vědom, že se mu 
poskytuje výhoda, zda žalovaný věděl, že tím věřiteli výhodu skytá, 
stačí, že úmluva skutečně objektivně výhodu propůjčuje a že jest tato 
výhoda v souvislosti s vyrovnáním. Již odvolací soud správně vystihl, 
že byla žalobci převzetím dluhu žalovaným jako solidárním dlužnikem 
poskytnuta výhoda proti ostatním věřitelům, že se tak stalo v souvis
losti s řízením vyrovnacím, vyplývá z věci samé, ana úmluva byla uči
něna před pravoplatnos!l zastavení vyrovnacího řízení, kteréž zastavení 
pak bylo zrušeno, a bylo pak v řízení vyrovnacim pokračováno a právo
platným vyrovnáním ukončeno, byť i bezprostředním podnětem k úmluvě 
byla obava před vyhlášením úpadku na jmění otce žalovaného a snaha 
přiměti žalobce k tomu, by návrh na uvalení úpadku odvolal. Rozhodným 
zůstává, že úmluva zmíněná byla ujednána před ujednáním vyrovnání 
(§ 47 vyr. ř.). Poněvadž žalobcova úmluva se žalovamým byla neplat
nou, nevznikly z ní ,žalobci nároky a nemůže se žalobce na jejím zá
kladě domáhati na žalovaném jako na solidárním přejímateli otcova 

dluhu jeho zaplacení. 
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VSl~ební poměr železničních zaměstnanců yhoda podle odstavce 4 v' n ..' 
února 1919, čís. 601 pres . t ;: ?SU m,tnlsterst,va žel:znic ze dne 11 
kteří před ,t ' '. vz a uJe se Jen na zelezniclllÍ zaměstn •... 

.• ,'. nas oupemm VOjenské povinnosti byr ... d f"t. , , }fl1ce, . 
mcnun< zaměstnanci. I Jlze tn1 Ivnlml zelez_ 

Předpisu § 1 (§ 4) zákona ze dne 23 • . . 
z. a n. nemůže se diovo1ávati kdo ' • cerv~nce 1919, čis. 457 sb. 
státní službě ani v 'iné vele" nel;>y! dn.e 1. hstopadu 1918 v ciVilní 
přidělen k vojenské ~elezničn}":Iu::::bě, třebas byl v ruských legiích 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1929, Rv I 133/29.) 

Žalobce byl zaměstn' • I . , 
drah od 1. prosince 19~~ v a~~ eZ?lč?lch služMc!, rakouských státních 
nastoupení presenční služb J . pI~~r, p.~Ovlsornl zaměstnanec, až do 
ruského zajetí a vstoupil d~ ~~Je?s .~ ~ ~Jnu 1913. Ve válce přišel do 
a demobilisoval dne 22 Ú· '1 egn . er~na 1918, s nimiž se vrátil 
železniční při vojenské~ o~~r::r ~2:. Včle,gnCh byl přidělen ke službě 
demobilisaci dne 23. února 192 r ~f, ezlm mm od srp?~ 1918. Hned po 
služby, vzat v záznam a řl' aSI s~ znovu o prIJeÍ! do železniční 
čekatel. Služební doba bla JŽ~IO~n: 26. hs.t,opadu 1923 jako úřednický 
kdy byl ustanoven definitivním K

C
\ pro~oc~ana ku ,;Jni 1. ledna 1925, 

2 měsíce, 24 dní v nichž 'sou . h omu o m zapocteno mu 15 roků, 
od 1. prosince í911 do ~O :~. rrg:r 1. Pfedch~zí, slUžba železniční 
a legionářská od 7. října 19'13

z
';!l 22 ; 2. Pr~sencnl sl~žba voj enská 

od opětného vstoupení do z.ele o. " Ul n.ora 1921. 3. Sluzba železniční 
d t b zmcm S lI~by' od '1 pr' 192 ne s a ilisace (,1. ledna 1(25) Ž lb' ť , .. ,osmce '3 do 
demobilisace (22. února 1921 . a o CI ne.)'l~ započltana: 1. Doba od 
si'nce 1923), 2. válečná pŮllet? d~lzno~~pnJetl a nastoupení (ll. pro
čís. 457 sb. z. a n. Žalobou o~? e za ona z,e dne 2~. července 1919, 
slovens. kém eráru by byl'. I z tu. Jde, domahal se zalobce na česko-
1 ,za ovany -uznán povin ' I . ledna 1925 prop06tati a z ., '. . nym spatností od 
služebních požitků pět válečnýc~o'::la:~ Z~I~bcI, pro postup do vyšších 
do 16. listopadu 1923. Žalobní . pu e I a ce aCI ?o~U o~ 2~. února 1921 
oplral žalobce o ustanovení z~:~Ok ':~ z;'1'5~čtem peh valecných pololetí 
I1Isterstva železnic ze dne 11 ' na ~1~,i9 • z roku 1919 a výnos mi
padu 1918 v aktivní službě' ~~or~ , cls~ 60!, neboť byl 1. listo
o zákon čís. 462 z roku 1919 a a~ov' na zap.oct~nl d~by čekací opíral 
since 1921, ·Čís. 64229-1/3 ynos)' mill. zelezmc ze dne 3. pro-
29. května 1920 čis 21 16:e dne 12. brez~a 1921, čís. 2294 a ze dne 
služba žalujícíh~ oďrok~ 19t1 z~ ~ne 1 1; u~or,a 1919, čís. 601, neboť . 
a žalobce nemůže za to 'že bl] • n.epretrzlt~, mkdy nebyla zrušena 
ihned po demobilisaci. 'p r o y pnp~sten ke sluzbě později, ač se hlásil 
zamítl. D ů vod y: Služebním

c ~,sdn :t? U,d p rve s t o I i c e žalobu 
"·t· • ra em , atm ch drah (§§ 2 86 88) . ZJIS eno, ze silami pomocnými J'so . ....,..', Jest 

u mImo JIne I plsan. Síly pomocné 
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dnem narukování k vojenské službě ze železniční služby vystupují. 
Totéž platí i v případě mobilisace. Služebním rozkazem ředitelství stát
ních drah v Praze ze dne 27. února 1919, který podle nesporného před· 
nesu obsahuje věrný doslov výnosu ministerstva železnic ze dne 11. 
února 1919, čís. 601 pres., jest prokázáno,že ministerstvo železnic vy
dalo výnos čís. 601 pres. z ll. února 191 9 tohoto doslovu: »1. V řadách 
našeho československého vojska dohodoyého ve Francii, Halii a Rusku 
slouží celá řada zřízenců drah československých. Mužové tito zavázali 
se Národní radě v Paříži, nyní republice Československé, že setrvají 
tak dlouho pod prapory, pokud nebudou svého slova vl<ídou republiky 
Československé sproštěni. 2. Bylo by hrubým nevděkem, kdyby za své 
ohromné oběti byli ve svém občanském povolání poškozeni. 3. Musí si 
býti vědomi, že není ohrožena jich existence. Z toho důvodu pokládá za 
spravedlivé učiniti toto opatření. 4. Příslušníci československého vojska 
dohodového (legií), pokud byli před nastoupením povinnosti vojenské 
ve službách železničních, zůstávají ve službách železničních českoslo
venské republiky i nadále. 5. Aby nebyli ve svém postupu zkráceni, na
řizuji, by jim byl počítán postup dle platných norem »mimo pořad!«, 
zaměstnancům provisorním aby doba na vojně ztrávená byla započ!
tána do úhrnné doby služební. 6. K cíli získání evidence vojínů, o nichž 
jest řeč, buďtež sem zaslány příslušné seznamy, v nichž budiž uvedeno 
jméno příslušníka vojsk čsl. dohodových , způsob a místo zaměstnání 
a doba služební. V Praze, ll. února 1919.« 

Tento výnos musí býti posuzován ve svém celku, by mohla jednotlivá 
místa správně býti vyložena. Týká se příslušníků čsl. vojsk (legií). 
Národní rada v Paříží a Čsl. republika měla životní zájem na tom, by 
vojska ta ve stavu udržela a zavázala si je slibem, že zůstanou podpra~ 
pory, dokud nebudou vládou demobilisováni. Výnos slibuje, že tato 
další služba pod prapory nebude ohrožovat existenci. V odstavci čtvrtém 
je stať o příslušnících československého vojska, kteří zůstávají ve služ
bách železničních i nadále. Těmito příslušníky míněni jsou jen zaměst
nanci definitivní. Vysvítá to z odstavce dalšího (pátého), který mluví 
o zaměstnancích definitivních a provisorních. Definitivní zaměstnance 
označuje výnos slůvkem »jim«, t. j. osobám v odstavci 4. uvedeným. 
Kdyby se odstavec 5 vztahoval i na provisorní, musel by odstavec 6 zníti 
»aby definitivním byl počítán postup ..... zaměstnancům provisorním 
aby doba ..... « Kdyby výnos stanovil v odstavci 5, že i zaměstnanci 
provisorní zustávají ve službách železnice nadále, bez přerušení vojen
skou službou, nemusil by stanovit, že služba vojenská se jim má zapo
čítati, protože by to bylo samozřejmým. Odstavec pátý i svým doslovem. 
vztahuje se jen na definitivní. Příslušník zahraničních čsl. vojsk a defi
nitivní zaměstnanec rak. uh. drah měl býti ujištěn, 'že republika česko
slovenská je přejímá. Stát čsl., vzniknuvší revolucí, nemusel převzíti bý
valé zaměstnance rak. uher. Proto výnos na uklidnění definitivním za
městnancům oznamuje, že zůstávají i nadále. Kdyby mluvil o provisor
nich, musil by říci, že se znovu přijímají, poněvadž mobilisací službu 
ztratili. Výnos nepraví, že mění něco na platném služebním řádu. Na-
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opak, důsledně o započítání dob vo'e k' d'" . 
J
'ežto podle § 88 I' "d Y '" J ns. e II eÍlmtIvmch se nezmiňuJ'e 

s uz. ra II zapocltání" ", I '" , ' měniti, jen ujišťuje že službou . k JIm pns USl. Vynos nemíní nic 
finitivní že jsou i n;dále zaměstn~~~~~srá~u eXlste~ce o~ro!ena není. De
~a vojn~ ztráví a tedy pro svoje civilní ~o~~;~:r;t:n~r:' :e doba, kte;o~ 
Ze by vsak hto provisorní zaměstnanci stali s . a I, ze se z~počlta. 
železničními, výnos nepraví. Důsledkem toho~o eo IP.S~ ~ase zamestnanci 
nosu ana ustanovení služebního řádu nelze tvrdi~a~~~nIl ~a Pdovahu vý:: 
1928 v službách státních záro 'b I ' ,za o ce ne I, za'l 
půlletí podle zák. čís. 457 ze ;~~ 21 'č a narok na započítání válečných 
žalobci ne řísluší v' " ,ervence 191 9 mu tedy nepřísluší: 
žebního ř!ctu nasto~~~n~~ ~arok ~a, zat~~tení doby čekací. Podle slu
nosem shora citovaným místar~s~n nI s ~z I Y ~ozbyl svého místa. vý-
1919, čís. 462 sb z . t .o o nel~a y, Zakon ze dne 24, července 
skytuje jen možn~st :tí~~~::i Jen vodlt~em pro o?sa~ová~í míst a po
obsazeno jinak V. č,kdybJ mlsto vyhrazene legIlYnářům bylo 
mění. O d vol ~ c~n~sy, na nez se z~lobce odvolává, nic na zákonu ne
lob ce domáhá se tímt~~ d napadeny rozsudek potvrdí I. D ů vod y: Za
počítáno a započítáno :~~em, by mu s platno~~, od L ~edna 1925 pro
jednak pět válečných půfretí PJreod~:t~P b do v vyss~ch sluz,;bních požitků 
16. listopadu 1923 V obou s', I o a cekacI od 3, unora 192 I do 

d
o . merec 1 prvý soud nárok ž lb' 'tl' 

neo uvodněný. Žalobní nárok. d " a O nI zaml pko 
železnic, ze dne I I. února 19 I 9,0 čí~o~~J~o~alobce z v.ýnosu. minis:erstva 
tento vynos nesprávně hod ofl J h pres., vytykaJe, ze prvy soud 
žalobcova přednesu prvý so~dc~ sa ri~n~ smysl ,va9ně posoudil. Podle 
stoupením vojenské služby pro .. p , u,:edl, ze zalobce byl před na
nástupem presenční služby je~~O;;'I:n ;a~estn~ncem státních drah a že 
řádu zrušen. Dále však uvád' uze :11 pomer byl podle § 86 služ. 
právě tyt.o důsledk na m ;. odvolatel" z~ cI~ovaný výnos čís. 601, maje 
ve službách želez~ičníchY~ I ~ PJohlasuJ,e, ze příslušníci legií zůstávají 
t~t? ustanovení ,na zaměstn:~c~s ovenske ,repu,bhky, zřetmě vztoahoval 
mtlvních kontinuita jejich I' b p;~vlsornl! Jezto u zamestnancu defi
žebním řádem V'no s uZ,e nI o pomeru byla zachována již slu-
ním zaměsvna~ců~ ;ři~~iv ~hteJ~ odměnilI z~slu~y legionářů definitiv
hlašuje, že zůstávají ve služ~ p~s up ~InlO poradl ~ o provisorních pro
poměr trvá. To prý jest jedin ~c a nov; o, st~tu nad~le, že jejich služební 
právní povaha zavazuje stra y , ?ravny ~ykla9 yy~osu čís, 601 a jeho 
Než ani soud odvolací nemÓ~ezas~~~?o\ ph;enI JIm vytčených výhod. 
lovým, naopak přikloňuje se zcel k aS1 1, s ,tlmto ~ýkladem odvolate
že když, jak nesporno odle § 8~ e ~pr~~nemunazoru prvého soudu, 
nastoupením presenčni !IužbY b I sl~z. radu služ:bní poměr žalobcův 
čís, 601 tvrditi, že žalobce dne r Izr~send nelze anI vzhledem k výnosu 
drah, a poukazuje v tomto směr~ IS opa, u ! 918 ?yl, v; sloužbě státních 
soudu, které vývody odvolatelo ,na sp,::vlne a vy;;twne duvody prvého 
prvý soud, ,že, kdyby onen v 'no;~~1 ne. y y vyvra~eny. Správně uvádí 
provisorní zůstávají ve služhách že~~~~:1 eV ,odsta~cI 5, že i zaměstnanci 
vojenskou službou, nemusil by sta o 'j" c I nla9ale, t J, bez přerušení n Vl I, že s uzba VOjenská se jim má 
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započítati, protože by to bylo samozřejmým. Pokud odvolatel vytýká 
prvému soudu, že se držel úzkostlivě jen zákonů a právních pramenů 
stranami udaných a že" ačkoliv šlo o právní posouzení věcí, nepřihlížel 
k ostatním ustanovením, právního řádu projednávaného případu se tý
kajících a nepřihlížel k § 4 zákona čís. 457/19, k zákonu ze dne 28. října 
1918, čís. II sb. z, a n" k nařízení vlády ze dne 22. prosince 1920, čís, 666 
sb, z. a n. vydaného k provedení zákona ze dne 9, dubna 1920, čís, 222 
a k § 12 nař. čís. 666/20 a k § 14 zákona ze dne 7. dubna 1920, čís, 230 
sb. z. a ,n., jest připomenouti, že není tu vytýkané tím neúplnosti řízení, 
poněvadž schází předpoklad, že zaměstnanec, o nějž jde, dne L listo
padu 1918 byl ve slu,žbě státních drah. Okolnost, že žalobce byl jako 
legionář do služby státních drah přijat a že mu ke dni L ledna 1925 
bylo započítáno 15 let 2 měsíce a 24 dny, neodůvodňuje rovněž nárok 
žalobní ani v jednom ani v druhém směru, ani nárok na započtení pěti 
válečných půl1etí ani nárok ,na započtení doby čekací od demobilisace 
3. února 1921 do 16. listopadu 1923, poněvadž, jak správně prvý soud 
odůvodnil, žalobce dne I. listopadu 1918 nebyl ve službách státních drah, 
ježto podle služebního řádu, citovaným výnosem čís, 601 nezrušeného, 
nastoupením presenční služby pozbyl místa, výnosem oním místa toho 
nenabyl a zákon ze dne 24. července 1919, čís. 462 sb, z, a n, jest jen 
vodítkem pro obsazení míst a dává jen možnost stížnosti, kdyby místo 
vyhražené legionářům bylO obsazeno jinak, a výmosy, na něž se žalobce 
odvolává, na zákonu nic nemění a měniti nemohou. 

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

D ů vod y: 

Nižší soudy postřeh1y zcela správně, že odstavec 4, a 5. výnosu mi
nisterstva železnic ze dne I I. února 1919, čís, 601 pres. vzájemně sou
visejí a že se výhoda, přiznaná v odstavci 4" vztahuje jen na železniční 
zaměstnance, kteří před nastoupením vojenské povinnosti byli již defi
nitivními želemičními zaměstnanci, Těmto definitivním zaměstnancům 
byl již předpisy § 86 (I) a § 88 (I) služeb. řádu zachován služební 
poměr v železniční službě při výkonu presenční služby i za války, 
kdežto služební poměr provisorních železničních zaměstnanců zanikl 
i nastoupením presenční vojenské služby (§ 86 odst. (6) služ. ř.), i na
rukováním k vojenské službě za války (§ 88 odst. (6) služ. ř.), Sporný 
nález ministerstva železnic ze dne I. února 1919, čís. 601 pres. zdůraz
ňuje předem v odstavci 2. a 3., co bylo pohnutkou a důvodem jeho vy
dání, totiž, aby dřívější železnični zaměstnanci, sloužící ještě v česko
slovenském vojsku dohodovém ve Francii, v Rusku a v HaIii, byli si toho 
vědomi, že jejich existence v občanském povolání není. ohrožena vznikem 
československého státu, a v následujících odstavcích výnos stanoví, jaké 
výhody se těmto zaměstnancům přiznávají. Doslov odstavce 4. - jak 
byl zjištěn v rozsudku prvého soudu - nepřipouští jiný rozumný výklad, 
než, že se těm zřízencům, kteří před nastoupením vojenské povinnosti 
již byli ve službách železničních a v tomto služebním poměru zůstal[ 
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i po nastoupení vojenské služby, zachovává služební poměr v 
ničních službách i v československém státě. Zejména slovy »7Iht.o,,,,, 
i nadále ve službách železničních československé republiky« -
zřetelně vyjádřeno, že toto ustanovení předpokládá dosud trvající slu_·· 
žební poměr, a tento služební poměr byl zajíštěn jen zaměstnancům 
-definitivním, jak bylo již shora dolíčeno; a jen těmto definitivním za
městnancům byl výnosem zachován i postup podle platných norem 
mimo pořadí, což správně postřehl již prvý soud, dovodiv, že odstavec 
výnosu - zjištěného v jeho rozsudku - souvisí těsně s odstavcem 
předcházejícím a že právě slovy »nařizuji, aby jim byl počítán postup ... 
.atd.« vztahuje se jen na železniční zřízence definitivní v odstavci 4. 
vytčené. železničním zřízencům provisorním, jichž služební poměr i 
stoupením prese,nční vojenské služby i vojenské služby za války zanikl, . 
poskytl výnos jen výhodu, že doba na vojně ztrávená má jim býti zapo
čítána do úhrnné doby služebni, před pokládajíc ovšem, že do železnič
ních služeb československých drah znova vstoupí. Jiná výhoda bývalým' 
provisol1nírn železničním zaměstnancům výnosem přiznána nebyla. Do.
volatel vykládá si mylně výnos v ten rozum, že prý jím bylo míněno, 
že i provisorní služební poměr výkonem vojenské služby podle dřívějšich 
předpisů přerušený, trvá u příslušníků čsl. legionářského vojska bez 
přerušení dále. žalobce nenabyl z výnosu právního nároku, by mu doba 
od demobilisace do nastoupení služby, po novém přijetí do služeb čsl. 
státních drah, t. j. od 22. února 1921 do ll. prosince 1923 do úhrnné 
služební doby byla připočítána, poněvadž nebyl jeho dřívější služební 
poměr nastoupením vojenské služby zrušený obnoven se zpětným práv
ním ú·činkem. Obnovení dřívějšího služebního poměru nemůže však do
volatel odvozovati ani ze zákona ze dne 24. července 1919, čís. 462 
sb. z. a n., ježto tímto zákonem byl mu v § 1 přiznán jen nárok žádati 
za udělení místa ve státní službě nebo ve službě podniků státem pro
vozovaných. 

Než ani dalši žalobcův nárok na připočítáni válečných půlletí podle 
.zákona ze dne 23. července 1919, čís. 457 sb. z. a n. není odůvodněn, 
poněvadž tento nárok byl v § 1 zákona přiznán zásadně jen civilním 
státním úředníkům a jiným civilním státním zaměstnancům (§ 5 odst. 3 
zák.), kteří byli 1. listopadu 1918 v aktivní službě - ovšem s výjimkou 
v § 6, jež pro žalobce nemá významu. žalobce však 1. listopadu 1918 
nebyl v civilní službě státní a nemůže se s úspěchem dovolávati ani 
předpisu § 4 zákona, poněvadž - jak z důvodové zprávy k vládní osnově 
tohoto zákona (tisk 1167/,19 nár. shrom.) lze zřetelně seznati, bylo usta
novení toto pojato do zákona z důvodu, že při organisaci ministerstev 
byli do těchto úřadll převzati úředníci z jiných veřejných služeb nestát
ních a právě těmto mělo se dotčeným předpisem dostati stejné výhody 
oQ započítáni válečných půnetí jako ostatním civilním aktivním státním 
zaměstnancům. žalobce však v létech 1914 až 1918 konal službu vo
jenskou a teprve 1. června 1918 vstoupil do československých legií adne 
1. hstopadu 19'18 byl ještě dobrovolníkem čsl. legionářské armády. 
(§ 2 zákona ze dne 24. července 1919, čís. 462 sb. z. a n.) a nebyl tedy 

_ čís. 9344-
1419 

v této době ani civilním státním zam'ésmancem" ani t~~ový~ /\eJ~~n~~ 
zaměstnancen> jaké p~edpoklak' da~ přetdPhls §, 4 ,Z~~~l~~~ly"i ; ruských le~ 

a n. ,Dovolam marne se po DUSI z o ?.: ~e z .. V T" h 
Z'''lch přidělen k vOJ' enské službě železlllclll, do~~dl\t; ze pry ltt§m 4Je .ot 
crl ' . • 1 'b JIZ ma na mys 1 Cl . 
~ojenská služba nabyla povahy vereJne s uz y, " a n . ani 
zák. Avšak ani ze zákona ze dne 7. dubna 1920, CIS. 222 ~~2~' 'ís" 666 
z ředpisu § 12 prov. naL k němu, ze dn~ 22. prosmc,e : c í 'služ
bP a n který upravuje zcela jiny pravlll pomer, tohz zapocten 

s . ~~'en~ké,nemůže žalobce dovoditi sporný nárok, bl mu ?yla zapo~ 
~iena ~álečná půlletí jako civilním státním zaměstnancun;,. a z~lo~ce. an~ 
~ odvolacím spise srozumitelně ;t~uvedl, j~k odvozuJe ~~uJ pra~~~ ~~~~_ 
z těchto předpisů a v čem spatruJe nespravnost pravlll dO ~su dku 
ho soudu Nezabýval-Ii se tedy odvolací soud v napa enem roztsu d' 

,:. . " ,. dy odvolacími o této otázce, nelze mu o u-
~~~~~b~;l~;:{t~n~~~r~~~o nelze výtkou neúplnosti právních úvah v :o~
sudku opodstatniti dovolací důvod podle, čís. 2 § 503 ~. ř. s.: kte~~!;l~ni 
pokládá vadnost odvolacího řízení. Nelll proto v :?n: o ~ml~:u e v čem 

rovedeno o zákonu. Dovolatel však ani vdovo am ,ne o IC~J, ~ 
~a adené r~zhodnutí odvolacího soudu jest nesprávne s hledlsk~ pre~~ 
piIů zákona čís. 222/1920 a prov. nař. 666/1920 ~b. z. a n., arcoIv~1č_ 
§ 506 druhý odstavec c. ř. s. bylo Jeho pOV1l1l10Sh" by to bez.. 1 
nosti vyložil. Z dovolávaných předpisů vsak Jeho narok dovodIl! ne ze, 

jak bylO již shora vzpomenuto. 

čís. 9344. 

S přivolellÍ11t vlastníka mohou býti zabaveny jeho věci ~ro pobl~
dávku za, jinou osobou. Ten, kdo nabyl později zástavního pr~~a na ve
cecb zabavených dříve pro pohledávku za nevlastníklem, nemu~e ~e <1:

0
: 

máh~ti přednostnlho práva na uspokojení z výtěžku za prodane veCl 
z důvodu vlastnického práva svého dlužnlka . 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1929, Rv I 293/29.) 

žalovaná firma zabavila v exekuci proti Emilu K-ovi t!:též vě~i, jež 
na otom zabavila žalující společnost v exekUCI prah ::mllll ~-?ve., Za
l060u o niž tu jde, domáhala se žalující společnost na ,zalovane h;me, by 
bylo ~rčeno že žalobkyni přísluší nárok na přednastlll ~spokoJ~l1l ze z";
b .. 'h věcí tvrdíc že zabavené věci byly vlastnlctvlm Em!lle K-ove, 
nt;~I~~cEmila 'K-a. P 'r o c e s II í s o udp r v é s t o I i c ~ uznal podle 
žaJob o d vol a c í s o u d . žalobu zamítl. D ů vod y: ~alob?u podl~ 
§ 25l~x. ř. lze uplatňovati smluvní právo zástavn~ nebo pravo prednostn; 
zakládající se pravidelně na zákonném p;ávu, ~as,t:,:vlllm, ale o, takovJ: 
případ tu nejde, neboť žalobkyně jest vymahaJ!cl ven~elkou! ktera n~ ve 
cech nabyla exekučního práva zástavního a to pozdeJ! n~z strana zalo
vaná žalobkyně opírá žalobu o to, že vlastnicí zabav.en~ch ~ pak pro: 
daný'ch věcí byla Emilie K-ová, nikoli Emil K., prol! nemuz zalovana 
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strana :xek~c.i provedla. a proti ně.~už zab~vila .věci, které pak zaiba1rila 
strana z~luJIcI v exekUCI. protI .E;lUlu K-ove. Otazka vlastnictví a nepří_ 
pustnostI exekuce vede ne na vecI stranou žalovanou v řízení proti Emil" 
K-ové může z. důvodu vlastnického práva třetí osoby vyřešena býti je~ 
~esporu, ktery bY}l;ohla vy.volay E~ilie K-ová žalobou podle § 37 ex. 
r. Jako vlastlllce vecI, nemuze vsak jeden exekuční zástavní věřitel na
padat! exek~čn.í zástavní právo jiného věřitele z důvodu, jejž může uplat_ 
novatI jen tretI osoba mimo exekuční řízení. 

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

D ů vod y: 

Pokud se týče právního posouzeni věci, jde v podstatě o řešení otáz
ky, zda dovola!elka jest vůbec oprávněná uplatňovati, že věci, které byly 
zabaveny pro zalovanou v exekuci proti Emilu K-ovi a později zabaveny 
pr? dov?]atelku v exeku~i 'proti Emilii K-ové, p~tří do vlastnictví této, 
a :;e tudlz exekuce vedena zalovanou na tyto věcI jest nepřípustná. Tuto 
otazku jest zodpověděti záporně. Jen Emilie K-ová by byla oprávněna 
upla tň~va t! nepřípu~tnos.t exekuce podle § 37 ex. ř. Tohoto práva mohla 
s~ vzd~~1 I n:l~ky. lIm, ~.e ho ~euplatňovala. Podle § 456 a 1368 obč. 
z~k. !'.;luze I CIZI v:~ s pr!VOlelllm vlastníka býti dána do zástavy, a není 
prekaz~y, by s p:.lvolelllm. vlastníka nebyly zabaveny i jeho věci pro 
po?leda~ku pr?lI JIné oS?be, by na nich bylo nabyto platně exekučního 
prava zastav.lll?o. AČkolIv tudíž zabavené věci nepatřily Emilu K-ovi 
nabyla na. ne ,z~lovaná práva zástavního a dovolatelka, která pozděÚ 
n~byla pr.ava z~stavního na tytéž věci, není oprávněna, domáhati se 
pn;dnostlllho. prava na uspokojení z výtěžku za prodané věci z důvodu 
prava vlastmckého Emilie. K-ové (srovnej rozh. OL U. 7138). 

čís. 9345. 
Stavební ruch. 

N~í pod~ta~ou náležitostí čekatelského poměru, by čekatel bydlel 
v ?ome, k .ne~uz Chc:. nabfti vlastnického práva, S poctstarou čekatel
s~eho pameru Jest slucltelne, by bydleni v rodinném domku o dvou ma
trch b~t~Ch .bylo mezí účastnJky upraveno tak, že družstvo pronajme 
ceka~eh J~ Jed~ ~yt.~ druhý byt s'~o pronajme jinému svému členu, 
ktery se tun. stava naJemnfkem druzstva, nikoliv p!Odnájemníkem. 

(Hozh. ze dne 8. listopadu 1929, Hv I 16íO/;29.) 

. Žalob5e, čekatel. rodinného domu čís. 3, připsaného knihovně staveb
m,mu .druzstv~, dal zalovanémn výpověd' z bytu v domě čís. 3. K námit
ka;n zalovaneho p r o.~ ~ sní s o udp r v é s t o I i c e výpověd' zrušil. 
D u ~? d y. Rozhod~jlclm pro spor lest, zda je žalovaného pokládati 
za nal~m~e stavebmho družstva, či za nájemce žalobcova, a, zda roz
hodnutI ČIS. sb. 7570, na které se žalobce odvolává, lze použíti i na tento 
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řipael. Tuto otázku jest popříti. Výpovědi svě?ka JanaB~a jest.zji~!ěn?, 
le se žalovaný jako člen Družstva přihlá;il, z: ~apl,atIl clensky pnspe
vek a že bylo ve společenstvu usneseno, ze kazdy ~a!em:e, mkohv vsak 
čekatel, má 5000 Kč nejméně jako zápůjčku slOŽIt!. Techto 50~0 K~ 
žalovaný již zase obdržel zpět, svěelek však neví d.en v~l~du a vrac~lll, 
tato otázka není však rozhodující. NaprotI tomu .vyp0v.edl to~o:o sved
ka má soud za prokázáno, že žalovaný výslovne o pre~echam bytu v 
domě Č. 3 u stavebního družstva žádal a že mu byt predstaven~~v:n: 
družstva byl pronajat a platil také vždy činži družstvu. Z tohoto .zJIstem 
vysvítá, ,že žalovaného jest považovati za nájemn!ka dru~stva! mko:1 za 
nájemníka žalobcova a jest otázka, zda žalobce, pk z vypovedl svedka 
B-a vysvítá, byl družstvem vyzván, by vzal výpověď zpě.t, pro spor ne
rozhodná. Že se formelní zápis žalovaného u ~ružstv~ za ~Iena sta!. dnem 
15. dubna 1925, jest pro spor nerozhodné. zalovanx hlasll se dnve za 
člena, jeho přijetí za člena se skutečně stalo a nemuze ~na okolnost na 
právním stavu věci nic změniti. Jak zjištěno ~~povědí ;vedka B-a,. nebyl 
dosud převod vlastnického práva k domu ČIS. 3 na zalobce dr~z~~em 
proveden. Dúvoel, proč se tak dosud nestalo, jest pro spor, ~ neJ~ Id:, 
nerozhodné. Z toho však jest dovoditi, že chybí žalobcI akhvnI opravne
ni k výpovědi. Výpověď svědka B-a jest podpořena, i ,výpo~~~í. svě~
kyně Františky K~ové, jež rovněž udává 11 ,soud ~oklada. ~a z]!steno, ze 
žalovaný u družstva ,žádal, by mu byt byl prenechan do nalm~: Okolnost, 
že i se žalobcem dříve jednal, jest pokládati za pouhou zdvonlo~t, O~?:
nost tato jest však právně bezvýznamnou. Podle shora uvedenych zJls
tění soudu, jest žalovaného pokládati za přímého nájemníka dr~~s:va, 
poněvadž nájemní smlouvu, jak z výpovědi svědka B-a bylo z]!;,teno, 
uzavřel s družstvem a nemt1že rozhodnutí Č. 7570 v souzeném pnpade 
býti použito, poněvad~ podle zjištění to~~to rozhodnutí.~ on?m případ.~ 
nájemní smlouva uzavrena byla Jen mezI c~katelem. a na!emmk.em. Dalsl 
otázkou zda jest vzíti zřetel k ustanovem § 52 Cll. nar., netreba se v 
souzenéin případě blíže obírati, poněvadž žalobci chybí aktivní opráv
nění k výpovědi a žalobce nebyl, což sám připouští, k výp~vědižalo
vanémudružstvem zmocněn. O d vol a c í s o u d napadeny rozsudek 
potvrdil. D ů vod y: Prvý soud zcela správně vyvodil z výsledku do
kazování závěr, že žalovaná strana jest nájemníkem stavebního druž
stva, nikoliv nájemníkem žalobcovým, tak že žalobce není oprávněn vy
pověděti žalovanou stranu z bytu. Vývody, které žalující stmna uvedla 
na odůvodnění odvolání, nejsou s to, by seslablly anebo snad dokonce 
vyvrátily správnost vývodů uvedených v napadeném rozsudku. Pokud 
se odvolatel dovolává rozhodnutí nejvyššího soudU! čís. sb. 7570 
i v tom směru poukazuje odvolací soud na odůvodnění napadeného roz
sudku' v rozhodnutí čís. 7570 byl nájemní poměr mezi čekatelem a ža
lovanÝm, kdežto v souzeném případě, jak bylo b.ezvadn~ zjištěno, jde 
o nájemní poměr mezi stavebním družstvem a ,;alovany:,;. J~st tedy 
v souzeném případě zcela jiný skutkový ~odklad, nez byl v ~nr:ade, 5' .kt:
rém jedná rozhodnutí čís. 7570; ostatne I t5'to rozh?dnutI pnpOUS!I, .z~ 
si stavební družstvo může ponechati proti cekatelovl volnost nakladam 
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s byty v čekatelském domě, jak jas.ně jest vidno z odůvodnění 
tří stolic. 

t-: e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Ze zjištěných okolnosti plyne správ,nost závěru nižších stolic, že ža
lovaného jest považovati za nájemníka družstva, nikoli za náJ·íerrll1íb'a. 
žalobcova. Dovolatel hledí z toho, že byl čekatelem rodinného 
čís. 3, dovoditi, že byl a jediné mohl býti nájemní poměr mezi ním a 
lovaným. Proto jest si předem ujasniti podstatu čekatelského poměru. 
Jak z nesporného přednesu stran patrno, jde o rodinný dům, který byl 
postaven se státní podporou ve formě záruky podle § 27 čís. 1 zákona 
ze dne 25. ledna 1923, čís. 35 sb. z. a n. Pwto se na poměr mezi sta
vebním družstvem a žalobcem jako čekatelem rodinného domku ne
vztahují předpisy nařízení ze dne 19. července 1923 čís. 160 sb. z. a n 
jí':1ž byl zákon proveden. Podle § 2 nařízení jest ro'dinným domem dů~ 
o Jedn,om neb o dvou ~ytech, pod vl~stním ~ávěrem, z nichž jeden obývá 
vlastl11k domu nebo naJemmk, ktery Jest 'cekatelem vlastnického práva 
na dům. Již v rozhodnutích čís. 5462, 6506, 6692, 7510 a 8348 sb, n. s. 
bylo o 9ovozeno, .proč d:užstvo, které vyvíjí činnost za státní podpory, 
nem~ze h~ed pr; početl st,avby prodati rodinmé domky tomu, kdo jich' 
hodla nabyít, a ze proobítže, tomu vadící, musí dojíti k založení čeka
telského pO?,ěru a ja}<á je~: podstat~ toohoto poměru. Čekatelem jest 
o~ob~,. ktera se platne zavaze rod1l1ny dum pro ni družstvem stavěný 
prevzl,ít do so~kromého vlastnictví, šetříc předpisů platných pro pfevod 
ta~ovych domu do soukromého vlastnictví; čekatelský poměr jest po
me!em, svého druhu, nejbližším dohodě o budoucí smlouvě podle § 936 
obc. zak. Z vylíčeného jest patpno, že není podstatnou náležitostí če
k~te~ského poměru.' by 'č~kat~1 bydlel v domě, k němuž chce nabýti vlast
mckeho prava .. Am ze z~konu o stavebním ruchu a prováděcích nařízení 
k mm am z J1ch 1I1tencl nelze dovoditi naprostou ,nerozlučnosl svazku 
~~katelského a užíváni rodinného .domu nebo jeho částí. V § 2 nařízení 
Cl.S. I?O z roku 1923 Jest naopak cekatel, který bydlí v rodinném domku 
p;ed Jeho 'nabytím, .vzhl.~de~ k to~utoobývání.~a;ýván přímo »nájem
I11kem«. I v II. hlave nanzem rozItsuJe se ono uZlvaní rodinného domku 
kter~ bylo v § 2 přímo označeno jako poměr nájemní, od čekatelskéh~ 
pomer~; v §§ 49-;-52 jedná se o povinnostech vlastníka stavby jako 
pronaJ1matel~ hy tu a odděleně od otoho v §§ 53 a 54 o prodeji domu, 
Z<:'lm~nao pr,evodu ;odtnnych domu do vlastnictví čekatelů. Nelze proto 
pns~edČllt n~zoru, ze, se ·založením ,čekatelského poměru stává čekatel 
jakSl fakltckýn; ~Iastnl~em wdinného domu a osobou, která jediná proti 
tomu'.,kdo obyva druhy byt v takovém domě, může býti pokládána za 
pronaJ1ma~ele. T~dí~ s podstatou poměru čekatelského jest slučitelné, 
by bydlem v rodmnem domku o dvou malých bytech bylo mezi účast
mky upraveno tak, ž~ ~ružstv~ prO;,ajme čekateli jen jeden byt a druhý 
byt samo pronaJme J1nemu svemu clenu, který se tím stává jeho nájem-
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'kem nikoli podnáJ·emníkem. Jak ze zjištěni soudú nižších stolic vy-
111 ) "k ' lývá jde o takový případ v souzenem sporu. Nepravem pou azovano 
Pest n~ rozhodnutí čís. 7570 sb. n. s., kde byl skutkový z~klad jiný-, St~
~ební družstvo se usneslo ponechati jednotlivým ček~telumna vull. pf1~ 

ad.ný pronájem bytů v rodinní'ch domech, poku~ Je saml .neobyvalt, 
~všem s podmínkou, že nájemník čekatelův (v pomeru ke druzstvu pod
nájemník) musí býti ,členem družstva. Právem proto dOVO?lly ~ou~y 

. nižších stolic, že žalobce, nejsa pronajímat,:lem bytue nem opravnen 
dáti žalovanému výpověď ze sporného bytu, trebas byl cekatelem domu. 
le stavu věci jest patrno, že soud prvé stolice právem prohlá~i1 jen za 
)}zdvořilost«, že žalovaný, než jednal s družstvem, vstoup;1 s; zalob~em 
do vyjednávání o přenechání sporného bytu;. dodalt Jeste ze zalovanemu 
zajisté nemohlo býti lhostejno, )ak se bude zalobce k n,em~ <;hovalt, an 
se měl svého času sláti vlastl11kem domu a. nabylt opravnem v § 1120· 
obč. zák. Rovn'ěž nelze v tomto sporu nic dovoditi ve prospěch hlo~ 
vaného z toho, že družstvo prý ničím nepřispělo na stavbu domku, tehoz 
jest žalobce čekatelem. Účelem obecně-prospěšných a bytových druzstev 
ostatně není, by z vlastních družst~vních p:ostředk~c kter~ bývají v,eln:~ 
sporé, přispívaly ke stavbě rod1l1nych domu. Rovnez spravne pokladaJl 
soudy nižších s!oli<; za nezávažné, zda dr~žstvo úmyslně, n.eplní s~é p,o
vinmoslt ohledne prevodu rod1l1nych domu do vlastl11ctvl cekatelu. Tll11 
se nájemní smlouva mezi družstvem a třetí osobou nemůže proměniti 
v nájemní smlouvu mezi čekatelem a onou třetí osobou. 

čís, 9346. 

Příslušnost podle § 104 j, n. 
Nevyžaduje se,by prohlášení stran bylia v též: listině. Stačl ~isemné 

prohlášeni žalov3llého, jimž se podrobuje sudisti, a poukaz zalobce
v žalobě k tomu, že se žalovaný onlm prohlášettim podrobil příslušnosti 
dovolaného soudu. . 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1929, R II 347/29.) 

Žalobu proti Elišce P-ové zadal žalobce na okresním soudě v P: 
jako umluveném sudišti (§ 104 j. n.). K námitce místní nepřislušnoslt 
s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl, rek Ur s 11 í s o u d námitku 
zamítl. D ů vod y: Žalovaná strana převzala podle p~edlo~ené pravé 
listiny proti žalobkyni rukojemství za úvěr, poskytnuty Evzenu P-OVl 
ve výši 20.000 Kč. Poslední odstavec této listiny zní,: »Ve sporech po
drobuji se příslušnosti okresního soudu v P., a to, 1 kdyby se Jednalo 
° sumy přes 5000 Kč.« Tato listina je podepsána jen Eliškou P-ovou. 
Podle tvrzení žalující strany potvrdila dopisem ze dne 28. září 1928 
žalované straně souhlas s touto listinou. Tato listina zní: »Paní Elišce 
P-ové v T. Potvrzujeme příjem záruční listiny nám poslané a přiklá
dáme současně v příloze opis této Iistiny.« Žalující strana opis tohoto 
dopisu předložila a podepsala při stání. Žalovaná strana prohlásila, že 
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neobdržela dopis ze dne 28 .... ? 
jest příslušnost procesního s'o~~n 19-:8. Podle názoru lekursní 
statněna. Podle § 104 . . u. prve stohc~. po~le § 104 j. n. 
soudu listl'nou a t .. ~ J. ~'I mba umluva o pnslusnostl by' ti ''''JK''Z<ln;Í 

, o JIz v za o ě . tl' v r-byla odmítnuta ~ d : a Jes ~ze se tak nestalo a "alUlla 
třeba, by stra~/~oz~I~~z~~~~~:ln? nl.amt.ltané nepříslušnosti soudu. 

J
'est .. ~ h e IS I,nu podepsaly' před' 
. Jlz vy ověno, jestliže žaluJ'ící strana kt' ' d ~IS~ Ldlcon,,: 
umluvy podle § 104 . ' era se ovolava 
smluvní stran b ť i t~' rn., ~polup?d.epíše písemné prohlášení 
5856). Toté/plah jestKž~ ~~~~?~al;1 žaloby (O!aser-Unger: nová 
pisem podepsaným' před rozhod IC;. s rana. proJevI souhlas zvláštním 
stačí, když žalující strana s~~~im.prve .stohc~ o p~íslušnosti. V'ldrné 
strany, podle něhož s aSI.~ plsemnym zavazkem 
nepříslušnému. Skutk~:1r~~ft~~~0~~á\š~~UdU !trv~ s:olice POuďdřl;i~el~Š·~~.~'t~ 
soudu podle § 104 j n 'e i tehd ~ po e um uvy o p 
sprechen verpflichte~de;' ~eil d' 0 stnen~, »wenn ei~seitig durch 
lich von sich gibt und de ° le n erw.er ung unter em Oericht sCluil't-
seine Rechte daraus able~tet eg(SenPealrt Ldlehseb Schnft en~gegennimmt 
I t 141) P r. e r uch der burg '. sv. s r. . Taková úmluva jest zejména obv kl':' ,O"'"o<e'·'" 

e~~~h~t I v tom~o příp.adě uplatňuje žalující stran/ pr~v~rIL avaZI'" 
není tř:~~\ o ::teny ye sporné lis~ně ze dne 27. září 1928. u';tatné 
žalující st;an~ proj::~j~ ~~~~~asObdr~ela dopis. strany žalující, v 
o příslušnosti soudu podle § 104 s pls~mto? umluvou žalované 
prvopis do' . ~ b J. n. a UJICI strana nemůže př"dlož,iii 
hoto dopis~lsóJ::~ ~~ Odr~~án ~traně žalov:,né. Stačí ~ákonu opis to
žalující strana odeslala žalova~~n~t:ou~ tVkOlne. uva~ovaÍ1, zda skutečně 

. • • . ane a ovy dopiS. 
N e J v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody. 

§ 1 ~:sr~:~~;í~~~'š~~s~a~~~~{~~tř~~~~la k žalo~ě, by. odůvodnila podle 
vané ze dne 27. září 1928 'ímž . u v P., ~Isemn: prohlášení žalo
záručního prohlášení touŽ~ lis/e tato p.~~rOhUJe, vzejde-li spor z jejího 
soudu v P., to i tehdy kdyb mou ~sv~cene~o, p!íslušnosti okresního 
5.000 Kč. Listina tato 'neb I: ~e Je na o ? pr:dmet sporu, přesahující 
listinu tuto obsahu'íd záv! . sice P?gep.s~na zalobkyní, stačí však, že' 
ložila žalobkyně so~časně s~n:af~~~~asenl.:alovan~ ~ př!slušnosti, přede. 
nost soudu O ustanovení § 104 . ' v 111Z pr~hlasuJe, ze opírá přísluš-

, podrobila tímto prohlášením Př1~rc a ~oudkazuJe k tomu, že se žalovaná 
dal procesní zmocněnec žalujíc' tsnos I d ovolan~~o. soudu. žalobu po
výslovně na jevo svým zmocdě~~~;; a ala tUdlZ. z:,lob.kyně zřejmě a 
dovoláním se řečené listiny že ~I Je?nak pod.':nu,; zaloby, jednak 
učiněným žalovanou Ý listině. Tí~,0~ tSI 

s p.ro~las,;mm o příslušnosti 
drobení se příslušnosti okresního s . d a pprokda:ana umluva stran o po-ou u v . vema doplňujícími se Iisti-

l1ami: prohlášením žalované ze dne 27. září 1928 a prohlášením žalob
kyně o přijetí onoho prohlášení, obsaženým v žalobě. Více zákon ne
žádá, zejména nežádá, by prohlášení obou stran byla v téže listině. Jest 
tedy příslušnost okresního soudu v P. odůvodněna § 104 j. n. 

čís. 9347. 

K osvědčení nelze použíti ani nepřísežného výslechu strany. 
Neosvědčila-li manželka ohrožení některého z právních statků, jehož 

skutečné porušeni jest důvodem k rozvodu, v době posledního spolužití, 
nelze jí povoliti prozatímní opatřeni podle § 382 čís. 8 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1929, R II 357/29.) 

Návrhu manželky, by jí bylO povoleno oddělené bydliště a manželi 
bylo uloženo platiti ji prozatímní výživné, s ou d P r v é s t o I i c e 
vyhověl, rek u r sní S o u d návrh zamítl. 

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

Důvody: 

Lichou jest výtka kusosti řízení, bněná z důvodu, že nebyl pro
veden nepřísežný výslech stran jako osvědčovací prostředek o tvrzeném 
ohrožení žalobkyně. V § 274 c. ř. s. praví se sice, že k osvědčení nelze 
použíti přísežného výslechu stran, ale přípustným osvědčovacím pro
středkem není ani nepřísežný výslech stran, protože podle § 376 druhý 
odstavec c. ř. s. mus! souapre-dccl1e-plisézl1yrrí'výslechem strany upozor
niti, že mohou býti po případě přidrženy, by o svých výpovědích vy
konaly přísahu, což jest při osvědčení vyloučeno ustanovením § 274 c. ř. s. 

žila-Ii žalobkyně se svým manželem dále ve společné domácnosti až 
do roku 1929 přes to, že se k ní před čtyřmi roky hrubě zachoval a ne
bylo-li osvědčeno, že se k ní žalovaný hrubě choval i později, nelze míti 
za to, že žalohkyně jest žalovaným tak ohrožována, že s nim nemůže sdí
leti spoleĎnou domácnost, a není tu proto podmínek pro povolení oddě
leného bydliště a prozatímního opatření určením výživy podle § 382 čís. 8 
ex. ř. V tomto období řízení nebylo ani potřeba uvažovati o tom, zda lze 
v pokračování v manželském společenství spatřovati i odpuštění dřívěj
ších urážek, neboť, neosvědčila-Ii manželka ohrožení některého z.právních 
statků, jehož skutečné porušení jest podle § 109 obč. zák. důvodem k roz
vodu, v době posledního spolužití, nelze jí prozatímní opatření, o něž 
žádá, povoliti. (Viz na př. rozhodnutí čís. 6897 sb. n. s.) 

čís. 9348. 

Byl-li návrh ml zjištění předurčujíCího právnilo pomě!".! pojat do 
žllloby o plněni, nelze přípustnost návrhU! posuzovati podle § 228 c. ř. S., 
nýbrž podle § 236 c. ř. s. ,o 

Civilní rozhodnuti Xl. 
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Byl-li člen závodního výboru bezdůvodně propuštěn, jest vvhn,,"," 
jeho žalobě o určení, že pracovní poměr trvá nadále, třebas před 
sudkem prvého soudu nastoupil práci u jiného zaměstnavatele. 

(Rozh. ze dne 8. listopadu 1929, Rv II 599/29.) 

Žalobce byl slévačem u žalované firmy a zároveň členem závodního 
výboru téže firmy. Byv dne 8. října 1928 propuštěn, domáhal se na ža
lované firmě 1. zjištění, že jeho propuštění jest právně bezúčinné a že 
jeho pracov·ní poměr trvá i na dále, 2. zaplacení mzdy za dobu od 8. října 
1928 do 24. října 1928. Pro c es ní s o udp r v é s tol i c c, vyhověv 
zcela žalobě ad 1., přisoudil žalobci ad 2. jen dvě třetiny mzdy 
za dobu od 8. října 1928 do 13. října 1928. O d vol a c í s o u d od
volání žalované firmy do výroku vyhovujícího žalobnímu žádání ad 1. 
nevyhověl, odvolání žalobcovu vyhověl a přiznal mu celou zažalovanou 
mzdu. K odvolání žalovaného odvětil v d ů vod e c -ll: Otázkou jest, 
za kterou dobu přísluší žalobci mzda. V tom ohledu nelze souhlasiti 
s názorem prvé stolice, která rozhodla, že žalobci přísluší mzda jen za 
jeden týden, protože do týdne mohl nastoupiti práci u jiné firmy. Neboť 
prvý soud přehlédl, že zaměstnanec, jenž byl neprávem propuštěn, za 
dobu tří měsíců podle posledního odstavce § 1162 b) obč. zák. může 
žádati celou mzdu bez ohledu ,na to, co si jinak vydělal nebo vydělati 
mohl. Otázka, zda mohl žalobce skutečně nastoupiti místo u jíné firmy 
a obdržeti touž mzdu, jako u žalované firmy, jest v souzeném případě, 
kde jde o mzdu za dva a půl týdne, úpln ě bezvýznamná, § 1162 b) 
obč. zák. nebrání nijak nároku žalobce na zaplacení plné mzdy za dva 
a půl týdne, takže žalobní žádost v tom ohledu jest ospravedlněna. Prvý 
soudce mluví o žalobcově zavinění na propuštění a srazil, patrně podle 
§ 1162 c) obč. zák., třetinu mzdy za jeden týden žalobci. Avšak ne
právem. Neboť možné jsou jen dva případy, bud', že se žalobce chová 
tak, že jeho propuštění podle § 82 živnos!. ř. bylo ospravedlněné, v kte
rémžto případě vůbec neměl nárok na mzdu, nebo že se tak nechoval, 
v kterémžto případě otázka jeho spoluviny na formálním, ve skutku však 
vůbec ,neplatném propuštění vůbec není na místě a zaměstnanec má 
nárok na mzdu plnou. Jedná se o případ druhý a byla proto žalobci při
znána plná mzda podle žalobní žádosti. Žalovaná firma brojí i proti 
tomu, že bylo vyhověno zjišťovacímu návrhu, avšak i v tom ohledu jest 
její odvolání neopodstatněným, Jest pravda, že bylo žalov<>no i o plnění, 
avšak jen za dobu 2 a půl týdnů a žalovaná firmá ~,ma bránila se proti 
rozšíření žaloby na dobu další. Zjišťovací návrh jest jJroto mnohem širší, 
není nijak vyčerpán rozhodnutím ve věci samé a protože trvání námezdní 
smlouvy má v zápěti, že mzda mltže býti žádána i za dobu dosud ne
uplynulou, nelze tvrditi, že zjišťovací návrh jesi nepřípustný proto, že 
mohlo býti žalováno o plnění v celém rozsahu, pro který platí žádané 
zjištění. Jde dále o to, zda má žalobce vůbec zájem na brzkém zjištění. 
Že takový zájem měl před nastoupením práce u firmy K., o tom nemůže 
býti pochyby, protože otázka, o kterou jde, zda nebyl pracovní poměr 
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, ' , du ro dělníka jest otázk.o_l eJd-
zrušen a zda má zalobce .n~~?,k ~lD~l~~\:OSÚ P Avšak tento zájem nezant~I 
stence, tu

3
díŽ, otáz~~~9ne~~~ ~alo~ce ~ast~upil práci u,firm~ K., pr;lto;~ 

.ni dne 1 . unora , ' '0 uštěn podle § 82 Zlvn. r. a, ne e I 
, ko člen závodního vyboru byl pl p. ." tění zda porušil žalobce 
J:ni k otázce nároků na mz~u, ma z~Jel1l ~~ f~~sed t"ez svolení závodního 
své povinnosti takovým zpusob~m:.:e rr:o 

o by dále pracoval u žalované 
výboru býti propuštěn, a nema- I, JIZ l:~~ ~ýboru má kvalifikaci zájmu 
firmy a vykonával úřad č!ena ~~vo 'n! k materielní, jest poukázati n~ 
dle § 228 c. ř. s. Co se vsak tyce, slI an, ;tnanec si po dobu tří měsícu 
§ 1162 b) obč. zák., podle ,nehoz

b 
z~l1lede vydělal pokud se týče mohl 

. ' ·t· t co usponl ne o ]ln , "d musí dalI sraZI I o, " . t důkazem toho, že jen vyse mz y, 

vydělati. Toto ustanovem zakona Jes 'tnanci vyplacena, jest dotčena 
. b' . ' tnavatelem zames . ' 

která musI ylI, zame~. . '. že však tímto nastoupením prac,e ~en! 
nastoupením prace u pne fl1my, kt . řes to dále trvá žalovana flfma 

n'IJ'ak dotčena námezdní smlouva, era,p 'nezdnl' sml~uva uhasla na-
d ' d'" názoru ze nal , 'k 

nemůže proto k ? uvO neTIl. K se dovolati § 1162 b) obc. za . 
stoupením práce zalo,bcem U ~lf~;y d6 proč by tato smlouva byla ;ru: 
a, protože jinak tu vub:c n~Ul u:~u ~d 1. rozsudku shledati nespravne 
šena, nelze v roz?o~n~tl p~v~~o ~~ rozsudek v této ,části potvrzen. 
právní poso~z,e~1 veCI da y uho~ěl dovolání žalovaného. 

N e J v y s S I S o u nevy 

Důvody: 

, ' . k lovolacího důvodu podle § 503 čís. 4 
Dovolatelka namlta s hledls a C 'I b'f zamítnuta protože bylo lze 

c ř s : 1. že určovaCÍ část žaloby m~ ~ ,y 2
1 

, odvol~cí soud posoudil 
. . " . bl' lováno o pInem a . ze , , 1 b 

žalovati a take yo;a " ' , pracovní poměr mezI za o -
věc ,nesprávně po strance pravn!, uzn~v, ze době před vydáním rozsudku 

t . dále přes to ze v' , ' ' cem a žalovanou rva ,:.. 'firm _ K vyvracen! prve 
prvého soudu byl žalobce zamestn,:1U tU J~~; vlasr~ě o návrh na zjištění 
námitky stačí pouká~alI k tc:mu, z~ ~ mezitímní návrh určovací, který 
předurčujícího právmho yomeru, t~ ~ . a že přípustnost tohoto návrhu 
byl ovšem pojat již do zaloby o, p nen~k se mylně domnívá dovolat elka, 
nelze posuzovat.i podle § 228 c. r. sh" Jd t'l Č'IS 3876 3941 4054, 5570, 

36 ' (VIZ roz o nu . , , , 
nýbrž podle § 2 c. L s., h 'mitku nelze ,souhlasiti s nazorem 
8138 sb. n. s.). Pokud Jde, o ~ru ou nao rá~e u 'iné firmy byl rozvázán 
do,volatelky, že nas!OUpe~lm, zal~b~e ~ ž~lované Jfirme. Již v rozhodn~!~ 
služební a pta, covm pomer zalo Cl_V

t 
'ost poukazuJ'e dovodil nejVyssl 

b na něž se pro s rucn " . , I b čís. 4296 s . n. S., ". ' • d 'ho výboru jímž byl I za o ce, 
soud, že bezúčinně propusteny cl~n z~vo m ná tak J' ;koby se propuštění 

, ze smlouvy ze vee se I, ," d' má všechna prava ' '. 't' nadále V souzenem pnpa e 
1 'tedy praCOVnl pomer rva,· . 

bylo nesta o, a ze " d ' lobci by konal práce u m, a ne-
žalovaná firma neumozmla dosu za, míouvu s ním nadále dodržovaÍ1, 
dala mu níjak najevo, že chce pracovUl s. strany také plniti naopak tím, 
tedy jeho práce přijímati a sama se s~e 'e na 'eho služby' nepočítá. Na 
že ho propustila, proJev!la nepochyb,~e, z. ne~měnilo. Nastoupil-li ža-
tom se až do vydání rozsudku prve o mc 90' 
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lobce mezi tím do práce II °iné f 
nen~ o~hot,en konati povinn/sIUžl;rn'l~I~:lze. z to~o Ještě uSuzovati, 
oznam"a, ze je bUde od něho "" y t' _ ane flfme, Jakmile by I11U 
nebylo ani tvrzeno Odvol cpnjll11da I. Ze by tak žalovaná firma 

I . a I sou uznal tedy ", 
Srn ouva mezi žalobcem a žalova:n " vspravne; ze nám 
stou pil od 13 února 1929' pra" °fu Irva dale pres to, ze žalobce . . CI U ll'lny K. 

čís. 9349. 

v P~::n~:n~:í PJhl~dávky, zajištěné exekučním zástavním . . 
řitelé, kteří neporui~~á~i nemo~ou ~e s úspě~hem brániti knihovní vě
vyznače~o zástavní právo ,,~:~ :l~ielJ.~ekyn~z by!0'Y poze?llmvé knize' 
vyrozlUl1eni a vyzváni k odán'" . 'Y ~oradl p,m:namky, o .. 
nepodají-li námitky bule VYhl p:1Pa~YdCh nalltltek s pripomenutlm, že 

, oveno za osti o vyznačení pořadí. ' 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1929, R I 851/29.) 

Rozvrhuje nejvyšší podán' k č ' 
kázal s o udp r v é s t o I . I .za exe u. ne pr~danou nemovitost, nepři_ 
P?známky zamýšleného zadl~ž:nfo~ed:vku Vs~obecné zá~~ž~y v pořadí 
d~vku Vš~obecné zálo~ny v pozn~me~an~~ sn: s.o u ~ pnkazal pohle
Vseobecne záložny jest odůvodněn .. por~dl. D u vod y: Rekurs 
Vfššího podání pohledávku 1 8.000 k~kUd F. )rvy SO>~9 n~~řikázal z nej- . 
narok vzhledem k jejímu zjištěn' : J, pns ", na UlZ stezovatelka činí 
žení poznamenané pod pres 2; \~ora I f90{gamky zamýšleného zadlu
Ze spisů okresního soudu E'18I/2~e~;a ~od ~~1. C 204 (C 36). 
voleno vnucené zřízení práva 't J 'hPatrno, ze stezovatelce bylo po
šenstvím v knihovním pořadí pr~~~ ~~n~ o 'pro ,on~ pohledávku s příslu
pořadí nedopatřením proveden neb t ;ne~, ze zapls v tomto knihovním 
zřízení práva zástavního došl ~ 'd ze ~ados,t o povolení vnuceného 

. známky, že usnesením rekursn'~ pre dUP ynuÍlm p.latnosti řečené po
napraviti toto nedopatření že I ~ sou u" byl? prvemu soudu uloženo 
na účastníky j'ichž .. ' prvy soud. nzell! toto zavedl, učinil dotaz 

. ,zajmu se oprava dotykala a kd 'n" .. 
n1ltky nevznesli, poznamenal dod t ' " '. . yz I o ucastll!cI ná-
zeného práva zástavního stal v ': e~~~, ~he se. zapls .vkladu vnuceně zří- . 
Z toho plyne, že pohledávka llora 

1,111 ':.;'nI P?zna~~y C 204 (C 36). 
práva zástavního, t. j od 9' ú .000 r9c25S pr,sl~ va.zl~ jlZ od doby vkladu 

Ne j' v y Š š í . d . nor~ . v poradl teto poznámky. 
s o u nevyhovel dovolac' k knihovních věřitelů. Imu re ursu následujících 

Důvody: 

Co do pohledávky Všeobeoné zálož 18 O . 
rekurenti, že tato pohledávka b I ,,~~.' 00 Kč vytýkají dovolací 
dne 27. března 1924 tudíž 'd a. P:I azan~ v poř~dí poznámky ze 
rekurentů, že pořadí poznámty

re
p ~i~'; neprav:~. yy~ody dovolacích 

o e avce nepnslusl, ježto jde o exe-
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kuční zástavní právo a zástavní právo exekučně vydobyté, nelze vložiti 
v pořadí poznámky pořad! (§§ 53, 56 knih. zák., sb. n. S.Čís. 3266, 4152 
a jiná rozhodnutí), tříští se na tom, že prvé než v pozemkové knize bylo 
vyznačeno zástavní právo u uvedené pohledávky v pořadí poznámky, 
byli hypotekární věřitelé o tom uvědoměni, vyzváni k podání případ
ných námitek s připomenutím, že, nepodají-li námitek, bude žádosti 
o vyznačení pořadí vyhověno a že námitky nebyly od dovolacích reku
rentů podány. 

čís. 9350. 

Zmocnil-Ii klient plnou mocí advokáta kromě jiného k tomu, by za 
něho přijímal soodni usnesew aJ výměry a by si ustanovil náměstka se 
stejnou nebo s obmezenou plnou mocí, byl advokát výslovně zmocněn 
substituovati jiného advokáta ke všem úkonům, k nimž ho klient zmocnil, 
tudíž i k přijeti soudmch usneseni. Přenesl-li zmocněný advokát tuto 
plnou moc doložkou na plné moci jím vyplněn.ou '1\ podepsanou bez jaké
hokoliv omezení na jiného advokáta, jenž se jí soudu vykázal, plati na
potomni doručeni substitutu za doručeni suhstituentu. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1929, Rl 871/29.) 

s o udp r v é s t o I i c e zamítl návrh manželky, by bylo manželi 
uloženo platiti navrhovatelce prozatímní výživné. Rek u r sní s o u d 
odmítl rekurs navrhovatelky jako opozděný, ježto byl podán po uplynutí 
rekursní lhůty, čítajíc ode dne, kdy bylo usnesení prvého soudu doru
čeno substitutu právního zástupce navrhovatelky. 

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

Důvody: 

Stěžovatelka zmocnila plnou mocí ze dne 20. května 1929 JUDr. Karla 
W-a kromě ji,ného k tomu, by za ni přijímal soudní usnesení a výměry, 
a by si ustanovoval náměstka se stejnou nebo s obmezenou plnou mocí. 
Byl tudíž Dr. Karel W. výslovně stěžovatelkou zmocněn substituovati 
jiného advokáta ke všem úkonům, k nimž ho zmocnila, tudíž i k přijetí 
soudních usnesenÍ. Tuto plnou moc přenesl Dr. Karel W. doložkou na 
plné moci jím vyplněnou i podepsanou bez jakéhokoliv omezení na Dr. 
Leo W-a, jenž se jí u soudu vykázal při ústním jednání dne 11. června 
1929. Platí tudíž doručení usnesení ze dne 26. srpna 1929 vydaného po 
tomto ústním jednání, JUDr. Leo W-ovi, jakoby se stalo jUDr.· Karlu 
W-ovi. jelikož usnesení to bylo doručeno JUDr. Leo W-ovi podle zpá
tečního lístku dne 28. srpna 1929, a rekurs byl podán po projití osmi
del1ní lhůty teprve dne 7. září 1929, byl rekurs podán opozděně. 

Čís. 9351. 

Promlčení podle trestntho zá1l'ona duchodkového. 
žalobou, jež byla pravoplatně odmítnuta pro nepi'lpustnost pořadu 
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práva, ,nebyla promlčecí lhůta přetržena, byla však přetržena 
exekucI. 

Snížena-Ii náhrada za propadlou věc, nastala novace dluh však 
stal dluhem veřejnoprávnúu, o němž platí í nadále předpisy tre:st, nmrl 
důchodkového zákona o promlčení. 

Předpisu § 54 tr. zák. dŮchodk., že vlastnictví propadlé věci 
chází na ústav, jemuž jsou přikázány částky z majetkových 
platí, nepřišla-Ii propadlá věc vůbec v moc úřadu. částky z móljetkoVÝI:hi 
trestů musí se odvésti eráru (musí se na jeho účet dobývati) a ,~~' ... ,. 
když dojdou, má je příslušný úřad odvésti poznačenému ústavu. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1929, Rv I 1311/,28.) 

žalovaný byl rozsudkem důchodkového soudu ze dne 27. prosince 
1922, jenž byl v pořadu stolic potvrzen nálezem nejvyššího důchodko_ . 
vého soudu ze dne 16. června 1923, odsouzen pro těžký 
přestupek spáchaný zkrácením vinné dávky mimo k pokutě, která mu 
v poslední stoiici byla snížena na 1.000 Kč, i k trestu propadnutí 245 
lahví vína, z nichž neodvedl 235 lahvi, které prodal, pročež bylo proti 
němu zahájeno trestní řízení pro přestupek § 1 zákona ze dne 25. květ
na 18~3 čís. 78 ř. z. a § 2 zákona ze dne 12. prosince 1923 čís. 259 sb., 
byl vsak od obžaloby té dne 2. července 1924 právoplatně osvobozen. 
K žádosti žalovaného, by zaplacením pokuty věc pokládána byla za vy
řízenu, rozhodlo ministerstvo financí výnosem ze dne 14. ledna 1924 
doručeným zástupci žalovaného dne 6. května 1924, že se mu náhrada 
za prodané víno v ceně 10.000 až 12.000 Kč snižuje na 6.100 Kč. žaloba 
eráru, by žalovaný odvedl 235 lahvi vina anebo zaplatil 6.100 Kč byla 
usne3enim krajského soudu v Litoměřicích ze dne 26. června 1925 a 
vrchního soudu v Praze ze dne 16. října 1925 pro nepřípustnost pořadu 
práva odmítnuta. Na žádost finanční prokuratury ze dne 23. května 1926 
byla eráru povolena exekuce odebráním propadlého ,'ina, jež zůstala. 
bez,výslednou, o čemž vyrozu:něna dne 2. září 1926, načež žalovaný 
slozI! dne 17. prosmce 1926 vyjevovací přísahu, že propadlé víno prodal 
žalobou podle § 368 ex. ř., o niž tu jde, domáhal se československý 
erár Ha žalovaném zaplacení 6.100 Kč. O b a niž š i s o u d y žalobu 
zamítly. 

N e j vy Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

Důvody: 

Co se tý,če námitky rozepře právoplatně rozsouzené a námitky nepří
pus,tno,sh. pořadu práva rovněž právoplatně rozsouzené, jež obě vlastně 
čml namltku len Jednu, ano domnělé rozsouzeni spočívalo v odmítnuti 
žaloby pro nepřípustnost pořadu práva, takže jde vlastně jen o námitku 
právoplatného rozsouzení. otázky nepřípustnosti pořadu práva, nelze se 
s n';n' zabyvah, ano proh výroku prvého soudce, jenž je zamítl, poně
vadz prý chybí totožnost předmětu i právního důvodu obou žalob, ne-
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. ". d' t dy na vy' rok ten 
b 71 podán oprav!1)' prostředek a ne]Vyssl s~u Je, e , 

) , " . b' vtomn'e l' rozhodnutí že porad l,rava pro tuto druhou 
obsallU]lCl v 50 e ' ". v 1 b 
, lobu jest přípustný (prvý soudce prohlasu]e tuto druhou za o u z~ 
~:lobU dle § 368 ex. ř., která náleží ovšem před s?ud) podle ;ozhodn,uh 
čís. 3775 sb. n. s. vázán; zbytečně tedy žalovany v dovolacl odpovedl 

se jim věnuje. v' , 

žalobu kterou se domáhá zaplacení 6.100 Kc, podala lm,ančl1l p;o-
kuratura ď'"e 27. dubna 1927. Jakkoli otázka přípustnostI por,~du. pr~v~ 
v myká se, jak svrchu doloženo, úvaze dovolaclho soudu, sl~s~ l1lcmene 
~dotknouti, že na. základě rozhodnuh n"'nlste,rst~a fm~?Cl ]e dne 6. 
května 1924, jímž náhrada za prodané propadle vlono sl1lze~a na 6; 1?0 
Kč, t. j. správně vyjádřeno, o čemž níže k § 53 d~ch. tr. za~.,. zmenen 
trest propadnutí vína v peněžitou pokutu 6.10? Ke, mo~la byh v~dena 
římo exekuce k vyd-obytí této ,částky, lak predplsy duch. tr. zakona 

P exekučniho řádu níže doloženo bude, a že tedy nebylo tohoto sporu 
~ůbec třeba. Avšak, když první soudce vyslovil, že jde. o žalo?u podl~ 
§ 368 ex. ř. a z toho důvodu přípustnost pořadu prav,a pravoplatm: 
uznal, nemŮže nejvyšší soud uznatí na nepřipustnost po:adu pra~a uz 
ani z toho důvodu, že věc patří na pořad exek,uce, n~b?ť 1 to ~y vyr~k~ 
prvého soudce odporovalo, ježto § 368 ex. 1':',,0 ne]z se o~rel, ,pra~e 
pořad práva připouští. Ve věci san:é, toto: . N1ZSl sloltce za~lltly zalobu 
z důvodu, že nárok jest promlčen, ]ezto pry Jde o nahra~u ~k~dy podle 
§ 368 ex. ř. pro niž platí po'dle § 1489 obč. zák. proml,eem tnlet:,.0ct." 
dne nabyté 'vědomosti 'o škodě, erár dověděl se o škode ne]pOZde]1 yz 
dne 14. dubna 1924 (ba již dne 22. řijna 19Q~) žaloba, vs~k podan~ 
teprve 27. dubna 1927, tedy 13 dnů po nastal,:,m. p~o,?lcel1l .. Fm~nčlll 
prokuratura v dovolání uplatňuje naproh tomu, ze. ]e]l ~aloba lest zal~
bou o interese podle § 368 ex. ř., na kterou se, pk mml, ,§ 1489 ,obc; 
zák. nevztahuje, počítá však přes to tříletou lhůtu pr~mlcecl, ]e~ze ]1 
dává počínati teprve dnem 2. záři 1926, dn.em"vyroz~menr o, bezvysled
nosli exekuce, nebo až složenim vyjevovaCl pnsahy zalovaneho ~~e 17: 
prosince 1926 (ne, jak mylně udává dne 5.lrstopa,d~ 1926),} rocltala-ll 
by se již od 22. října 1923, jak nižší stohce ,chte]l, ],;~t.P!'y ]1 podle ,§ 
1497 obč. zák. prodloužiti o 211 dní, po ktere trval dnvetSl spor,takze 
končila až 11. listopadu 1927. Spor tento. patří ~,ezi ,ty cas:epnp~dy.: 
kde ani shany ani nižší stolice nevyshhu]l p!avm stral~~u vecl"a ml]e]~ 
se tim jedině pravým ustanovením zákona, jez lest na pnklad UZ!~l. Nem 
vůbec třeba rozbírati záhadu § 368 ex. ř., jenž rozezna,va vent~lovo 
»interese« pro nesplnění dlužnik?vy po~innosti (jak o ~e~ mluvl,l § 
235 ,čtvrtý odstavec cřs.), od »nahrady skody(~ z nesp!nem, ač ~enr na 
snadě čím toto interese má býti, když ne nánradou skody, otazka to 
zřejmé ožehavá, o níž nijak nepodává poučení ani Neumann ~?~. k ex. 
ř. 1929 str. 1121 až 1124, patrně ji ani nepostřehnuv a sto~oznuJe mte
rese zfejmě s náhradou škody :- nesp!ně~i, my.sle a;s' ~a cl. 354-:::35~ 
obch, zákona (srovriej § 918 nasl. obc, zak.), ~emu~ vsak o~po,ru], ]IZ 
Blůvko zákona »nebo«, takže, je-li to vskutk.u člmsl)'ny~ nez nahr~dou 
škody, neměl by § 1489 obč. zák. vůbec mlsta. Reslt! vsak tuto otazku 
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není třeba, ježto důchodkové tresty, i když jsou to tresty majetkové, 
nespadají vůbec pod předpisy občanského zákona a vůbec občanského 
práva, a tedy ani jich proml'čení nelze podřaďovati ani pod § 1489 obč. 
zák. ani pod jiný předpis občanského zákona neb vůbec občanského 
práva jednající o promlčení, nýbrž řídí se předpisy jinými, svými vlast
ními, v trestním důchodkovém zákoně danými. Druhá hlava trestního 
zákona důchodkového, pojednávající o trestech, stanoví pod nadpisem 
»Druhy trestů« v § 36: že druhy trestů jsou 1) pokuty peněžité, 2) pro
padnutí zboží neb jiných předmětů, 3) vězení a v § 37 že pokuty a pro
padnutí zboží neb předmětů zahrnují se pod pojmenováním »trestů ma
jetkových«. Dvacátá hlava jedná o pominutí trestu a tu pod čís. 4 o pro
mlčení, jež děli na promlčení trestů nálezem trestním nevyslovených 
(§ 482 a násl.) a promlčení trestů trestním nálezem vyslovených (§ 49n 
násl.), při čemž míní se podle výnosu min. lin. ze dne 23. ledna 1871 
čís. 19.710 'nález právoplatný, jak se samo sebou rozumí a plyne i z věty 
a) předpisu § 49n, a stanoví § 490 že tyto tresty prom],čují se podle 
rozličnosti případu v 10 neb 5 letech a § 491, že se promlčení toto pře
trhuje každým zákonitým úkonem směřujícím k vykonání trestu, zvláště 
však, pokud jde o majetkové tresty (tedy i propadnutí), každým úko
nem směřujícím k dobytí jich na odsouzeném (čímž se patrně mysli 
zvláště exekuce ačkoli, je-li mož,ným i jiný takový úkon, patří sem i ten). 
Ježto propadnutí vína bylo právoplatně uloženo teprve nálezem nejvyš
šího důchodkového soudu ze dne 16. června 1923 (vlastně až jeho do
ručením žalovanému), končila by byla pětiletá p,comlčecí lhůta teprve 
dne 16. červ'na 1928, takže žal'oba podaná dne 27. dubna 1927 spadala 
do této lhůty a byla podána v,čas, nehledíc aní k tomu, že byla proml
čecí lhůta přetržena, když ne hned žalobou dřívější, která, byvši pro 
nepřípustnost pořadu práva odmítnuta nemůže pokládána býti za záko-, 
nitý úkon, jak § 491 vyžaduje, jistě exekucí, která byla zákonitým 
úkonem, ježto soudní exekuce jest tu podle § 887 tr. zák. důch. (srv. 
i § 567 i b) a § 1 čís. 14 ex. ř.) dopuštěna, ba pro souzený případ, kde 
propadlé věci samé již tu není, a trest mění se tedy podle § 53 důch. tr. 
zák. v peněžitou pokutu podle § 894 čís. 1 důch. tr. zák. přímo příká
zána, takže lhůta ta začala běžeti znova od 23. května 1926 a končila, 
by tedy až 23. května 1931. Rozhodnutím ze dne 14. ledna 1924, jímž 
náhrada za prodané propadlé víno snížena na 6.lOn Kč, správně řečeno, 
místo vína dosazena jako peněžitá pokuta (§ 53 důch. tr. zák.), a tato 
zároveň snížena na uvedený peníz, nastala novace ve smyslu § 1376,. 
1377 obč. zák., ježto se změnil předmět nároku. Avšak předpisy obč. 
zákona o účincích novace nemají tu platnosti, nejdeť tu o novaci pro
vedenou soukromoprávní smlouvou, nýbrž rozhodnutím úřadu, nestaL 
se tím tedy tento dluh 6.100 Kč dluhem soukromop<ávním, nýbrž' peníz 
zůstal pořád trestem ~ lIluh dluhem veřejnoprávnín., akce novační te
dy nezměnila nic ani na pětileté promlčecí lhůtě § 490 důch. tr. zákona 
ani na jejím nápotomním přetržení úhonem § 491 důch. tr. zák., kdežto. 
novací dle obč. zákona nwstává nová pohledávka a tím nové proml-
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čení a to vždy třicetileté, i, když šlo o náhradu škody, neboť novací stává 

se nárok nárokem smluvmm. '" . .v", . .., , "' 
Ježto tedy námitka promlcelll lllZSImI stohc:nu uznana ~:obstojl, 

'est se zabývati ještě dalšími námitkami žalovaneho .• Co se t'yce ~edo
~tatku aktivního oprávnění žalujícího eráru, kterou za~ova~y od~vOd
ňu'e poukazem na § 54 a 55 důch. zák. tr., podle lllC~Z pr~ majltelem 
ná~oku jsou ústavy tam vytčené, nikoliv erár, jes~ o~v.el!l!, ,ze SIC~ Jes! 

da že podle § 54 přechází vlastnictví propadle ve Cl na. ust~v, Je;nuz 
P~~~ky 'z majetkových trestů docházející jsou přikázány, avsak, Jak pred
~iS výslovně praví, teprv okamžikem zadržení věcí (Anhaltung de;. Sa
che), takže v souzeném případě, kde věc SIce pro~adl~, ale v ;noc .uradu 
vůbec nepřišla, ježto ji žalovaný dříve prodal, predpI~ Jest ~pln~ .be:-
ředmětný; že podle § 55 částky z majetkových .tres,tu dO,chazejlCI ve~ 

~ují se po srážkách tam vyjmenovaných dobrocmnemu ustavu, ktery 
se určí zvláštními nařízeními (uvedeny jsou u. Manze .191 ~ s~r. 4~! 44), 
z čehož vyplývá, že peníze musí se odvéslI eraru (u pnslusn,:ho u:adu), 

okud se týče musí se na jeho účet dobývalI a teprv, kd~z »doJdou~<, 
p á je příslušný úřad »věnovati« t. j. odvésti poznačenemu ustavu, takze 
~ tento důvod úplně ztroskotává. Ale také námitka, ž~ ža~ovaný lllllll, 
že jest zabavení (roz. propadnutí) vína zrušeno, pon~vadz ve vyrozu
mění jímž O' snížení pokuty na 1.000 Kč byl vyrozume~,. ne.bylo o .pro
padlém víně zmínky a že mu skutečně finanční rad~ sdehl, ze, kdyz .za
platí sníženou pokutu 1.000 Kč, může vínem volne dISPOnO~~l!. - Jest 
úplně planá, ježto jeho mínění nemůže bý:i~ůbec r?zhoduJ!CI, 1 k~yby 
bylo mělo ve stavu věci jisté ospravedln~l1l, .Jako ze ne;n~lo (z?amo, 
že strany vedeny sobeckým zájmem vykla?a]!. Sl st~~ vec; pravld~lne 
co možná ve svůj prospěch), a nerozhod?y~ Jes; tez Jakykohv vyrok 
kteréhokoli úředníka, protože to je pouhy Jeho o ~sudek a roz~odoval! 
mŮže jen to, co úřad jako takový v~nesl,. a: ~emuze-h se, tedy zalovan'y 
vykázati úředním výnosem o volné dISpOSICI vmem, Jest namltka I1lcotna, 

čís. 9352, 

NO'tář jest opráV11lěn k žalobě o zjištění (§ 228 c. ř. s.), ž~)e~t žalo
vaný povinen zaplatiti honorář, popřel-li ž~~ovaný ~~~ok notare I co do 
výše a je-Ii sporné, kdo jest povinen ~onorar ZIlp1a!ih .• ' .. . 

Předseda dOzorčí'rady společnosti s r. O., Jenz P?zadal notare, by 
se k vůli osvědčení průběhu. a obsahu jednání do.staVI! na val,?'ou hro
madu společnosti, ručí za notářův honorář. Lhostejno, ~e spolec!l0!~ ~e.~ 
odpomvala tomu, že byl notář k, valné, hroma<;'~ při?ran a osvedc~1 JeJI 
p.růběh, a že se notář obrátilo zaplacem bonorare nejprve lla spolecnost. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1929, Rv I 3/29.) 

žalující notář domáhal se proti žalovaném~ urče~í, že je ~,u žal~
vaný povinen zaplatiti honorář za intervenCI pn valne hromade spolec
nosti s r. o., k níž byl pozván žalovaným jako předsedou dozorčI rady 
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společnosti s r. o K - lb; -' .. 
společnost s r. o. ialob~abo l~' oP~I~toupIla .i.:'~~ vedlejší . 
odvolacím s'oudem~ těchte;.a nlzoslm; soudy vyhověno 
žalovanému odůvodněna. Neboť .ok u ~ o du: Urcovací žaloba je proti 
jest jednatel (§ 18 zákona 58/1 ~~6 0~1I1ym zastupc;m společností s r. o. 
plné moci k zastu ování s '_ r. z.). Dozorčl rada nemá zákonné 
nutného jednání p;o sPoleg,~I:tC~~st~ (§ 32_ tohoto zákona). Případu 
prázdněni. Žádal-li tudíž žalovan' . k el11, _ ]~zto ]ednate~: nebyli zane_ 
by listinou osvědčil postup při vajn~ah o pre _seda dozorcI. rady žalobce, 
Ručí proto podle § 175 not řádu _ I r~~ade, Jednal bez Její plné moci. 
platků. Ustanovení § 175 ~ot ř I~a. o CI :-~ zaplacení notářských po
toho, kdo má platiti v ne'as : . _~ za ucel, by notář mohl poznati 
osobu toho, kdo má platiti ny_ch :f1pa.dech a by nebyl nucen, hledati 

Ne]' v y š -- d' . prez_ oumava]e nejasnou podstatu. 
s I s o u nevyhovel dovolání. 

D ů vod y: 

Pokud jde o' Oprávnění -al b . k - _ 
uznal odvolací soud práve; ž:1 b]a o zal?-by_ urcovací (§ 228 c. ř. s.), 
jehož nárok na honorář ožad o u ~a opr_avnenou. Jde o žalobu notáře 
Co do výše. Následkem t~hoto ovan! ~a ~alovaném, popřel žalovaný i 
lobce zakračiti soudně o úorav!~p:en~ n~roku I Co do výše, musí ža
mohl, nutno, ana otázka t~· t ve o meny (§ 179 not. ř.) a, aby to 
norářem povinen najmě zd les spornou, by bylo určeno, kdo jest ho
jest zájem žalob~ův na bez~dklo~lll:n ]~S~ ?d.měnou_ žalovaný. Tím dán 
háno, povinnosti žalovaného k a ~em ~]1stel11, ]ehoz se v žalobě domá
zájem a nezamítnuv žalobu p Phacel11 a odvolací soud, uznav tento 
4 c. ř. s.). Co se týče dovola~~I~~ o nedostatek, nepochybil (§ 503 čís. 
noráře za notářské úkon. -- lY' povl11noS_Í1 k placení žalobcova ho
nientkou ve dnech 9 a I J dPflb va nlge2

hlOmade, konané vedlejší interve-
. . '. u na . 7 uznal odvola' d vinnost právem. Nížšími soud' '. _ CI sou na tuto po-

telova zjíštěno že dovolatel Py ]ets_t dna zaklade vlastního údaje dovola-
- lb" ros re nlctvím Dr Rich d P -za o ce, aby se jako notář k vůlí _]_,,: _ ar a -a pozádal 
dostavil na valnou hromadu edl o.~~e( cem plUbehu a obsahu jednání 
9. dubna 1927. Jest zjištěno že

v 
ža1ejsl lll.terv_e.mentky svolané na den 

hromadě dne 9. a 12. dubn~ 1927 ~bce t~io zadooS!1 vyhověl, se k valné 
Protokolu, který o tom se sal osv,o;;tavr a prubeh valné hromady do 
za poplatky ten kdo za n~ář;k' . cdcIl. ~~dle § ! 75. not. ř. ručí notáři 
tářské jednání ~ři valné hrom I uk~I: Jozadal. Trm, jenž žalobce o no
odvolací soud podle § 175 n~t e l,::,a ~l, _byl ž~.lovanj a proto právem 
Neprávem odmítá žalovaný tu'Í~ " zna, ze ruCI za zalobcův honorář. 
volal žalobce jako předseda do o ~?V1TI~OSbpOuhzem k tomu, že po
lovaný jako její předseda neb \r I.;a y .. oz_orčr rada a tím také ža
z ustanovení § 32 zákona YI ! j k spravne dovodil odvolací soud 
6 b- o spo ecnostech s obmeze' -. 

. rezna 1906, čís. 58 ř. zák . .. ~ ym ruce111m ze dne 
k tomu povoláni byli jednatelé (§~~voland z~ spo!ecnost jednati, nýbrž 
volate1 tvrdí, že honorářem ner' ~ I ~ve ene~o zakolla). Neprávem do-

d za o CI povmen on, nýbrž společnost, 
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ježto prý valná hromada povolání žalobce k účasti na ní schválila. For
mální usnesení tohoto obsahu se nestalo, žalovaný to ani netvrdí, a 
jestliže valná hromada, jak žalovaný uvádí, neodporovala tomu, že ža
lobce jest na val'né hromadě přítomen a osvědčuje její průběh, z toho 
usuzovati na schválení toho, že žalobce byl k valné hromadě přibrán 
s tím,že ho společnost za jeho úkon zaplatí, oprávněně uelze. Ze žalo
vaný není žalobci za požádaný 'na něm výkon odměnou povinen, nelze 
dovozovati ani z toho, že se žalobce o zaplacení odměny obrátil nejprve 
na společnost Tím nároku proti žalovanému nepozbyl aní se ho nevzdal. 
Popírání povinnosti k zaplacení honoráře není podle toho na straně ža
lovaného nikterak opodstatněno (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). 

čís. 9353. 

Zmenšení dosavadní výdiěJ.ečné činnosti a dosavadníbo výdělku není 
ušlým ziskem. O něm lze mluviti jen tehdy, žádá-Ii poškozený náhradu 
za to, že mu bylo znemožněno zvýšiti dosavadní výdělek!. Zničení vozu 
používaného k výdélku a nšlý výdělek jest positivni škodOu. 

Výhybkář, jem nespustil závory v době, kdy vlak křižuje přejezd 
silníce, jest osobou nezdatnou. Lhostejno, zda zaměstnavatel o nezdat
nosti zaměstnance věděl nebo věděti musel. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1929, Rv I 179/29.) 

Vlečný vůz žalobcova nákladního automobilu byl zachycen na pře
jezdu dráhy vlakem, ježto závory nebyly spuštěny, a rozbit. Dráha do
dala žalobci jiný vlečný vůz. žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce 
na dráze náhrady, ježto v době do dodání náhradního vlečného vozu 
nemohl pokračovati v dovozu materiálu pro stavbu sil'nice. Pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d uznal 
částečně podle žaloby. 

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

Důvody: 

Strany povazu]1 a označují v žalobě požadovanou náhradu za ná
hradu ušlého zisku (lucrum cessans). I prvý i odvolací soud vycházejí 
z téhož názoru a obírají se proto otázkou, zda tu jsou podmínky, za 
nichž podle zákoM nastává ručení za ušlý zisk (§ 1324 obč. zák.). 
Otázka, zda v žalobě tvrzenou a žalovanou stranou doznanou škodn jest 
podřaditi pod pojem ušlého zisku, jest otázkou právní, a proto ji bylo 
dovolacímu soudu řešiti, aniž byl vázán názorem stranami projeveným 
a nižšími soudy vysloveným. Nejde tu o náhradu ušlého zisku a pochy
bily tedy nižší soudy v zásadní otázce. Podle nesporného přednesu ža
lobce utrpěl újmu na majetku tím, že nemohl srážkou rozbitý vlečný 
vůz nadále používati k dopravování kamene nebo štěrku z vlastního 
lomu na stavbu silnice, čímž se zmenšil dosavadní jeho výdělek. Jde-li 
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však o zn:e~,še~lí dosavadní výdělečné čínnosti a dosavadního výdělku, 
n~Jde o usly zl~k, neboť o nem lze Jen tehdy mluviti, žádá-Ii žalobce 
n~hradu z~. t.o, ze mu b~lo nehodou znemožněno zvýšiti dosavadní vý
de~e~, doc;I!h onoho zvýsení dosavadního jmění, jež se dalo podle oby
č:J~eh? ?ehu . událostí ?čekávati. Znič.ení vozu užívaného k výdělku a 
usly vydelek Jes~ ~ovazovah za poslhvní škodu (damnum emergens), 
neboť nerozhoduje Jen obecná cena majetkového předmětu a nelze nikdy 
bráti te~!o předmět zcela isolovaně, nýbrž nutno vzíti zřetel na to, jakou 
~ospodarskou funkcI vykonával ve jmění poškozeného. Hodnota se ur·čujt' 
Jeho už~tkovostí (viz Sedláček, »Obligační právo lIl. z roku 1929, str. 42, 
srov. dale Randa: Schadenersatzp!licht 1913; str. 206 pozn. 126, Krčmář: 
Právo oblígační 1914, str. 256, Schuster-Bollnott: Grundriss des Obli
~ationenre,c};tes 1914, ~tr. 39). Jde-Ii však jen o náhradu způsobené 
skody v uzslm smyslu, Jest bezvýznamnou otázka, zda škoda způsobena 
byla hrubou nedbalostí a zda žalovaná strana uznala povinnost hraditi 
žalobci ušlý zisk, a mohou proto zůstati nepovšimnutými veškeré těchto 
otázek se týkající vývody dovolacích spisů. Žalovaná strana doznala 
že nehoda způsobena byla tím, že v tu dobu, kdy nákladní auto žalob~ 
covo s vle~ným vozem přejíždělo přes přejezd silnice, přejezd ten nebyl 
zahrazen, ze byl úplně volný, a závory byly zdviženy, dále, že tolo bylo 
zavIDěno opomenutím výhybkáře Jana K. Tím doznala, že škodnou udá
l~st Jan K. zavinil a že svěřila důležitý úkon, jakým jest obsluhování 
z~br~n, o,sobě nez~a,tné. Neboť výhybkář, který, znaje předpisy a muse 
SI o?yh ~"dom, v:l~keho ne?ezpečí pr? ;najetek· a bezpečnost osob, jež 
muze mlh v zapeh nedbale obsluhovam závor, přes toto vědomí nedbá 
své P?vinnosti a nespustí závory v době, kdy vlak křižuje přejezd sil
n~ce, Jest o~~bou nezdatnou; neboť zdatnost předpokládá nejen způso
b1l0st, nybrz I dokonalou svědomitost, tedy 'nejlepší vůli, skutečné schop~ 
nosti tak,é vynaložiti. Žalovaná strana ručí proto podle § 1315· obč. zák. 
a § 19 CIS. nař.ze dne 16. listopadu 1851, čís. 1 ř. zák. z roku 1852 za 
zavinění Jana K. jako za vlastní zavinění a jest povinna nahraditi věcnou' 
škodu, jež byla zaviněním tím způsobena. Okolnost, zda žalovaná strana 
o nezdatnosti zřízence věděla amebo věděti musila, jest bezpředmětná. 
Stačí úplně, že nezdatného zřízence použila (srovn. materialie k III. dílčí 
novele § 161). Při tomto stavu věci nebylo třeba dalších důkazů a zji
štění ohledně počínání si Jana K. a nezůstalo tedy řízení kusým. 

čís. 9354. 

Skutečnost, ŽJe na dJlužllIÍkQVO pmění byly vzneseny odporujíci si ná
roky, může býti dů.vodem složeni na soudě (§ 1425 obč. zák.) jen, není-Ii 
di!užník sám s to, by posoudil, která z osob, činícich si nároky na plněni, 
j'est oprávněnýlm věřitelem. 

Spořitema jest povinna vyplatiti vklad tomu, kdo jí předlložil vkladní 
knížku k výplatě, leč že by byl vklad vázán způsobem připuštěným sta" 
novami. K tomu, by byla uzávěra vkladu platně navržena a provedena, 
se vyfuduje předložení knížky. Nestalo-li se tak, není spořitelna opráv-
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něna dbáti zákazu výplaty, nýbrž jest povinna vyplatiti ~klady tom~, 
kdo kuížku předložil a při tom ud~l správné hesl?,. V v~om~ru k~.spoři
telně nezáleží na tom, zda jest predkladatel knížky radnym dfZltelem, 
stačí, že jest držitelem. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1929, Rv I 390/29.) 

Žalobce předložil žalované spořitelně k výplatě tř~ vklad~í !"nížky, 
celkem na 27.600 Kč. Ježto žalovaná odepřela výplatu, zal oval JI zalobce 
o zaplacení 27.600 Kč. O ba niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d v o-
I a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Procesní situace, jež se vyvinula po 
žalobě složením sporných vkladních knížek do soudního uschování, ,pní 
podrobné zkoumání všech ostatních odvolacích důvodů zbytečným a ne
třeba se proto zabývati ani napadeným právním názorem prvého soudu, 
zda výplata vkladních knížek žalované spořitelny jak,o ,papírů ;~au Pvor-
teur« může býti v rámci stanov odepřena a zda »uzavera« kmzek tech 
v souzeném případě je podle stanov správná a závazná. Podle Spl~Ů ne
může býti o tom pochybnosti, že v ~ouzen,~m p~ípadě vžalov,an,á spontelna 
nepopírá pravost a platnost vkladmch l<mzek, vze pIne ~znava z ,mch pr~ 
ni vyplývající závazek a že je i ochotna vlozene pemze v pozad~vane 
výši vyplatiti, že však vzhledem na křížící se nároky dvou osob ~ tech!o 
knížek uplatňované, jejich dnešního držitele v osobě žalobcov,e ~. p.u.
vodního jich majitele v osobě šimona L-a neví, k č~ruce t,~k ma uClmtJ, 
a že proto, používajíc práva § 1425 obč. zák., sloz1la kmz~y .~~ s?~d
ního uschování a že soud toto depositum jako zákonu odpovlda]1cl pnJa!. 
Tímto složením k soudu učinila však žalovaná strana své, žalobou na ní 
vymáhané dlužnické povinnosti úplně zadost, ne,~oť v§ 1425 obč. zá~. 
výslovně ustanovuje, že složení k soudu, bylo-I! radn~ p:o~~deno a ve
řiteli oznámeno, sprošťuje dlužníka závazku. Jest nym ve CI zalobcovou, 
by své lepší právo na sporné vklady proti Šimonu L-ovi prokázal a p~ 
případě sporem proti němu vymohl si jich ,vydání a výpla~u, !.alovana 
strana soudní deposicí jest ex oblIgo prol! zalobCl a nepada l'n tom. na 
váhu že do soudního uschování nesložila přímo peníze, ano Jest mImo 
spor: že peněžitá výplata jest zabezpečena a depositní soud byl by k vll.li 
zajištění fructificace musil peníze opět uložiti na vkladní .knížku. R~ah
sace sporných vkladních knížek jest v souzeném spor~ Jen podruznou 
otázkou podružnou formalitou, kterou žalovaná strana pko takovou ne
odpírá. Ve sporu šlo jen oto, zda realisac;i jest p;ovésti ~ ruce ž~l?bcov~, 
čili nic, a této povinnosh zproshla se zalov,ana soudm depos!C1, takze 
další vedení sporu proti ní jest zbytečné a nemožné. 

Ne j v y Š š í s o u d uznal podle žaloby. 

Důvody: 

Dovolání jest opodstatněno z dovolacíhG důvodu čís. 4 § 503 c. ř. s. 
Napadá právem názor odvolacího soudu, že žalovaná jest zpvroště,:a 
dluhu složením vkladních knížek 'na soudě. Nehledíc aDl k tomu, ze dluz-
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ným předmě!em neb:rly vkladní knížky, nýbrž vklady a že žalovaná ne
byla, opra~nena ::adrzet; vkladní knížky, které. jí žalobce předložil k vý
plate: nem skutec;~ost, ze SI na vklady činil nároky kromě žalobce i pů
vo~nl vkl~d~tel, SImon L., vůbec důvodem, který opravňoval žalovanou 
SI,ozlÍ1 dluz~y predm~t ~a .souodě s účinky § 1425 obč. zák. Tento zákonný 
.g,!,~plsy~zadule,dulezlte duvody, pro. které dlužníkunení mOžno vě
.nt~~l plnrtr. ~k:,teo~?st, .ž,; na: dl~žník?vo plnění byly vznéseiIYWároky 
~?b~ Od~OruJICI, nr.uz: by tl takovym duvodem, poněvadž nemožnost vě
n:elr pln~tr, nemusI bytr zrovna absolutní, avšak jen tehdy, když dlužník 

_ .. s,am; ne,m.s.to,~qsoudltl, k!erá z osob,činících si nároky na plnění, jest 
..."E~~\I!.'gl1YlTI "erItelem, .takze by se vydal v nebezpečí, že by musel plniti 
opetne, k~yby se prokazalo, že ten, komu plnil, není pravým věfitelem. 
Tohoto pre~po~l~du v"souzené,;, případě není. Proti žalované jest jen 
zalobce ~pravnenym ve"telem; cml-Ir SI na vklady nároky též šimon L., 
lest n.~. ne:n, by protr žalobci uplatnil svá práva, žalovaná není povolána, 
by halda leho zalmy. Netřeba se příti o to, zda právní poměr stran j~st 
posuzqvatr podle stanov žalované spořitelny, které platily v době, kdy 
sporne vklady byly učiněny, jak mLlí žalobce, či podle stanov nynějších 
jichž. se. dovolá~á ž,alovaná, poněvadž i podle nynějších stanov jest ža~ 
lobm narok opravnen. Podle § 10 zák. ze dne 14. dubna 1920, čís. 302 
sb. ~'oa n. ~ § .15 s,tan?y mají vkladni knížky žalované spořitelny povahu 
paplru ma]1telr svedčlclch. Podle těchto ustanovení byla žalovaná po
vi~n3' vyplatiti vklady hlobci, poněvadž jí předložil knížky k výplatě, 
lec ze vkl~dy ?yly ~ázany způso,bem. připuštěným stanovami, že bylo 
zavedeno nzem umorovacl nebo ze vyplata byla soudně zakázána, ne
bylo tvrzeno. Jak lze vklady vázati, ustanovuje § 17 stanov. Určuje 
v odst 4, že vlastník může uzávěru navrhnouti písemně předloživ spo
řitelní knížku. Za vlastníka se však proti spořitelně pokládá podle § 15 
stanov, kdo vkladní knížku předložil, každý držitel, ale jen držitel (§ 1393 
obč. zák.)., Předl?žení knížky jest nezbytným předpokladem, by uzávěra 
byla platne n~~rzena ~ prove~ena. Na oznámení majitele knížky, že se 
mu ztratrla, muze .slce zalovana podle § 16 stwnov odepříti výplatu tomu, 
kdo by se nevykazal, že vkladní knížka jest jeho řádným a nesporným 
vlastnIctvím; ale to může ,činiti jen po dobu 30 dnů, kd"ž v této době 
majitel knížky nezažádá o umoření knížky nebo si nevymůže soudní 
zákaz výplaty, což se v souzeném případě nestalo'. Z toho plyne, že ši
n;on L .nebyl opr~vněn přikázati žalované, by vyplatila vklady jen s jeho 
plsemnym svolenrm, neboť žalovaná ani netvrdí, že předložil při tom 
knížky a vykázal takto své oprávnění způsobem podle stanov a zákona 
jedině přípustným. V důsledku toho není ani žalovaná oprávněna dbáti 
jeho zákazu, nýbrž jest povinna vyplatiti vklady žalobci, poněvadž tento, 
lak nesporno, knižky předložil a při tom udal správně hesla, jimiž jediné 
byly vklady platně vázány. Proti žalované na tom nezáleží zda žalobce 
j~~t ~;žitele:n řádným, sta~í, že jest držitelem (§ 1393 obč. zák.). Ani 
pnrocl, ktere bylo zalovane povoleno, výplatě nebrání, poněvadž v době 
vynesení rozsudku prvé stolice již uplynula doba, pro kterou bylo po
voleno (§ 406 c. ř. s.). 
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Spoluvlastník nemovitosti (man!lelka) má nárok na pojistné, třebas 
požár založil druhý spoluvlastník (manžel), leč že byl zapálil na jeho 
návod', radu anebo aspoň s jeho schvalujícím vědomím . 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1929, Rv II 478/28.) 

žalobci Ferdinand a Apolonie K-ovi byli spoluvlastníky usedlosti, 
již pojistili proti požáru u žalované pojišťovny. Oheň vypuknuvší ve 
stodole žalobců způsobil škodu na sklizni 8.430 Kč, na stodole samé 
6.738 Kč. žaloba, jíž se manželé K-ovi domáhali na pojišťovně vyplacení 
pojištěné náhrady, byla ohledně Ferdinanda K-a právoplatně zamítnuta, 
ježto bylo prokázáno, že sám zapálil stodolu. Ohledně Apolonie K-ově 
bylo žalobě vyhověno s o u d Y vše c h tří s tol i c, N e j vy Š š í m 
s o ude m mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Zbývá jen právní otázka, zda spolužalobkyně má nárok na náhradu, 
an její manžel oheň zalOžiL Dovolatelka nárok ten popírá a uplatňuje, že 
manžel byl podle § 1238 obč. zák. správcem jejího majetku, smlouvu po~ 
jišťovaci za ni uzavřel a byl prý representantem spolužalobkyně jakG 
pojistnice, a, když škodu úmyslně přivodil, musí prý podle čL 3 všeob: 
P9j. podmínek ona nésti toho následky. Tento čl. 3. poj. podmínek zní 
doslovně tak, jako § 55 poj. řádu, totiž: "Pojišťovatel jest prost zá
vazku plniti, přivodil-li pojistník úmyslně nebo hrubou nedbalostí po
jistnou příhodu«. Tento § 55 poj. řádu ovšem ještě neplatí, nicméně se 
dovolání odvolává na Ehrenzweigův výklad tohoto předpisu, chtějíc tím 
patrně říci, že, ano ustanovení smlouvy zní stejně jako ustanovení zá
kona, musí se mu i ve smlouvě dáti týž výklad, jaký mu přísluší v zá
koně. Tomuto stanovisku lze dáti za pravdu, ovšem ale jen s jistí'm ome
zením: poněvadž jako při výkladu zákona i při výkladu smlouvy jde 
o výklad v ů I e, tam zákonodárcovy, tu smluvních stran, platí v zásadě 
táž vykládací pravidla tu jako tam, jak to § 914 původní doslov ohč. 
zák. Výslovně stanovil, jenže často přijde na to, by se vzal v úvahu vedle 
ustanovení sporného také další obsah autorova prohlášení, tam tedy další 
obsah zákona, tu další obsah smlouvy, ale poněvadž tento další obsah 
mŮŽJe býti jiný tam a jiný tu, může se konec konců i přes použití týchž 
vykládacích pravidel dospěti k poněkud jinému výsledku tam a jinému 
zde, nehledíc ani k tomu, že, což v souzeném případě arci do počtu 
nepřijde, při výkladu smlouvy přihlíží se také k t. zv. průvodním okol
nostem, jako k prohlášením stran ve smlouvě neobsaženým nebo k jiným 
skutečnostem v ní nezmíněným, z nichž lze na pravou vůli stran souditi 
konkludentně, kdežto při výkladu zákona bývají zase pomůckou t. zv. 
materialie, najmě důvodové zprávy k jeho osnOvě, a mimo to i skuteč
I'osti, jež zavdaly k vydání zákona podnět (occasio legis) na př. určité 

i' 
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"oešvary V právním obchodu, jimž zákon chtěl čeliti Co však se 
ft:Zl1?Stl v obsahu zákona nebo smlouvy samé lze h~ed zde o ' . 
a~ t"m, n-"má býti ře~eno, že to bude skutečně' rozhodné, k tO~ll~k;:aÍ1, 
pl. }:~a~e Ehrenz,w~lg, Jak se níže ukáže, při výkladu § 55 po-'. řád

na 

o ,nbejz Jde" dovolava se mnohých ustanovení zákona ktery' ch ve sjlnlouvu.:" . 
vu ec nenl na p' § 114" 1 . " ' e t " . , r. .. ,,, C1S. ,jenz jedná o transportním pojištění neb 
u~ anov~lll, J~~ ,zneJl Jl11ak v ~~~k?n~ a jinak ve smlouvě, na př. v'§ 7 
zakona Jedna]Iclm o t. zv. pOJ lstem na cizí účet (§§ 59 7') . , : "ť b h . h' , ' - , , j em ma 
z cas ~ ~ sa , Je oz nem v § 27 ~mlouvy jednajícím o témž pojíšt!'.nL 
Dov?!am ~dkazuJe ,na Ehrenzweiguv názor, že »ustoupí-li pojistník za 
PO]Ist?vacI~G pomeru za osobu, které úplně přenechá péči o předmět 
(na pr. spravcI statku), jest pokládati tuto osobu pro § 55 za 'pojist ' 
kova náhradníka«. Dovolává se patrně komentáře z roku 1918 nebOl;; 
tam to tak st?jí, av~ak týž a utor, Dr. Albert Ehrenzweig, vyda{ v ro~e' 
1929 komentar ,n?~y, mnohonásobně obšírnější, a v tom zastává názo 
pro d?v?latele Jeste daleko příznivější, a nutno se s ním tedy zab'vatr 

, S~utec~e zda se mnoho na stanovisku dovolatelčině, že manželk/mus[ 
~~sÍ1nasledky mužova žhářství na spole,čném majetku, a lze se dokonce 
taz,ah, ~da nelz~ proÍ! manželce použíti obdobně domněnky odpůrčího 
prava, ::e s~.~a za to, že o manželovu úmyslu, zkrátiti věřitele - zde 
obdobne PO]1s,tovnu - věděla a že se jí jen vyhražuje proti důkaz jímž 
~y tuto domnenku vyvrátila? Rozhodnutí nezůstavující pochybností vy
zaduje po~robný rozbor otázky. Dr. Albert Ehrenzweig 1929 vykládá 
~55 pOJ., r. n~ st:. 187-192, By jeho výklady byly dobře pochopen 
jest ,Sl, uvedoml~l, ze, ten" kd~ uzavírá s pojišťovnou pojišťovací smlouv~: 
~~~yva se v zakon,e pOJ!stmk.~n:' Jenž v pravidelném případě, kde po
JlstuJe s~be, Je zaro~e?, pO]1stencem; avšak lze uzavříti pojišťovací 
~mlouvu 1 na tz,v; c!Zl,ucet (§ 59), t. j. pojistiti osobu třetí (správně je 
o ,st;'~ouva pO]1s! ovacl ve prospěch osoby třetí, neboť pojištěním na 

C1ZI ucet nazval to zákon J' en proto že se to v obchode' t k ," . tl" . v ,~' a nazyva, ac 
Je o. my ~e, )~zto ~a ucet pojištěnce nejde smluvní povinnost platiti 
premle, nybr~ Jen ~,arok, .. pr~vo na odškodné) a tu smluvník, uzavírající 
smlouvu, slUje opet pO]1stmkem, a pojištěná třetí osoba pojištěncem 
(§~ 59~71): § 55 mluví jen o pojistníku, i je otázkou nejen zda a pokud 
a Jak vztahUJe, se ~ředpi,s jeh~ i na pojištěnce, kterouž otá;ku řeší § 71, 
ač snad ne vyc:r~aVa]1Clm zpusobem, ale i to, zda, pokud a jak se vzta
hUJe 1 na sp.~l:c~lka pOjlstmka uebo pojištěnce, tedy na spolupojistníka, 
Jde::1 o pO]1stem na vlastní účet, kde se pojistník od pojištěnce neliší 
tu~z ?a spoluko~ntrahovavšíhD spoluvlastníka, pokud jde o souzený pří~ 
pa, I na s~oluzalobkym, a, Jde-li o pojištění na cizí účet 'ednak na 
spolupoE~t~lka (,spolukontrahenta pojišťovací smlouvy),' j~dnak na 
spolupo]1stence, Herman~,-0taovský, Soukromé pojišťovací právo 192J, 
str. 311 c) tento. problem vubec neuvádí, Ehrenzweig vykládá toto: 
a) St;, }87, Jde ~ pr?vměn.í, pročinění nároku (Anspruchsverwirkung), 
nebot, ze se Jedna neJeu o ohraničení ny'brž i o vy 'luku rl's'ka " .. , 
Proť d ľkt ' , d ' " I ,smeru]1cI 

I ~.' mmu)e ,nan~,:)~p;ávce risika«, jde prý zřetelně na jevo 
z § 114 CIS, 1, Jenz pn pO]1stem transportním vylučuje ručení pojišťovny, 
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když škodu způsobily osoby smlouvě cizí (odesílatel neb příjemce), 
nebOť činností svou staly se tyto osoby »správci risika<<- Poltí-li se role 
pojistníka, jejž § 55 jmenuje, a přistupuje k němu tedy pojištěnec, tudíž 
při pojištění na cizí účet jest pro relevanci deliktního jednání jednoh? 
neb druhého (pro otázku, zda delikt jeho má účinky § 55), rozhodne, 
zda byl »správcem risika«, což ovšem musí prý býti až do podání proti
důkazu presumováno, ježto prý jde o neprůhledné internum, Ehrenzweig 
miní »správcem risika« patrně toho, kdo s věcí podle jejího hospodář
ského určení nakládá (níže str. 190 čís. 3 a), na př, na usedlosti hospo
daří (což by byl pravidelně pojištěnec), jaké pak ale potom internum, 
vždyť to jen hotové externum, skutečnost tak zevní a zjevná, že se dá 
vždy očitými svědky zjistit a nebude tudíž ani sporná a načpak tedy 
nějaké domněnky? Ehrenzweig myslí tedy, že, ať zapálil pojistník nebo 
pojištěnec, nebude pojišťovna platiti jen tehdy, byl-li pachatel »správ
cem risika«, kdežto, nebyl-li správcem, a on jím není, jak praví, přijde-li 
ve styk s věcí jen »nahodile«, chce říci přechodně, na př. prý jen na 
návštěvu, bude pojišťovna platiti. Když tedy na pf. k pojistí majitele 
usedlosti B., na pL tchán, zetě, a pak jde k němu na návštěvu a měl již 
při pojištění tajný úmysl, stodolu mu zapáliti, nebo úmysl ten na cestě 
nebo teprve za návštěvy pojme, skutečně také zapálí a zas odjede, tedy 
podle tétG nauky účinky § 55 nenastávají, poněvadž palič nebyl »správ
cem risika«, a pojišťovna musí platiti. To je nejen proti zdravému smyslu, 
nýbrž i zjevně proti zákonu, neboť zákon, jenž nezná »správce risika«, 
osvobozuje pojišťovnu od placení vždy, ať zapálil pojistník nebG poji
štěnec, tam totiž podle § 55, jenž to o pojistníku praví výslovně, a zde 
podle § 71, podle něhož to, co platí o chování pojistníkově, platí při 
pojištění na cizí účet i o chování pojištěncově, ·čímž tedy § 55 na něj 
vztažen. Při tom zákon, nehledí k příležitosti, při které to ten neb onen 
učinil, neboť na té nezáleží, nýbrž jen na činu, že jej provedla osoba ve 
smlouvě zahrnutá, interesovaná, a zákon chce, by pojišťovna ručila jen 
za škodu, jež se proti pojistníku i pojištěnci jeví jako náhoda, ale nepro
vádí to až do posledního důsledku, jenž by vyžadoval, by oba ručili 
za každou vinu, i za nedopatření (§ 1288 obč, zák,: »béře-li kdo na se 
nebezpečí škody, která někoho jiného bez jeho viny stihnouti může« 
a t. d" a: »pojišťovatel ručí při tom za nahodilou škodu«, jakž i § 1290 
téhož zák.), nýbrž přestává na tom, by odpovídali za zlý úmysl a za 
hrubou nedbalost, neboť chce čeliti aspoň požárním (vůbec pojistným) 
podvodům (§ 170 tr. zák.) a lehkomyslnosti, záležející v tom, že inte
resent (pojistník nebo pojištěnec), bezpeče se na pojištění, bude s ne
bezpečím nakládati zrovna hazardně troufale, na př, stodolu navštěvo
vati s nekrytým světlem, třebaže bez úmyslu zapáliti (srv, §§ 449-453 
tr. zák.) , To jest důvod § 55, nikoli domnělá »správa risika«. Není to 
sice ještě souzený případ, kde jde 0' pojištění na vlastní, nikoli na cizí 
účet, avšak, poněvadž je to úvod k souzenému případu, bylo již na ní 
ukázati scestnost Ehrenzweigova stanoviska, b) Str. 190 čís. 3 a): Fun
guje-li třetí osoba ve »správě risika« přímo jako náhradník, representant, 
pojistníka, odpovídá prý tento za zavinění této třetí Gsoby, na př" kdo 
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na vedoucím místě za st o" . 
péče o věc nazvíce se n~dg:itnrrov?z Jest zo.d~ověden, ježto OOiii'!nH, 
tantem zhusta manžel a vžd ck ' zeJme~a pry, jest takovým 
souzený případ neboť Eh y Y poručmk. ?vsem to není ještě 
vlastnici věci da ř use ren.Z\velg t~ mysh na případ, kde ""'''LelKa 
zák.) bez jel účaSi,' kdež~~o~tl~o~z:;~el ;:ede její ~právu (§ 1238 
vlastníky a manželka atrně s pnp~de byh oba manželé spolu_ 
neblahé důsledky nauk~ bUdUjfc~IUho~p~dar;la: ale dostavují se další 
sika«: i poručenec na pf t d d't?~ I Ovo n,; konstrukci »správy ri
ačkoli poručník je~t osob~u e s~lo I e, jest, tu p~avo. z jednání poručníka 
jištěncem, na jichž delikt záko u~el CIZI, nem alll pojistníkem ani po~ 
zuje (§ 55, § 71). Na ř oruč~í?S o~~e os~obození pojišťovny Ome_ 
třeba jen proto by doft~1 Ppenl' z~padh po Zlllch poručencovu stodolu 

. I' ze za uro II bez prác 'I o vym at a o odbyt nebo proto' . . e, nemuSI se starati 
podle jeho mínění'v 'eho vla; :íe ma ra,nky~u na pojišťovnu, která mu 
nízké, nebo dokonce Aeba t m,. pOjlstěm vyplatrla odškodné příliš 

, b' z nevrazlvostl k poručenc' , 
zpuso tl citelnou škodu když ob' kt " I samemu, by mu 
nízko, a tu má škodu nésti je Je~t nahodou pojištěn nepoměrně 
když podle zákona 'en deHl~oručenec, mkoh pojišfovna? Jak to možno 
a, pojist~íkem jest t~ docela tn~~I~~t~lka o~vobozuje P?jišfovnu (§ 55) 
llIkem vzdy ať pOj'išťov' I y por~cenec. Porucenec jest pojist-
'" . h' aCI Srn ouvu uzavrel poručn'k ]'č ' 
JIZ je o předchltdce, neboť i kd ž 'i' I, . pa I sam anebo 
to učinil jako poručník a tudí' y ,\ uzavrel te'prv sam, tedy, poněvadž 
z~ jednání poručence, poručen~cz~s dup~e rorufenc~, platí jeho jednání 
nlkem. Tak ovšem když o rl' e Y J';S srn uVlllkem a proto pojist
pojistil-Ii ho poruč~ík na ~v~ sv~ns~n~\ut~atYt P?ručencovy; jinak arci, 
?íkem on a jeho delikt osvobozuje ~o~l~a I' 71U Jest P?dl; § 69 pojist
sťovnu, což ovšem jest pro oručence " ve sP?Jelll S § 55 poji
čenským soudům výstrahou Pb t preke;llI a musl proto býti poru
vždy na »vlastní účet« na' vřasSt~/ ftra 1 vzdy o to, by bylo pojištěno 
ve smlouvě byl uveden 'jako smluvní~ ra y. pO,ručen:ovy~ by poručenec 
by poručník chce-Ii platil . ' p0l'stlllk, coz ovsem nevylučuje 

" ' , premle ze sveho A docel t k . k ' vrnnym poručencem má se to i s' . , a a Ja o s ne-
P,. nevinnou manzelkou c) Str 191" 4 

fl »možnosti nositelů interese« t '" . '. . ClS.. 

pojistniků a při pojištění na cizl ú'č~i J e;-h tu P':I,vIa,stlllm pojištění více 
zweig vynechal) více po'istníků I ,vlce.pO!:ste~cu nebo (což Ehren
jako shora. I tu prý musí Jbýti s ' .p ah ~? taz, zasada »správy risika« 
vána. To tedy platí prý i o s pravt ns~ ~ u vse,ch podílníků presumo-

~~P:t~š~~~~e PJ·:t latu, p'řijdke-IiP~p~ru~~!~:~lí~\~OsZp~~el::;;~ ~~j:~k~j~~ 
( , m ]Ina osobou CIzí a způsob' t " 
zapáli), »nemůže to vybaviti výl k . 'k I u pOjIstný případ 

návštěvník není »správcem risika<~ ~,nSl ,a~<, ,sproště,ní pojišťovny, ježto 
nsika« jen společníci jimž p dl . t vereJ!'e ,~polecnos!t JSou »správci 
obch. zák.), jiný sp~lečník ~ů;e s~~uvy ?alezl ved~ní obchodu (čl. 99 
šfovna nahradí škodu rozun' I y spacha!t zlocln žhářství a poji-
lo ' 11 se ce ou tedy i žhářův ďl t k ,. 

Ehrenzweig myslí kdežto podle ť" 'h po, I, a zreJmě 
podily nevinných, ať spáchal zloČi: ;pr~zleeČne'ko ro

b
zumu vZ~Y. zaplatí jen 

ll! ne o spolecnrCI obchod-
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vedoucí anebo druzÍ. d) Str. 191-192, ll!. § 55 musí prý krýti i případ, 
že jednání přivodivši škodnou událost není jen úmyslné, nýbrž děje se 
»v předsevzetí škodu způsobiti«, »Istivě« (§ 3 odst. 2), 1. j. prý v úmyslu 
jako případu pojištění ho využitkovati, což nevybavuje prý výluku risika, 
nýbrž pročinění nároku: tak jednati může prý však jen nositel interese, 
iedy ne prý pojistník na cizí účet, vždy všwk pojištěnec, jeť prý tu rozdě
lení »správy risika« bez významu, poItění interese jde tu na účet spo
lečníků, ne pojišťovny, pročež prý musí při množnosti nositelů interese, 
na př. pří spoluvlastnictví deliktní jednání jednoho míti v zápětí úplné 
provinění nároku (roz. musí platiti i pro ostatní společníky, v souzeném 
případě tedy i pro manželku, čímž by souzený případ byl ještě jednou 
v její neprospěch vyřízen). Jinak prý však, když jsou jednotlivé ideelrií 
podíly pojištěny jako samostatné objekty, což prý se děje, chce-li se, 
by podilníci co do účinku prodlení v placení premií byli od sebe neod
vislí. Podle hořejší zásady platí prý tedy při veřejné společnosti dolosní 
jednání každého společníka, i je-Ii vyloučen z vedení obchodu, pro všecky 
společníky (pojišťovna neplatí nic), při akciové společnosti platí však 
pro společnost jen dolus velkoakcionáře, kdežto drobný akcionář, ne
jedná-Ii v interese pojištění, nýbrž na př. ze msty, j,est extraneus (roz. 
pojišťovna musí platiti). To vše jsou jistě podivuhodné výsledky, jež by 
soudný denář zákona daleko očekávati nemohl a nikdy neschválí. Ehren
zweig užívá jednak nepřípustných vykládacích method, jednak postrá
dají jeho výklady psychologického založení. Ad a). Zákon má toto roz
dělení: hlava ll., o niž jde, nadepsaná: "Pojištění proti škodě« dělí se 
v tyto kapitoly: kap. 1. §§ 48-72 Všeobecné předpisy, kde je umístěn 
§ 55, a po níž následují jednotlivé druhy pojištění proti škodě, a to 
kap. 2. (§§ 13-88) pojištění proti ohni, kap. 3. (§§ 89~95) pojištění 
proti krupobití, kap. 4. (§§ 96-110) pojištění dobytčí, kap. 5. (§§ 111 
až 119) pojištění transportní, kde je § 114 č. 1; a posléze kap. 6. (§§ 120 
až 129) pojištění proti povinnému ručení, na to hlava III. pojištění na 
život a hlava IV. pojištění úrazové. Jde tu tedy o tři řády, z nichž jedním 
je pojištění pmti škodě, jež má více druhů, a zákon udává nejdřív před
pisy platné pro řád a pak předpisy platné pro každý jednotlivý druh. 
Jestliže § 55 je předpisem pro celý řád a § 114 předpisem pro jeden druh, 
nemůže onen doplňován býti tímto, jak Ehrenzweig činí, aby se dodělal 
zásady, že i osoba pojíšťovací smlouvě cizí působí svým deliktem vý
luku risika pojišťovny a tudíž ztrátu nároku pojištěncova na odškodné, 
jen když osoba ta byla »správcem risika«. To jest násilné. Neboť vypo
čtou-Ii se znaky platící pro řád ssavců, nelze je rozšiřovati ještě speciel
ními znaky druhu dvoukopytníků neb velrybovítých a pod., neboť pak 
by byla soustava zvrácena ve zmatek, a to Ehrenzweig učinil, aspoň 
místně. Předpis § 114 čís. 1, že pojišťovna neručí za škodu, kterou ode
silatel nebo příjemce dolosně neb hrubou nedbalostí způsobil, jest dán 
právě jen pro transportní pojišlění, pro něž jest dán, a na jiné, zejména 
na pojištění proti ohni, o něž j de, se nehodí, protože tu transporiu, 
odesílatele a příjemce není. § 114 čís. 1 jest předpisem dispositivním, 
jenž může smlouvou býti změněn a ručení pojišťovně by ti uloženo, 

91" 
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př!'?pis § 55 jest ~otud velÍ~Í,m, že n,a újmu pojistníka změněn býti ne
muze, (§ 72), na ujmu POJlstovny vsak jen tak, že tato může převzíti 
ručenl I z,a hrubou, nedbalost, kdežto za dolus ovšem ne, ježto by to bylo 
na strane"poJlstmkově proti dobrým mravům (§ 879 obč. zák.). Jde 
~ obou lnpadech o dO,cel~ jiný poměr. Ad a) a cl. Ehrenzweig nejen 
z~ st~o':ll za,~onu ne;mame kntenon »správy risika«, nýbrž sám si pro 
n; Jeste t~on domnt'.nky, kdežto. známo, že podle nauky muže to jen 
zakon: Ovse~ Jest e;lpU~ltlt, prolt tomu, že v rámci § 7 obč. zák., t. j. 
JS,ou-lt .v ~teremsl pnpade predpisy zákona tak kusé, že neumožňují ani 
pn l~gl,c~em. (,res!nklt.vnlm, p,okud s,~ týčeextens~vním) výkladu uspo_ 
kopve ;esem, mo:?o, I domnenek UZlvalt obdobne, ale Ehrenzweig ve 
svem vykladu neuzlva obdoby, nepraví, kde a jwkou zákonnou domněnku 
o?dobně používá, nýbrž tvoří si domněnku novou, úplně libovolnou ba 
vubec nesnaží se ani ukázati, že předpisy zákona, tak jak jsou (§§ 55 
a 71),. ne~ta~í k usp?kojivému ~eš~ní případu, naopak řeší jej tak, že se 
pocIťuJe Zlve trapne neuspokoJem, což o slovném užití zákona nelze 
z:?vna říci. Již nahoře nadhozena otázka, zda nelze proti manželce po
~zllt obdoby domněnky odpůrčího práva, že byla ve srozumění s man
zelem palIčem. Nelze, neboť případ jen na první zevní pohled se zdá 
obdobn~m, jest ~š~k po~ahy pOds,tatně jiné, zevně i vnitřně. Při odpo
rov~telnem .Jednam manzela manzelka jest jeho smluvnicí, přejímajíc 
bud nemo~llost.od něho nebo přejímajíc ji od něho v hypoteku a pod. 
~ bude take p,ravldelně velmI dobře věděti, že muž má dluhy, neboť dluhy 
JSou potud veCI zevní, že věřitelé, dlužní úpisy, směnky a i pouhé ústní 
sml~uvy JSou zjevy zevní, a tato pravidelnost vědomí jeho závazku odů
vodn~Je domněnku proti ní, že jedná s ním ve fraudulosním dorozumění 
a stací, by P;o případ" že tomu tak výjimečně není, vyhražena jí byl; 
P.?~o~: ~yvra!ltl ~omnenku protidukazem. Avšak, zapálí-li manžel po
Jlsteny pre~met, vs:,cky tyto předpoklady tu chybí: to není společným 
čmem,. man~el Ledna ,s~m, z pravidla tajně (v noci), dřív není zevně nic 
k poslt~nult, az kdyz CI!, p,r-0ve~en, a věc hotova, neboť do té doby je 
tu J~n um~sl: pravlcl:,lne, tez ta:Jeny, a proniknouti do duše, zpytovati 
ledv~ taJne, ~mysly cl?veka nelze: tak nezbývá nic, než možnost, že 
manzel .se Jl Jako ~a~zelce př,~ce ~nad svěřil, tato domněnka jest však 
tuze neJlsta a ?dvazna, nelze nCI, ze tu bude pravidlem, a proto zákon 
takovou, ~Omne?,ku,.~;ustanovi!. )de~li o spoluvlastníka jiného, ciziho, 
Je .t~ ]e~te ~dvazneJs1. Ad 4. Muže ovšem palič jednati úmyslně a na 
pOJIsten: a~1 nevZpO~e!lOult, na př. zapáliti stodolu, by uhořela osoba 
tam zavre?a. ]edna-lt vsak v interese pojištění, je to ovšem lest, podvod, 
ale ;ozu,ml, se sa~o seb,~u, že, stačí-Ii k osvobození pojišťovny úmyslné 
zap~le,m, ltm spl~e stacI toto lstné, podvodné, stačí na to sám § 55 a 
nenl treba do~o!avaÍl se teprve § 3 (2), jenž jedná o lstném zaml,čení 
oko~?oslt hro::lClch nebezpečím škody při uzavírání smlouvy. Naprosto 
nepnpustno vs~k)es} Č1l11lt za le,st jednoho zodpovědným všecky druhé, 
~~ pr. t~~y ,prave vsecky ostatm spoluvlastníky, a když to Ehrenzweig 
clnl, tvon ~Im pralt ~"Ir;r domněnku, založenou jen na faktu spoluv last
l11CtVI, ktera byla prave Jako neospravedlněná zamítnuta. Každý spolu-
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vlastník má pojištěný jen svůj ideálni podíl, třebaže. js.ou za premie právi 
podle smlouvy všichni solidárně, neboť otazka .JeJI;~ z~v~zku proh 
pojišťovně může býti upra~ena jakkoli, tato"t~ke mu.ze byh smJouv?u 
upravena různě, avšak nent-h upravena zvlaste, plah P?dle. prava, :e 
každý podílnik má nárok na svůj podll (§§ 829, 839 obc. zak.), takze 
pojišťovna nemůže jej vyplatiti jinému podílníku, leč ?~ ten,to. byl tak 
neb onak jeho zástupcem. Ad al-dl. ]de-h o ,dehktnl Je,dn~nt, o Vlr;~ 
C§ 55: zlý úmysl a hrubou nedbalos!), jde o ~tazku vad!,e vule a tU?!Z 
o otázku psychologickou, soudce musI zkoumalt, zda, proc a pok~d ;nuze 
jednoho činiti zodpovědným za čin druhé?o, má-li t~ ~ostatečne p,:t~hy 
pro souhlas nejednajícího s činem jedna]1cího, pro JeJlc~ dorc;zumem. a 
tudíž pro spoluvinu nejednajícího (§ 5 tr. zák.), a mUSI ,SI, preds!avr.tr, 
jak to bude vypadati v duši ukřivděného" jemuž dorozume?1 my}?,e pn
čet!. Zřejmo, že tu jde sice pořád o domneonku, o presum.~cI, o ntZ sh.?r~ 
řeč ale také bez zřetele na ni o sám dukaz putahy, Jlmz Jest kazdy 
důkaz stavů vniterných, stavů vůle, důkaz, jenž velmi snadno uvízne na 
stupni pouhé domněnky, kdežto, pokud není zákonem stanovena d?
mněnka, má to býti důkaz plný, nezůstavujíc,í rozumné p.oshybnos~1. Pn
klady podají k .tomu živou ilustraci. Vlastmk s~atk~ zndl SI sp;avc,; ~ 
odebere se do ciziny nebo do války neb na lečen~ a pod., .~e: p:av~ 
proto, že nebude moci sám prováděti ani dozor: ?eJen se P,oJ!slt, n~brz 
i hledí, aby dostal správce ,sp~leh,1ivéh? ~ P?;t.lveh~: n:c~ene se erec~ 
zklame neboť správce z vsehJake mozne pnčmy, Jlchz Jest mnozstvl, 
zapálí;' poněvadž správce byl »správcem risika«, ~'auka Ehrenzwelgova 
přičítá jeho zločin nevinnému ,vlastníkovI, kte;y tedy, nedost~ne ,od
škodné ač právě proto se pocltve pO]1slt!. Co ma takovy vlastl11k delat, 
by se Škody uchránil, a jak bude pohlížeti na takovou spravedlnost? 
Nad to správce opravdu mohl zůstati poctivým a nezp:one~~řiti se, neboť, 
i když se mu přihodila jen hrubá neopatrnost, plat} tote,z. N~?o; ~oru
čel1ský soudce zařídil, jak pod vlastní zodpovědnoslt ~US!, pO]1stenl po
ručence, třeba ještě dětského věku, někdo však musI dum spravovatr, 
a ačkoli si soudce dal všemožnou péči s výběrem portlčníka, ten ho přece 
zklame a zapálí, takže dítě podle nauky Ehrenzweigovy nedostane od
škodné a stane se žebrákem. Jaké pocity bude míti i jen ten poruč;nský 
soudce, neřku-li poručenec? Neboť co měl ještě dělat, by p.orr;čer;cesk?dy 
uchránil? A podobně to bude i s manželkou. Onen vlastntk, Jenz SI zndll 
správce, a tato manželka (o děcku ani nemluvě I! bud?u, n~p!.o~to b,ez 
viny na zločinu správce nebo manžela, ale, an se JIm prave pnclta zlocm 
správcův (manželův) potud, že se činí zaň zodpovědni aspoň civilně tak, 
že neobdrží náhrady, má se věc tak, že Se tu postaVIla 'pres~myce ne 
pouze juris, která připouští pr0.tidůk~z, n~brž doko.n,:e ~e Jur,;, Jez P:o~
důkaz nepřipouští, neboť, kdyz nent r,rch mm ~;ave I11C J:n~ho, n~z "~ 
onen jest zaměstna~atelem a tato ,m.anzelko~ eah~e,)est ka::de vyvracen~ 
domněnky a protidukaz dorozume~l. znen;oznen, J,;zt? .z~n;e,st.~a~at!,lstvI 
(manželství) vyvrátiti nemohou. ZreJmo, ze tu n;USI byh Jes,te J1ne putahy 
jejich souhlasu, a to takové, by vystoupIly z ramce dom~~nek, a na?yly 
síly důkazu přesvědčivého. A o to půjde i v souzeném pnpade, Jenz po 
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právní s,tránee má ~e prost~ takto: Podle § 5 je pojišťovna jen tehd 
plosta zavazku: kdyz POJlvStlllk pOjIstný případ přivodil úmyslně nebo hru: 
bou ne~bal?st!. Tenvto, p,redpI~ vmyslí na t. zv, pojištění na vlastní účet 
kde PO!,Stlll~ .av pOJlste~y Je taz osoba, t. j. někdo pojišťuje sama sebe' 
svou ~e~,v aj JIZ o~.?bvn~ n~~o :ástupeem, a teprv § 69 jedná o POjištěni 
~'~ <;IZI uce:, o y~J~stenI c~z: ~eeI, kde vedle pojistníka vystupuje zvlášť 
J,ev~te VbStlllk ve::I )akopoJ!stenec, načež podle § 71 jeho činění má tytéž 
uc:nky )ak~ ,člne~I P~JIStlllkovo, ,~vo~ platí yrávě i pro § 55, takže: ať 
ZPUSObl pozar poystlllk nebo pOjlstenec, vzdy pojišťovna je od placení 
osvob?z:.na, T? ~se Jest.~e.zv,adnvé (až snad na to, že, nevěděl-li pojištěnec 
v dobe cmu Jeste o pOjlstelll a cm jeho záleží jen v hrubé nepozornosti 
~,~e~l~ by ~e povd~~ shora .vylič,:né ~atio legis: zabrániti, by vlastník po~ 
jlste,ne veCl nehresl1 na pOjlstelll - 1 tady s právním citem by pojišťovn 
plalIla), a není,tedY"třeba umělých konstrukcí, lze se drž~ti doslovu Zá~ 
kon.~. Y,souz,e,,;em pnpadě jde o pojištění na vlastní účet, neboť návrh na 
pOllstem uvad~ lako navrhovatele oba manžele Ferdinanda a Apolenu 
~~?VO'll v( spoluzvalobkym) a v rubnce »Jméno pojistníka« opět oba, jeho 
1 jl, tak~e, kdyz potom.):st, ~od~psán na návrhu dole jen on, znamená 
to Jen, z,e Vyjednal pOjlsten! Jen Jako její zákonný zástupce, Pojišťovna 
sa:na zaJlst,: nepochybuJe, ze s,e ohledně plac~ní premií byla oprávněna 
drz~tI spol~zalo~kyne co do JeJlho podílu, ježto v čl. 9 poj, podm, je pla
cel11 premll, ulozen.o pojistníku a spolužalobkyně je v návrhu uvedena 
Jako, pOJlstn~k. Je-~1 vsak sama pojistnicí svého podílu, má právo na svůj 
P?drl ,n~,odskodnem, dokud jí pojišťovna nedokáže, že jí přičítati sluší 
,,;eJak~ cm § 55, t. J, all man~el její úmyslně (podvodně), zapálil, .že je 
tlmto)eh~ ~!nem sPOluv,ll;na, zve ho ,vykonal bud' na její návod, radu neb 
a~.eovn ,s l~l:m schvaluJlclm v~do:nlm. ,Takový důkaz se jí však podle 
zJlstem nl,,;slch ~~oh;, p~dle ,mchz nem tu proti ní (ana pojišťovna ani 
n~!vrd~a, zve .zvysenr pOJlstne sumy v únoru požárního roku bylo co do 
vyse premrstene - byly pojištěny všecky obytné a hospodářské stavby 
~~J:", stodola,.!ež v p:osin~i pak ~yhořela - nýbrž tvrdila jen, že po~ 
JlS!e111 by~o zvyseno) n~c J!l1eho, nez, že majíc co činiti se svým kojencem, 
nesla vse učaUnlÍl pracI záchranných - nezdařil. Zapálí-li spoluvlastník. 
spol~cnvou věc; ~':.oviňuje jen svůj podíl, nevinný spoluvlastník, tak ne
v~nny, ::e ,nem!, uc";~t~ na vvině paHčově, že nelze hci, že tento jednal ve 
srozu;nel1l, s mm, pn c~:n~ ,~edostatek důkazu takové spoluviny rovná St 

nev!ne, \put~hy ;ZbUZ~JICl Jlstou pochybnost o jeho nevině, avšak nedo
stacuyclk uplnemu d~ka~u viny, zůstávají bez významu) - podíl svůj 
podrzuJe, Spolu~lastnlctvl neznamená ještě spoluvinu a nezakládá tedy 
sohdva!ltu s Vll11ll~em, To próvedeno již v rozhodnutí čís, 8226 sb. n, s., 
na ~ez, ~e od,ka~uJe, To platí vůbec pro množnost pojistných interesentů, 
podllmcl praV?I~O spolfčenství i mimo případ spoluvlastnictví nejsou 
co:rel, nen~sta~a, kore~l!t~; přI pvojištění na cizí účet spadají pod § 55 
o;se~ 1 popstnlC! 1 pOJ1~tencI,;avsa~ ~?realita nenastává ani ve skupině 
te am v on~, ~akze,kdy: na ,pr. zapah Jeden ze dvou pojistníků a druhý 
lest neVll1ny, Jest prOVll1ena Jen polovička nároku, a když tedy pojištěnci 
JSou také dva, obdrží každý jen polovici svého podílu na náhradě. Pro 
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správnost právní zásady zde hájené mluvi ještě jeden .dů~az. ústa~ ~o
jištění ztrácí se svými počátky daleko v i11ll1ulosh, ale jlste JC to Jlz vl~e 
než půl století, co pojišťovnictví nabylo ohromného rozmachu a neby
valého rozvoje, Případů, že jeden ze spoluvlastníků spáchá pojistný pod
vod, na pL zapálí pojištěný objekt, stal se už veliký počet, )esttvo tedy 
pr;pad všem pojišťovnám dávno známý, i jest otázkou, pr?c POllsťovny 
nepojaly do pojišťovacích podmínek ustanovení, že pO]1stny ~odvo~ Jed
noho z pojistníků (pojištěnců) stíhá svými následky 1 druheho, vsecky 
ostatní? Zjevno proč: protože by to odrazovalo i poctivé podílníky od 
pojištění na takovéto podmínky, neboť by pOdí,lník nebyl ni~dy jis~,. že 
je opravdu pojištěn. Jestliže tedy pvojišťovny map. s~adnou moz,:o,st z~lmy 
své hájiti, ale ve vlastním prospechu toho neCI111, nemohou zadatI, by 
se jejich pojišťovací podmínka, která postihuje po svém přirozeném 
smyslu jen skutečného vinníka, jak tu čLv 3 poj, podmínek žalova~é po
jišťovny, pokud se týče sám zákon, jenz v § 55 podle JejIch r:nklad~ 
v týchž mezích se drží, vykládány byly násilně pro ně. ~ pro,tI dr~he 
straně. Že na tom, když pojišťovna 'bude nucena vyplatItI pOdll nevm
ného, není nic nemravného, je na bíle dni, i míjí ose tedy vývod do~olá?í, 
uplatňující nicotnost pro přičení se dobrým 111ravum podle § 879 obc, zak, 
již proto cílem, nehledíc k tomu, že předpis tento vztahuje se jen na 
uzavření smlouvy, nikoli na její plnění. . Že konečně není tu případu 
§ 1315 a) obč. zák., vysvětli! odvolatelce již prvý soudce a praví to vý
slovně í Ehrenzweig str. 190 'Č, 3a), z něhož ona vychází. 

čís. 9356. 

Jest povinností podnilmtele dráhy, by udržoval kolejiště v řádl1ém 
stavu a ručí za škodu, již utrpěl cestující, vystoupivší z vozu dráhy, za
chytív se podpatkem v prohlubenině podél kolejnic,e. Míra spoluzaviněni 
.poškozeOOho. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1929, Rv II 495/29,) 

Žalobce, vystoupiv z vozu pouliční dráhy a přecházeje druhou kolej 
dráhy, vstoupil do prohlubně a zlomil si nohu. Žalobě proti dráze o ná
hradu škody vyhověl pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e jen čá
stečně, uznav zavinění dráhy jednou třetinou, spoluzavinění žalobcovo 

. pak dvěma třetinami. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání ani té 
ani oné strany, D ů vod y: K o d v O' lán, í s Ir a n y ž a lov an é. 
Ježto bylo již právoplatně rozhodnuto, že úraz nebyl přivoděn příhodou 
v dopravě, zbývalo vyřešiti otázku, zda žalovaná není povinna ná~radou 
škody podle předpisů občanského zákona. V tomto směru dospel pro
cesní soud k názoru, že žalované přičítati jest zavinění podle XXX, 
hlavy obč. zák., za něž žalobci zodpQvídá. Odvo']ací soud 'Schv~lule 
tento názor. Prvý soud zjišťuje ze smlouvy mezi žalovanou a spravou 
státních silnic (nesprávně praví obcí M.) z 21. listopadu 1928 a z 15, 
května 1907, že žalovaná společnost převzala závazek starati se o to, 
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by hrany kolejí nepřečnívaly přes povrch silnice. Bod 7 odst. IV. 
smlouvy zní: »Oas Prom, sowie das Niveau der Strassentei1e darf 
dem Bau der Bahn in der Regel nicht verandert werden ..... 
Schienen milssen ohne Vorsprung oder Vertiefung in die Ebene 
Strasse gelegt werden. Die Schienenoberkanten dilrfen demnach . 
die Strassenoberflache nicht hervorragen und wo dies 
gr6sseren Abniltzung der Strassenfahrbahn, oderaus anderen ursa"nen, 
dann behu!s a.]]falliger Ausgleichung des Ni·veaus bei seitlicher Anlage 
des Oeleises nicht zu vermeiden ist, so soli mittelst Anschotterung aus 
festem, normalmassig geschlageltem Schotler, oeler durch Pflasterung 
der betreffenden Strassenstellen ein, sowohl dem Strassen, als auch dem 
Bahnverkehr entsprechendes Querpro!il geschaffen werden. Oas dazu, 
sowie zur currenten ErhaHung der Strasse ilberhaupt ben6tigte Material 
wird vom Strassenarar beigestellt.« Ustanovení bodu 7 nelze vykládati 
jen tak, že se jím stanoví toliko zásada pro kladení kolejnic za stavby. 
Při tomto názoru nebyla by žalovaná povinna postarati se o snížení ko
lejnic do roviny silni·čního tělesa, kdyby za provozu z jakýchkoliv příčin 
vystoupily nad povrch silnice, což zřejmě bylo by v rozporu s účelem 
ustanovení bodu 7. Jest zjištěno, že na části silnice mezi prvou kolejí, 
po níž přijel žalobce, a druhoU' kolejí byla vedle ko'leje prohlubenina 
as 15 cm hluboká, as 20---25 cm široká a 20-25 cm dlouhá. Nešlo 
tedy o prohlubeninu nepatrného rázu. Právem proto dospěl prvý soud 
k názoru, že na tomto místě vyčnívala kolejnice, byť i po jedné straně, 
nad povrch silnic-e prohlubenil1Jou snížený a nebyla tedy s této strany 
kryta silničním tělesem. Bylo na žalované, by se podle bodu 7 smlouvy 
postarala o odstranění této závady. Zjištění prvého soudu na základě 
znaleckého posudku, že díra byla jen v menší míře způsobena provozem 
dráhy a hlavní příčinou vzniku díry byla silniční vozba, dešťová voda 
a rychlé opotřebení štěrku, kryje se s posudkem. Znalec ani v souhrnu 
posudku nevylučuje spolupůsobení provozu dráhy, byť i v malém roz~ 
sahu. Znalec sice udal, že štěrkovou vozovku i při největší- píli a opa~ 
trnosti nelze udržovati v dobrém stavu, avšak též připojil, že vydláž
děním vozovky po obou stranách kolejnice by rázem byly odstraněny 
veškeré ohtíže a nemohly by vlivem pro-vozu vznik-nouti prohlubeniny, 
ježto opotřebení kamenné dlažby vozidly je nepatrné a vliv dešťové vody 
úplně odstraněn. Není-Ii tedy vozovka po stranách kolejí vydlážděna, jak 
bylo stanoveno v bodě 7 smlouvy (mimo násypu z pevného normálně. 
tlučeného štěrku), nemůže se žalovaná odvolávati na nemožnost zame
zení vzniku prohlubenin. Tím méně může se při tomto stavu věci odvo
lávati na to, že podle znaleckého posudku lze opravu vzniklých děr 
prováděti jen za mokrého počasí. Byl-Ii volen k vyrovnání niveau sil
nice ze způsobů v bodě 7 uvedených způsob k tomu nepostačující, jak 
jasně plyne ze znaleckého posudku, musí žalovaná nésti též důsledky 
toho, že se ve štěrkové vozovce, nemající patřičné odolnosti, tvoří u ko
lejí prohlubeniny, které pak způsobují, že kolej není z boku kryta sil
ničním tělesem, takže na straně prohlubeniny proti ustanovení bodu 7 
vyčnívá nad povrch silnice snížený prohlubenínou. Proto bylo její po-o 
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b rohlubenina na místě, kde žalobce 
vinností, by se postarala, o to, k r .p boku kryta silničním tělesem. 
utrpěl úraz, byla odstrane,:a,~. o, eJnIce z. ud zavinění, za něž podle 
Neučinila-li tak, právem pnclt~l ~r~c~~nI ~~; tom je pro žalobce ne
hlavy XXX. obč. zák. zodpOVl a. z~ ~ !. u' a správou státních silnic 
rozhodné, kdo podle d.ohody mez! za ovano ·cemi a že podle smlouvy 
provádí opravy sillll.ČnIhO tde~ah m~Zl. k~lt2~~ala ~bec M. vydláždění a 
mezi obcí M. a spravou statnIC SI ~.I~ O d vol á níž a lob c o v o 
udržování silmce, kde se s~al~ ne, o a·d o ledku toho nesprávné právní 
spatřuje nesprávné hod~ocelll duk~ZU adv d us ěl k názoru že žalobce má 
posouzení věci v tom, ~e pro~esnI s,ou . ;~Pna zaviněni' určil na straně 
na úraze převážnou mero~ .;'mu a z; po ~ež i v tomto bodě schvaluje 
žalované jen 'j" na strane z~obcov~ /i~k zjištěno na základě posudku 
odvolací soud názor procesll! o sou t· ěl žalobce zlomeninu pravé nohy 
Dr. N-a a chorobopISU nemOCnIce U ~p 'azu již zdráva. Bylo poža
před úrazem a tato noha nebyla v 7 a~~ urák ) by žalobce přecházeje 
davkem obyčejné opatrnostI (,§, 129 kOl ~. zd ;hy činil tak' s náležitou 
část silnice, na níž byly p~I~Zeny ,; el;eb:~e ~výšené míře vzhledem 
pozorností. Této opatrnostI Y o, u ne o kler. mu nebyl neznám. Podle 
k zdrav~·tní!nu ~t~VU-.J;ho p~av; t?hfc;bce p~ed ním obyčejným krokem, 
svědecke ~ypovedl, VIle:n~ K a .s~of:a a k vlaku měli ještě hodmu času, 
nejel proh~lak, ne~la pr,e I ~n;1 otokolu ze dne 17. ·Července 1924, 
čímž ,vyvrac~n Je udaJ za o cuv v P~alobce tím spíše věnovati více po
ze mel naspe:h ~ vlakub MOhJI ~ed)T'těno nebyla prohlubenina nikterak 
zornosh ceste pred ~e .ou; a ZJIS,. ' . b če·né ozornosti nemohl 
nepatrného rázu, ta~ze JI zalo?ce P~I ~c~~~h~ rrafu. troto jest schváliti 
Přehlédnouti, an all! netvrdIl, ze Jes .s a, '·cvI'tat·1 větší zavinění 

.h d v valobcl Je na urazu pn 
názor proceslll o svou u, ~e z 'dle § 1304 obč. zák. na straně 
než žalované strane. Pom;r vstanov~nr po odle něhož mají strany nésti 
žalobcově .' /, a ?a strane zalO~%?et/" ~dle názoru odvolacího soudu 
škodu vzmklou urazem, .odpovl.a z rh' podle zjištěného stavu věci. 

. zavinění obou stran, ktere Je na uraz u s I ~ , v " dovolání 
N· v v· S o u d ·nevyhověl dovolam zalovane drahy" v· 

žaloh~oJv~ y :y~~věl potud, že uznal žalobní nárok po. pravu treml 

čtvrtinami. 

O Ů vod y: 

'N dený rozsudek obstojí po stránce 
K dovolání žalovane: apa . dOvod které vyhovují 

právní, a lze odkázati stranu žal~vanou ~vao.beh~\)v~lacíh~ spisu .. Dodává 
stavu věci ~ záko~~ av neJsou .vyvra~e~Yl:rňU·/ že podle smlouvy nebyla 
se jen k namltka~ zal~vane. tot?. n~ stát~Í 'silnici a že proto tu není na 
povmna vykonavah udrzovacl. prace v· b·i ostihovala povinnost 
její straně p.asivní žalob;í l~gtlm~c~, t~~ I :z'!;;křý~/ prohluhenin, oprava 
k udržovánI sllmce a o.s rane~l, oněvadž se ·inak nový štěrk se 
může se státi jen za n:'?kre~O ig:íc~~~i~la jej okamiitě zase z díry vy

:I~~tm!:~~;lmk n:;~~l~d~n~' ~otyčného místa že jí nebyl správou stát-
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níc,h siln~c do~á~, d~le, že není abvyklé, odstraniti ihned jednatlivá 
poskazem sdmcmho telesa, že zůstávaJ'í až do. periodické apravy sl'ln' , ,. b kl' .. Ice 
a ze ~em am a vy ym sdmce vydlážditi, kanečně, že mezi vyčníváním 
vrch~1 hrany k?!~J~lce nad pavrc~.:m silnice a mezi úrazem není příčinné 
sauvl~las.:!. N~zslml saudy byla,zJlstěna a tomuto zjištění nelze již v do_ 
volaclIll nzem adporovatr, ze zalobce, vystoupiv z pouliční dráhy, za
chytrl se podpat~em, ~ravého střevíce v padél a bezprostředně vedle 
kolej11!ce se nachazej1cl prohlubemně as 15 cm hluboké as 20-25 
"k' 2"25' ,cm slro, e a .. ,::: c~ dlouhé. Slo tu tedy o vadu, pakud se týče o pOško_ 
zem kol,ej1ste sameha, Jehož ~~ržování náleží dráze, ať již toto paškození 
bylo zpusobeno j3koukollv pnclnou; neboť stanoví odst. 8 smlouvy: »Alle 
aus Anlass des Baues filr den Betríeb der Bahn VOn der Bahnunter_ 
nehmung hergestellten Baulichkeiten, Anlagen, Vorkehrungen hat die 
Bahnunte~nehmung a~f ihre Kastenin gutem Stand Zll erhalten,« Jestliže 
tedy vyčnlval~,kol,eJmce, byť I pa Jedné straně, nad pavrch silnice pro
hluben:~au sntzeny a nebyla tedy S této strany kryta silničním tělesem, 
Ja~ nanzena v badu 7 v adstavci třetím smlouvy, nedostála žalavaná'·· 
sve povmnash, udržovati kalejiště v dabrém stavu, a ručí za škodu 
~tera z t?hato apa~llenutí vzešla, Jde-li však o poškození kalejiště, nen! 
treba ablralt se atazkau, koho pastihuje povinnost k udržavání silnice 
zda· j~dnotlivá poško20ení silnice se odstraňují tepr\'e při periodických 
opravach, nrkoh Ihned, a zda jest obvyklé silnice vydlážditi. Podle adst. 
8. s~louvLa,podle '~§,129~, 1299 obč. zák. bylo věcí dráhy, by paško
z~ne kolej1s.te ~a m~ste, J';z padle vlastních údajů je velice frekvento
vano, apravtla učelnym zpusabem; bylo na ní" by použila veškerých pa
dle zku,senash ~'padle vědy vhadných prostředků k odstranění nebezpečí, 
spoJeneha se znzenfm a s provazem železnice, a nemůže se davalávati 
taha, že ště;kem m~že s.e stáli oprava jen za. mokrého. pačasí; že lze 
vaz,ovku d!'ahy, udrzov~:1 ,v dobrém stavu, vychází z posudku znalce, 
J.~nz prohlasl'l, ze v~dlazde,11Im, voza~;ky po obau stranách kolejnic by 
laz~m byly odstraneny v~skere abtlze a nemohly by vlivem provozu 
vZ11lkn?utr pr?~luben!ny, Ze k zařízení dráhy patří i kolejiště, není po
chybne, rov~e,z ne, ze prohlubenma takavá, jak byla zjištěna v podél 
a ~,edl~ kaleJnlce s~ma a sabě může vésti k úrazu chodců, kteří přechá
zeJI pres koleje drahy; že konečně mezi vyčníváním vrchní hrany ko-
18J11Ice nad povrchem silnice a mezi úrazem žalobcovým jest příčinná 
SOUVislost, bylo pa skutkavé stránce nižšími soudy zjištěno a nelze dů
va~n,ě O' lom pochybovati, že, kdyby kolejnice na jed'né straně nebyla 
vyc11lvala ;nad povrchem silnice, kdyby podél a kalem kolejnice nebyla 
prohlubenma, nemahl se žalabce v díře zachytiti podpatkem, spadnouti 
a zlomlŤl SI nohu.Dovalání strany žalované není důVodné a nebylo mu 
proto vyhověti. 

, ~apro(j; t?mu je d a vol á níž a lob c a v o důvodné, pokud vy
t~ka ?dvolacll~u saudu, že nesprávně pa·saudil věc po stránce právní, 
prpoj1v. s: .~ nazoru prvého ,soudu, že SP?!~,zaviněnío žalobcovo jest větší, 
~ez ,zavmem syany zalovane.Jest sice nlZSlm soudum přisvědčiti patud, 
ze zalobce mel' povinnost při překročení silnice se chavati apatrně, to 
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tím spíše, an již před úrazem měl nohu zlomenou .. ~eč nel~e přezírati, 
že chodec, jenž přechází silnici podle zjištění ,so~du veln21 fr;,kven;a: 
vanoU 11Iusí též toho dbáti, by se vyhýbal vozldlum a .' trebaz.e ~rave 
v dabě, kdy se žalabce ubíral silnicí, nejela pauliční dr~ha am j1n~ po-

az musil především věnavati pozarnost ruchu a daprave na sllmcl, pa
v ěv~dž se situace může neočekávaně změniti. Jestliže si tedy žalobce 
11 rávě v okamžiku, kdy přecházel přes kolejnici, nev3íml ;líry, nelze ta 
bakládati za zavinění tak veliké, jaké se zr~č! v tam, ze ,drah~, ponechala 
kalejiště v tak vadném stavu, j3k bylo zjlsteno. Takovet? ,pnI?é, z,aned
bání" povinnosti jest zaviněním větším, než neopatrnost, .lez syha ::alob
ce. Byla proto uznati, že nároky žalabcovy jsou pa pravu treml ctvrŤl
nami. 

čis. 9357. 

Byla-Ii umluvena splatnost pohledávky dnem nastoupení d~ictví 
dlužn&em, jest rozu.tněti nastoupenim dědictví již dědick~u )~řih_l~~ku. 
LhOstejno, že byla napotom podána ~aloba o nepl~tn<?s~ za~eÍ1., UC1~Y 
nastoupení dědictví trvaji, dokud 0';111 o n.~~OUP~111 d~~ctvl p~~voplat
ně ro.:hodnuto, pozůstalost odevzdana a Jejl prolednanl prohlaseno. za 
skončené. 

(Roz. ze dne 12. listopadu 1929, Rv 1 1792/28.) 

Žalavaná dluhovala žalobci 20.000 Kč, jež se zavázala zaplatiti po
dle mažnasti, nejdéle však pa nastoupení dědictví po s;urti sv~ho ot~e 
Jindřicha W-a. Jindřich W, zemřel dne 2. srpna, 1925 ~ ~~lovan~ ,se pr!
hlásila dne 9, srpna. 1926 k dědictví výmine,čne ze zaveŤl, k,terazta de~ 
dická přihláška byla na soud přijata. Proti žalobě o zaplaCe?l 20.000 Kc 
namítala žalovaná najmě, že dosud nenastala. spl,atnast zaz~l?vané po: 
hledávky,j~žto slavy »po nastaupení dědictví«Jes,t r~zum~ŤI ~kut.':.cne 
převzetí dědického podílu níkaliv farmální podám dedlcke pnhlasky, 
ježto žalované teprve po ~kutečném převzetí dědictví ?ude, umožněna; 
dosáhnauti prostředků k zaplacení dluhu, Pro. c e s n I s o udp rve 
s tal i ce uznal padle žalaby, mimo jiné z těchto. d,ů ~ o cl ů:. Co ~e 
týče námitky, že nenastala spla\~ost, jde z ;tlužníha UplSU n~ Je;o, z~ 
se žalovaná zavázala žezaplah dluhneJdele pa nastoupe:u dedlctvl 
po smrti Jindřicha W-a. Jde jen a to, ca jest razuměti sl?vy »po n,~
staupení«. Že Jindřich W. zemřel v race 1925, Jest soudu zna~a, R?v,nez: 
že se žalovaná přihlásila za dědičku výminečně. ~astauP:11!m ;tedlct~1 
se rozumí ujetí se držby dědictví (viz slovní reJstnk k obca!,s~et;tu ~a
koníku komentář Stubenrauchův). Z použití slav nastaupe~1 dedlctvJ v 
§§ 800, 802, 805 a 809 obč. Zák. jde bezpoch~b~n~ Jeva~ .. ze,Je~t roz~
měti nastaupením dědictví přihlášení se k dedlct~1 ~ pnJeh tet,a pn: 
hlášky. Avšak, 1 kdyby se nesdílel tento názor, musl byh podle sve~ecke 
výpovědí H-a vzato za prokázáno, že při stanov~ní,daby, sp,lat~~sŤl dl~
hu měly strai1Y výslovně na mysli zadání a přileh dedlcke pnhlasky a ze 

I, 
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v tomto směru nebylo o db' '. " 
Namítá-li žalovaná že Závě~ e

o 
s~lat::oSÍl meZI .s~ranami ': 

ším žalobcem (tat~ okolnost·~ JID~flCh,: W-OV1 J~st napadána 
přihlášení za dědičktl jest to \hSOtu . u. z~a~a), takze napadá tím 
žalovanou jest věcí rýze osobní °t~ ere, J'e~t~ z~dáni dědické F' "'''d''Kv' 
d~dictví nastoupiti, proti níž ne:Uů';': ~ fagamm Jest pro~á~ána její ,'. 
c 1 S. o u d napadený rozsudek potvrd~.o DC~ ČIDď~ opat~em. Od;, o I ,,' 
mluV1 o nastoupení dědictví nemův .' v o y. Jezto se vys ',' 
obsahu dlužního úpisu přihr"-r ze bkytr pochy?nostr o tom, že 
obč. zák 'e t ',1:1 ,I s~ zakonnernu ustanovení 
jak sprá~~i ~vá~~s;~~~:2~rsod:rr~~ vyr?z.umívati přihlášku děclick:ou. 
»Erbantrill« měly na m sli ' v .... nym J,-;n o t~, zda strany , , 
zjistil procesní soud sV~dec~~~o JIDeh~, .nez co Ílm míní zákon. A 
právě na mysli přihlášku dědickOUvy~~š~~~~ t~O~ef~ H-ad ~e strany měly 
výsl~vně v udal, že i žalobci i zmoc~ěnci žalov1~é ;'tva ne, neboť o svěde~ 
VyIOZ11, ze za nastoupení dědict . . t .. arl~ W-OV1 dUkladne 
a její přijetí na soud. Okolnost žev~v~~sek )~~!~~t1 d.ed.,c~oU přihlášku 
nosti byla odsunuta až do dob t . v.' u~ad1, ze doba splat
vané v čase vystavení dlužníh/ ú nas oup~m ~ed1ctv1 proto, že se žalo_ 
ků, nemůže na věci nic měniti neb~sťu ne ~s:a~alo peněžitých pro střed
vystavení dlužního úpisu existoval ž~e s u. e nvos tr dluh ten již v čase 
možno,sti a jako nejzazší hranice splatno~~~~ayl~ela. d}uh zdaplatiti podle 
pení dědictví žalovanou o 'e"' . v'. prave uJe náno nastou
dluhu podle úmyslu stra: n1s1~% ~~~' ot~t~e trmtf okamžikem splatnost 
žalovaná již mili vy • v e u na o, zda v tu dobu bUde 
Jindřich W. již z!~ř;~c: ~:n::n~af~ostr~d~1 čili nlc·

o 
Že otec žalované 

přihlásila a že Přihláška ta na soud v~n~ l~ho pozustalost1 ze závěti 
tím splatnosf zažalované pohledávky p~~eP~la!a"hJes! nesporn.o, takže ' 
nastala, a nemůže na tom nic mě . . uznv' Ov Up1SU podle stran 
neplatnou žalobou napadá. Že by ~~t~l~k~~no~t, zve }~I~bce závěť jako 
žádání, že by tudíž b la . v ,v ' s rane za o ce o nepoctivé 
milka exceptio doli, j/ vyl~~~:~~e~dU žza}ovanou st~anou. vznesená ná
cení zažalované pohledávky již v' dob~ p~~~b.C1v ~z~sel. n:rok na zapla
ho úpisu tak i podle úmyslu stran. m za o- y Ja podle dlužnf-

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

D ů vod y: 

ku ;~el~r~~~~~~~~n~~o~~~o~~:~~a~t:o~~orná věc v napade.něm rozsud-

'
nižších stolic. Že se nastoupení dVd' t . dSChVI aluJe tuto čast rozsu, dků 

b v . . e 1C Vl ovo atelkou jím v podl § 800 
o ,co zak. Jest rozuměti její dědickou p vohl "k '. z v e 
pořízení jejího otce Jindřicha W a t I fl b as ~ na zaklade posledního 
žalobce podal dne 25 června 1'9'2-7 vS labo eZt:redmě!ným z důvodu, že 

. za o u se zalobmm vod" v . 
pos~ední pořízení neplatné, kteréhožto rozsudečného v' Z\ amm'd ze J.es: 
tak:, p:oÍ1 dovolatelce, nelze uznati. Nehledí-li se k t yro ~ se .om~ha 
lobe vubec dosůd nebylo rozhodnuto, podle § 805 O~~~u~á~e °d:~:~ ~:= . 
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může již odvolati soudní přihlášku k dědictví, ani bezvýhradnou při
hlášku změniti a vyhradit> si dobrodiní inventáře, takže účinky nastou
pení dědictví (§ 800 obč. zák.) trvají tak dlouho, dokud není o nastou
peni dědictví právoplatně rozhodnuto, pozůstalost odevzdána (§ 819 

. obč. zák. a § 149 nesp. říz.) a její projednání za skončené (§ 174 
nesp. říz.) prohlášeno. To se dosud nestalo. Dovolatelka nechce roz
lišovati mezi nastoupením (§ 800 obč. zák.) a mezi odevzdáním (§ 819 
obč. zák.) dědictví. Její tvrzení, že podáním žaloby o neplatnost závěti 
nastala situace, jako kdyby její dědická přihláška vůbec nebyla učiněna, 
není opory v zákoně, naopak jest uznati, že její nastoupení dědictví do
sud trvá a účinkuje, vždyť by jinak proti ní žaloba ta ani nemohla býti 
podána. Podáním žaloby nebyly zmařeny účinky dědické přihlášky dn
volatelčiny. Poněvadž den nastoupení dědictví jest zároveň dnem splat
nosti žalobní pohledávky, správně poznaly soudy nižších stolic, že ná
mitka nedospělosti žalobní pohledávky je lichá. 

čís. 9358. 
, 

Vinkulací pojistného ve prospěch pojistniJ<jova věřitele, jež se stala 
součástí pojišťovad smlouvy, nastal přímý právní pomět mezi pojistni
kovým věřitelem a pojišťovnou. Peníze vyplacené pojišťovnou přešly 
bezpmstředně do vlastnictví pojistníkova věřitele, jenž ",e stal přij'emcem 
podile § 1431 obč. zák. Byly-li veřejnými sp.olečniky pojištěné společ~ 
nosti předsevzaty po požáru úkony, jimiž měli býti uvedeni v onwl či
nitelé vyšetřující škoou, čimž podle pojišť owcíCh podmínek pojistník 
ztratil právo na plnění poIišťoV'ateloV'o, jest příjemce plnění povinen 
vrátiti pojišťovně celý ocl ni při jatý peníz (nikoliv jen to, ,co má ještě 
v rukou v oase žaloby). 

Z tobo, že byla dO pojištěni zahrnuta i cizl nemovit9st, nelze USlUZO
vati, re jde o pojištění na' cizí účet Vlastnictví pojištěné věci neoprav
ňuje o sobě k nároku na pojišťovatelovo plněn~, jež podle pojišťovací 
smlouvy přísluší jen pojistníku. Uzavřela-Ii pojišťo-vací smlouvu veřejná 
.obchodní společnost, nestali se pojistn&y jednotliví veřejní společníci. 
Pojištěný peníz musel býti vyplacen pojistníku (veřejné obcbodní sp~ 
lečnosti) ,nikoliv každému společníku, třebas sp,oluvlastníky vyhořelé 
nemovitosti byli společníci. Lhostejno, >le jeden ze spoluvlastnlků nic 
nezavinil, co by způsobilo průpad vyplacené pojistné sumy. 

Pokud jest míti za to, že byla uzavřena j'edl1Otná pojistná smlouva, 
třebas pojišťovací sazby ohledně různých předmětů byly různé. 

úpadce má zpusobilost vstoupiti do sporu jako vedlejši intervenient. 

(Rozh. ze dne 12. listopadu 1929, Rv II 759/28.) 

Firma Vilém O., továrna na sukno, uzavřela dne 23. srpna 1924 a 8. 
října 1924 s pojišťovnou U. a s pojišťovnou S. pojišťovací. smlouvy, 
jimiž pojistila své tovární budovy ,se zařízením, se stroji a se zásobami 
proti požárním škodám a proti výbuchu na Kč 2,076.844 a Kč 41.310 

, 

'I' 
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u k~ždé z ob~u poj~šťoven. ~ojistky byly vinkulovány ve prospěch žalo. 
van~ banky. tll~ zpuso?em, ze náhrada škody výhradně vyplacena 
mUsI k rukam ~alovane banky. Dne 20. října 1924 vyhořela tovární b .' 
do~a. fy 0.., nasledkemčehož pojišťovny zlikvidovaly ,škodu z POŽá~ 
kazda na 1, 1.0~.320 Kč tudíž .dohromady na 2,206.641 Kč, při 
podle hl{Vjdac.~lho.protokolu pnpadalo na shořelé stavení 191.792 Kč, 
na stroj'; a ~anzeI1l 810.507 Kc, na zboží a zásoby 1,181.278 Kč, na'od_ 
klIzov.acl pra~e 18.263 Kč (u stavení Kč 6.263,46 a u strojů Kč 12.000) 
a ~a utr~ty za~hranntch pracÍ 4.800 Kč. Vzhledem k vinkulaci bylo celé 
odsk09?e nabldnuto zalované bance, která dopisem ze dne 2. prosince 
1924 zadala Jen. 930.000 Kč, a když jí tato částka byla hotově vypla
ce~a dne.7. prosInce ~924, svohla k devinkulaci pojistek ohledně zbytku 
odskodneho. Dne 9. cervna 19'25 byh veřejní společníci fy o.. Filip M. 
a Artur L., rozsudkem krajského jako porotního soudu odsouzeni pro 
zločm pOdvod~; protože při likvidaci škody z požáru padělali skladní' 
~~I?y, od~trailIh a u.schov<:li neshořelé zboží, požárem nepoškozené zbo
Zl umy~lne poš.kodIlI atd. Z~lobou, o niž tu jde, domáhala se pojišťovna 
U. na zal?va~e bance zaplacení 930.000 Kč. Podle tvrzení žaloby ne
na.stal pOJIstn~ ~říp~d a nepřísl~š~l~. f~ Vilém. O. požární náhrada, pro
toze. se ~POI~CilICI hrmy dopustIlI ,cmu, kteryml byly porušeny povihc 
n~sÍ! pOJls;l1lkovy podle čl. 17 až 20 všeobecných pojišťovacích pod
m,l~ek a Jez pO?le cl. 21 týchž podmínek mají v zápětí ztrátu nároku na 
odskodne. POJIsťov~,y platily tudiž odškodné jen omylem, žalovaná stra
na Jest bezduvodne .oboha.c,:,na a .n:usí, proto omylem placený nedluh 
pO,dle ~ 1431 ob~. zak. ~ratItL POJIsťovna S. postoupila žalující straně 
~vuJ n~rok proh zalovane straně na vrácení omylem jí vyplaceného od
skod?e~o. ~ žalované ?,"?ce přidružil se jako vedlejší intervenient Mořic 
F., treh vereJny syolecl1lk firmy Vilém o.. Pro c e s ll, í s o udp r v é 
s t o lI c e uznal zalovanou banku povInnou zaplatiti žalujíci pojišťovně 
330~344 Kč. D ů v.o d t Všeobecné pojišťovací podmínky žalující strany 
v,; ~L 17 ustano~I1y, ze, .nas~~ne-Ii pojis~ná přihoda, jest pojistník za
~az~n, pO?le moznostI mIll ~e~1 o to, by skoda byla crlvrácená a zmel1-
sen.a. V~. ~1. 19: Dokud nem skoda vyšetřena nesmí pojistnik bez svo
lem pO]lstovatelova stav pojistnou příhodou změniti veškerá písemná 
I ús~ní ~dá.ní, k:er~ poj.istn~k ~ojišťovateliučiní za ~yšetřování škody, 
~us~ UČl;lIlI spravne a uplne (cl. 20). Posléze ve čl. 21. "Poruší-Ii po:': 
]lstllIk.~;kterou z povl~n?stí_ ve článku 17-20 uvedených, ztratí právo 
n~ P0.Jlstov~te}ovo pln:'lll<<' Z~ tyto podminky byly proti dobrým mra
vum, lak uvadl str~na :alovana, soud nemohl zjistiti, a že byly neplatné 
pod!,e .§ 55 a 72 z~k. 5' .. 501 /,1917 říš. z. není správné, protože ustano
ve~lt~chto §~ .n'em Jeste v platnosti. Soudní dvůr má za prokázáno, že 
vereJnI spolecnIcl fy 0.., Artur L. a Filip M. při vyšetřeni škody na zaří
zeni, na strojích a na zásobách hrubě porušili povinnosti čl. 19 a 20 
P?jišťovac!~h podmínek, .a že bl' proto pojišťovna byla bývala opráv
~ena od:,pnh JakowkolI nahradu za poškozené zařízení, stroje a zásoby; 
ze by ~sa~bývala oprávněna odepříti náhradu vůbec, jakoby nenastala 
pOJlstna pnhoda, soud nepovažuje za správné. Mínění žalující strany, 
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že jde (, jednotnou smlouvu, takže překročení předpiSŮ čl. 17-20 pod
mínek má vždy v zápěti úplné pozbytí nároků na jakoukoliv náhradu, 
protože pojistka ohledně všech položek byla jednotnou pojišťovací lis
tinou, jest mylné. Neboť podle vlastního tvrzení žalující strany byly po
jištěny zvlášť budovy, zvlášť stroje a zařízení, zvlášť zásoby a zvlášť 
náklady odklizovací, poněvadž jsou sazby pro jednotlivé druhy poji
štěných objektů rozličné; byly tedy vlastně uzavřeny čtyry smlouvy, 
které docela dobře mohly býti upraveny ve čtyrech pojišťovacích listi
nách, a jen k vůli zjednodušení nebo z jiných příčin byly sepsány for
málně' v jedné pojišťovací listině. Tato formalita nemůže míti vzápětí, 
že se všechny čtyry smlouvy stanou neplatnými, prohřeší-Ii se pojistník 
i jen při objektech jedné smlouvy proti podmínkám. Tak široký výklad 
podmínek byl by proti dobrým mravům, protože není pochyby, že, kdy
by byly vystaveny místo jedné pojišťovací listiny čtyry listiny, jedn~ 
týkající se budov, druhá zařízení a strojů, třetí zásob a čtvrt~ nákladu 
odklizovacích, případ pojistný v případě požáru by nenastal Jen ohled
ně oné smlouvy, ohledně které pojistník se prohřešil ve smyslu čl. 17 
až 20 poďmínek - vyjmouc ovšem případ zaviněni požáru. Soud má za 
prokázáno, že pojišťovny vyplatily z Kč 2,206.641 jen Kč !, 181.278, z.a 
zásoby Kč 810.507, za zařízení a za stroje Kč 12.000, za naklady odklI
zovací a 3200 Kč na útratách záchranných praci omylem, kdežto byly 
povinny zaplatiti náhradu za budovy Kč 191.792.54, za náklady odkli
zovací Kč 6.263-46 a na útratách záchranných prací Kč 1600, celkem 
Kč 199.656, při čemž soud podle volnéhO' uvážení útraty záchranných 
prací dělil poměrně asi tak, jak pojišťovny dělily náklad~ odklizovací. 
Pojišťovny, vyplativše žalované bance Kč 9'30.000. vyp1alIly JI o~y~em 
o Kč 730.344 více, než jí měly vyplatiti a byla žalUjící strana opravnena 
žád"ti tuto částku zpět, kdyby žalovaná banka byla jí obohacena. Ze 
by byla žalující strana oprávněna žádati tu~o částku zpět. ,;,yplývá z to
hO' že polovinu Kč 930.000 vyplalIla podle umluvy s pO]lstovnou S. sa
m; a pohledávku ohledně druhé polovice vyplacené pojišťo;,nou. S'v tato 
pojišťovna jí platně postoupila. Zjištěno a nepopřeno Jest ~sak, ze ~alo
vaná banka z Kč 930.000 použila jen Kč 530.000 ke krylI pohledavky, 
kterou měla za fou 0.., že však Kč 400.000 někoIik dní pntom, když 
peníze obdržela od pojišťovny, firmě o.. vydala. Ohledně těchto 400.000 
Kč nebyla mylným zaplacením ohledně pojišťoven vůbec obohacena, tu 
skutečně vystupovala jen jako platební místo. Jinak ovšem má se věc 
ohledně Kč 530.000. Tento dluh byl žalované bance zaplacen úplně, 
kdežto od pciišťovny měla dostati jen Kč 199.656,; jest tedy žalující 
efektivně obohacena bezprávné O' Kč 330.344 a, protože tento zisk má 
ještě v rukou, musí jej vrátiti (§ 1431 obč. zák.). Neboť neobdržela pe
níze od fy 0.., nýbrž přímo od pojišťoven, tyto penf:e tvořily vždy pod
statu od jmi"ní fy oddělenou a nikdy s nIm nesmlsenou. N~rozhodnym 
jest při tom, že banka peníze dostala na účet fy 0.., ro-zhodnym Jest Jen, 
Ú ona, nikoliv fa o.. dostala peníze do rukou. Názor žalované banky, 
že 'I, náhrady za zjiŠ>těnou škodu musí býti vždy pojišťo~n.~mi v?,pla
cena, protože třetímu veřejnému společníku fy o.. nelze pncls!: VlI1U a 
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že ná.sledkem :oho.:,,:ní povinn~, vrátiti něco z obdržených peněz, iest 
m~l~y,m, nebot p0]lstem nebyli Jednotliví společníci fy Vilém O., nfbr{ 
p0]lstena tato fIrma Jako právnická osoba zastoupená společníky L-e 
M-em a F em' . k '.' k' b' . m, - ,Ja o pravmc a oso a samozřejmě se nemohla dopusťť 
nedo.vol;ného, činu, nýbrž jen její společníci a jest lhostejno hledlí~ 
k pravm povaze veřejné obchodní společnosti zda dopustil se t~kovéh . 
čmu Je,den :Čl více společnfků. Vzhledem k to~u jest také lhostejno zd o 
byly pnp~a~y budovy v. P?zem,kové kniz,e firmě Vilém O. či třem sp~leč~ 
mku":, ,~azdemu k Jedne .tretme. Náro~ na náhradu příslušel jen fě O. a 
s~ole~mcl pko so~krome osoby nemely nároku na náhradu. Nerozhod~ 
nym Jest proto ta~e, ek s~ napot?m žalující strana vyrovnala s Mořicem 
F~emve, vyrovn.aclm nze?l fy VIlem O. Tř,eba jest ještě zabývati se s ná- . 
mltk.oU zal?'vane bank~, .. zr; stroje a zařízení, s nimiž snad bylo bezprávně 
mampulovano, byly popsteny dodatečnou pojistkou čís. 5008576';:1040376 
na 82.620 Kč, takze .by)en ohledně této pojistky co se týče str~jů snad 
neby! ~ast~1 pOJ1~tny pnpad. Soudní dvůr jest toho názoru, že tato do
da~ecna.1:0)1s.tka Jes!integrující částí hlavní pojistky na zařízení a stroje 
a .ze pO'j1stem na z~nze~í a na stroje jest považovati za jednotné, takže 
?amltka Jest bezp~edmetnou. O d v o' I a c í s o u d vyhověl odvolání 
zal ob kyne 'potud, ~e. uznal žalovanou povinnou zaplatiti žalobkyni 
530.0~0 Ke,o odvolamm žalované a jejího vedlejšího intervenienta ne
vyhovel:. D u v o. d y: :alující strana navrhla v odvolacím sdělení, by 
bylo pns!oupem Monce F-a Jako vedlejšího intervenienta k tomuto 
S~?ru a pnsouzení částečné náhrady útrat pro něho prohlášeno za ne
pnpus!ne o a zrušeno pro zmatečnost ve smyslu § 477 čís. 5 c. ř. s. a 
z tehoz du;:odu, by bylo odvolání Mořice F-a odvolacím soudem odmít
nuto. NeJdnve bylo se odvolacímu soudu zabývati otázkou zda vedlejší 
~ntervence .~ořice F-a jest p~ípu~t~ou, a zd~ nebylo říze~í, pokud byl 
poko vedleJsl mte;vement pnpusten, zmatecným. Že Mořic F. neměl 
vubec zaJmu .. na ~ecl a ~ebyl oprávněn z tohoto důvodu ke sporu při
stOUpIl!, za nzem v prve StohCl ,nebylo nikým ani tvrzeno naopak obě 
stranx rozepř~ jeho přistoupení ke sporu vzaly na vědomi, s ním pro
Jedna~aly ,a l!m)e mlčky ~chválily. Nyní snaží se žalující strana jen 
dovodIl!, ze MO~I~ F .. nemel procesní způsobilosti, poněvadž na jehG 
majetek byl vyhlasen upadek, proto že nemůže před soudem vésti spory 
a k tomuto nedostatku procesní způsobilosti že má soud přihlížeti z úřad~ 
ve .smyslu §§ 6, 18 a 477 čÍs. 5 c. ř. s. Tyto vývody žalující strany po
str~daJí oprávně~í. Vyhlášeni úpadku nezpůsobuje o sobě procesní ne
zpusobllost, ponevadž úpadCe můž'e se pro svou osobu platně zavazo
val! (§§ 5 (1), 6 \3) konk. ř.); úpadce po vyhlášení úpadku jest jen 
P?tu~ omezen .v pl:avu samostatně vésti spory, pokud se tyto spory do
tykajl neb dotykal! by se mo.hly majetku náležejícího do úpadkové pod
staty (§§ 1, ? konk. r). E'em-h o.ba~y, že úpadková podstata může býti 
sporem zasaze~a a menena, nem ďuvodu, by úpadce samostatně jako 
strana .na .~o.ude nevystup.oval, ať aktivně nebo pasivně, na př. při spo
re~h tykajl.cl~h. se osobmho stavu nebo týkajících se takového jmění, 
Jez nepodleha upadku. V souzené právní rozepři Mořic F. nevystoupil 
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samostatně jako strana rozepře, nýbrž -přidružil se jen ke ~t:aně ž~lo
vané jako vedlejší interveníent. Tím nevzal na sebe žádné ~lSl~O am V? 
věci samé, ani v otázce útrat (§ 41 c. ř. s. a contr.), takze up~dkova 
podstata tím. dotčena vůbec býyi nemohla .. Proto ho praven:.,rrvy sO,u,~ 
jako vedlejšlho mtervementa pnpushl, s mm projednal ~. pnrkl.!"U ~a 
stečnou náhradu útrat. jako vedlejší intervenient má Monc F. t~z pra~o 
podati opravné prostředky p;oti rozsudku, pr?čež jeh? ?dvolam odmlt
nouti nelze, ačkol! se pral! nemu dosud ved~ upa~k?ve nze~I.. , . 

Odvolání žalující strany jest částečně oduvodnene, ?dvolam zalovane 
strany jakož i vedlejšího intervenienta nejsou v pravu. Nejprve .lesy 
rozřešiti základní otázku, zda jest žalovaná k tomuto, spo~u paslvne 
oprávněna a zda může žalující pojišťovna protI ní uplatnoval! ~arak na 
navrácení peněz, které jí byly z požární náhrady vyplaceny. Otazk.u tuto 
právem rozřešil prvý soud kladně. Neboť ~alovaná ,,~r~n~, ktera byla 
v obchodním spojení s firmou Vilém O. a mela na pOjlstene nen;?Vlto~tl 
vloženo zástavní právo pro 500.000 Kč s výlohamI a s vedleJslm. pn
slušenstvím až do výše 50.000 Kč, vymínila si, že se firma O. mUSl po
jistiti proti požáru a pojistky že musí býti vinkulovány ve pros~ě~h ža: 
lované banky tak, by v případu požáru pojistné s.umy nemohly by.tI hrm" 
O. přímo vyplaéeny, nýbrž žalované bance, ne sIce do vlastmctvl, nybr: 
tak, by bankamohla s firmou O. vyúčtovatI. Tato vlllkula~~ byla,~latn\' 
sjednána již při uzavření pojistné smlouvy,. a byla .WdlZ.pO]1slovna, 
která by, nebýti této vinkulační doložky, mUSIla vyplahl! pO]1stno~ s,umu 
jen pojistníkovi, firmě O., následkem vinkulace povmna platIl! jl zalo
vané bance. Skutečně se také po požáru a po vyšetření škody žalovaná 
sírana, odvolávajíc se na vinkulaci, přihlásila o .placení a ,pOZději pro: 
hlásila, že vinkulační doložku udržuje v platnostI Jen ohledne 930.000 Kc, 
kdežto zbytek pojištěné sumy že může býti vyplacen přímo. Následkem 
toho zaplatila žalující strana 930.000 Kč str~ně .žalované, z?ytek přímo 
firmě Q. Toto vyplacení jest pro posouzem ot~zky pas~'ml legltln:".ce 
jediné rozhodným, neboť žalovaná strana na zaklade vmkulace pnsla 
přímo v držení 930.00 Kč. Jest proto žaloba, opírající se o důvod kon
dikce podle § 1431 obč. zák. právem podána proti žalované straně ja
kožto příjemkyni oněch zažalovaných peněz. Tvrzení žalované strany, 
že se tyto peníze nestaly jejím vlastnictvím, nýbrž že je žalovaná banka 
přijala jen jako platebna pro firmu K., k,terá jediné b~l.?- opr,ávn~na 
k přijetí těchto peněz a která také skutečne kVItovala pOjlsťovne JejIch 
příjem a pak žalované bance ohledně nich udílela disposice, ~emůže r:a 

tomto právním posouzení nic měniti. Že peníze náležely Ť1rme O., a ze 
tato firma musila je kvitovati, jest zcela přirozené, poněvadž jen firma G. 
byla' pojistníkem a tudíž proti pojišťovně smluvní stmnou. Firma O. 
však sama učinila závaznou vinkulační doložku, na jejímž základě měly 
býti peníze vyplaceny ~alované bance; z jakých dLvodů se to stalo a zda 
a jakým způsobem pak s oněmi penězi firma O. u žalované ba~~y dl.S~ 
ponovala, zůstává vnitřní věcí firmy O. a žalované banky a nemuze lmll 
vliv na kondikční právo žalobkyně, která,plníc přesně smlouvu, vypla
tila pojistnou sumu podle vinkulační doložky žalované straně. Nastává 
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nyní otázka, zda kondikce podle § 1431 obč. zák. skutečně jest 
vodněna a zda jsou tu veškeré její podmípky ohledně složených poněz 
aneb alespoň jejich částky. Žalobkyně tvrdí, že se pojistník, firma O., 
prohřešil proti ustanoveni zvláštnich pojišťovacích podmínek a násled_ 
kem toho že neměl právo na vyplacení pojistné sumy, což pojišťovna' 
zjistila až po vyplacení peněz, když bylo proti veřejným společníkům 
firmy M-ovi a L-ovi zahájeno trestní řízení pro žhářství a podvod, které 
skončilo sice osvobozením pro žhářství, ale odsouzením pro zločin pod_ 
vodu, spáchaný na pojišťovně tím, že tyto osoby paděláním knih, od
straňováním zásob a různými machinacemi s nimi a nesprávnými údaji 
uvedly pojišťovnu v omyl, jimiž měla utrpěti škodu přes 2000 Kč a také 
skutečně utrpěla. Soud prvé stolice vzal za zjištěno, že M. a L., veřejní 
společníci firmy O., spáchali nepřípustné (podvodné) manipulace ohledně 
zásob a strojů, nedospěl však k přesvědčení, že se i ohledně budov do
pustili podvodného a nepřipustného jednání, a, jsa toho názoru, že nejde 
o jednotnou pojišťovací smlouvu, nýbrž o více samostatných pojišťo
vacích smluv, jimiž byly zvlášť pojištěny budovy, zvlášť stroje a zařízení, 
zvlášť zásoby a zvlášť odklizovací náklady, vyslovil, že žalovaná fIrma, 
jež odpovidá za jednání svých dvou veřejných společníků, pozbyla ná
sledkem tohoto jejich jednání práva požadovati pojistnou sumu zastroje, 
zásoby a část odklizovacích nákladů poměrně těchto dvou obj ektů ma
jetkových se týkající, kdežto ohledně budovy s přísll)šnými odklizovacími 
pracemi nároku tol,o nepozbyla, takže neprávem vyplacena byla veškerá 
pojištěná SUma kromě 19.656 Kč za budovy ,a za příslušné nákla?y 
odklizovací. Soud odvolací nesdíIivšak názor soudu prvé stohce, ze 
v souzeném případě šlo o čtyři úplně samostatné pojíšťovací smlouvy. 
Jest sice pravda, že li v jedné pojistce (listině) lze uzavřHi více pojišťo
vacích smluv, takže na počtu pojistek nezáleží, a že nezáleži ani na tom, 
že jedním požárem byly současně všechny pojištěné předměty zasaženy 
a škoda za ně sQučasně a jednotně zlikvidována. Vždyť jest možno. že 
se k vůli zjednodušení a z technických manipulačních příčin může více 
pojišťovacích smluv sepsati formálně v jedné listině (pojistce) a že se 
po nastoupení pojistné příhody likvidace škody provede ohledně všech 
pojišťovacích smluv najednou. Avšak musilo by býti v sOl)zeném. pří
padě zjevno, že se vůle stran Ca ta jest proposouzenítéta otázky jediné 
rozhodnou) zřejmě nesla k tomu, by byfy uzavřeny čtyři samostatné 
pojišťovací smlouvy. Takovou vŮli stran však ze spisů odvoditi nelze. 
Naopak jest zřejmo, že pojišťovány byly budovy, stroje a zásoby ja
kožto jeden hospodářský celek, jako továrna firmy O. A ,ačkoliv pojišťo
vací sazby ohledně různých předmětů byly různé, přecejenom konečná 
premie byla vypočtena úhrnně jako ,celek a dosvědčuje i svědek Emil P., 
že šlo o jednotné pojištění, jen z technicko-pojišťovacích důvodů de
tailované. Z tohá plyne, že celé pojištění tvořilo jeden celek, a nelze mítí 
za to, že šlo o více pojišťovacích smluv. Avšak odvolací soud jest toho 
názoru, že, i kdyby šlo o více samostatných pojišťovacích smluv., že fa 
O. ani pojištěnou sumu ohledně budov po právu obdržeti neměla, po
něvadž i ohledně budov spáchala podobné podvodné manipulace. V tom 
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." ,. "'1 Avšak odvolací soud směru soud prvé stolic,; podrobné ZJIS;~:ll ne~~~n~tiškem M-em, jenž byl 
o akovav důkaz trestmml spIsy a sve <em, 'u'e na základě vý-
/prvé stolici dO~ádanýl~ ;o~dem áv~~~~ho~~t~:U°~r~t~ích spisů za pro
povědi tohoto svedka, la ,o.,: 1 na z "'ť n k odhadu výše škody, 
kázáno, že, když měl~ pnOJItI kOrls.e f,oJ~s v~~o~ím a srozuměním bud' 
na rozkaz dIlovedouclho ., zcea JIS e 'I n a ak asi po 2 až 3 dny 
L. nebo M-a neb obou dvou bYI~ propade ~hod~m do strojovny, které 
násilně vypáčovány a shozeny tr~my na Vv šším oschodím. Jednala 
tvořily dřevěný. strop.~ezl ďtroJoV~~~b~m ~dporu~cím dánku 17, 19 
tudiž firma O. I ohleane .bu ovy zP, I ě a třebaže byly ony trámy 
a 20 pojišťovacích, p09mlOek, a ~o umys ~ , dž zboření jich vyžadovalo 
částečně j.iž ohořele, prece len drze~, pone~t ní jich pak mělo v zápěti 
tak značné úsilí a ta\ z~a)cn~\9~ ~im~~P~,:příPustným jednáním byl 
zborcení stropu (p,?,d a, y, a z, ročež 'sou tu podmínky § 32 
dotčen způsob vymeren; rozs~hu s~ody, Psm sld čl. 21 všeob. poj. pod
odst. 3 poj. zákona a pr~padm dOloz,k~ ~e so~d odvolací za to, že celá 
Hlínek nastává I ohle,dne budov. Ma e y následkem omylu pojišťovny, 
náhrada škody po pozaru I

byla placen~ J;~jistného vůbec povinna platit! 
že pojišťovna nebyla vyp ac:n~u su~\. 'že ani pojistník ani žalovana 
pojistníkovi fě O, a tedy am, za,ovane, I~~~~ti a když pojišťovna, omylně 
firma tuto sumu vnebyl~ op;avnem p~~a u 17~20 všeobecných podmínek 
předpokládajíc, ze P~Jlst~~;o ~~61 ~~a ž~lované bance vyplatila, jsou~ ne
nejednal, vmkulovanych. . 'est tím dána skutkova po-' e'ho domnění že jest k tomu povmna, ] 

. spravn".,. § 1431 obč. zák. 
vaha indebltm kondlk<;e podle 'I ' banka může býti odsouzena 

Jest nyní uvažovatI o tom, zda za ovan~ t" Č· zda 'e této po,vinnosti 
k vydání těchto peněz buď zcel," nebotztl.čatvSrz\n~m ž~ byla bezelstnou 

' , v I 'chce se JI spros 1 , .. f' 
sprostena, Za ovana ...... h zcela ve smyslu dlsposlc Irmy , 'v··, nemá pOUZIVSI ]lc . 'I d v 
a onech pen~z zeyz , N' 'tka tato jest odůvodněna Jen,on e n~ 
O., takže pry nem Ob?ha~en:oo ~;~I Kč jak zjištěno, poukázala žalo,va,na 
,:;ástky 400.000 Kč. Tech ~ .. :. ! dělené . eště, přeď skutecnym 
banka firměO. na základe J~J1 dlspo~ce, ~9 listobadu 1924, žalovaná 

' vyplacením 930,000 Kč d?plsem :e lle ,. iÍa 530.000 Kč,brala na tuto 
banka, jejiž vl,astní pohleda;l~az~. ~u Poji~l;ovně že požaduje vyplacení 
disposici fy O; zřetel, P;~o O~~v~č vlastniho dl~hll' a 400.000,Kč, kter? 
Jen 930,000 Kc, to lest .: " ' f' O ,Ohledně těéhto 400.000 Kc 
dle oné disposice mělybyb ~y~lla<:e!"y e

n
.
ch

· nl'c nebude míti že přijdou 
k '" 'dem vede a ze z I , v 

žalovaná ban a J}Z pr,: I ted ohledně nich ve skutečnosti vlastne 
ihned k vyplacem fmne O., by a. J' t d'l z,'ištěno že je fě O. Ihned 
jen prostředníkem, platebnou,a Jezt~ J;:s pO:i~ V~řejný~h společníků jako 
vyplatila, složivši je,pro neJednot?os !Stak 'ako by těchto 400.000 Kč 
depositum u okresmho SOUdU" 11

1
,a sebvec , p'rl.Lsla i nastává ohledně této 

'I . k by J'e ztrab ane ' o ne, 'k vůbec neme a, Ja o. ' , 1437 b' zák pročež žalovana ban a, 
částky platnost předpISU §§ 329 a K' oC'ove 'by.ti odsouzena k jejich 

d ' . te' hto 400000 c' nemuz .. , I ' 
nejsouc v ,rzem c,' " ledl,ě 530000 Kč. Tu se snazl za ovana 
vrácení. Jinak však ma se veckoh '. peněz tvrzením, že není ani touto 
strana zhostiti se povmnosh vracel1l 9::'* 

J,; 
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část~ou .~bohacel1a a .že ji nemá v rukou, poněvadž podle příkazu f O 
pou~Ila ]~ k z,aplacen! svého hypotekárníhodluhu na vyhořelé nejovi~ 
tost,l. ~vsak zal5lVana strana nebyla oprávněna zaplatiti si svůj hy 0-

tekarm dluh z techto peněz. Neboť měla sice pohledávku avšak je/ z 
fou ,O. ?ok~~ se týče pohledávku hypotekární na nemovit~sti, byla tUdí~ 
opravnena zadati z~placení .od této firmy pokud se týče učiniti se zapla
cena z prodete, one nemo~ltosti,", n,emůž,e však žádati zaplacení tohoto 
dluhu od PO]lstovny" ano Jest z]lsteno, ze pojišťovna nic nebyla dlužna 
~ povmna vyplahh fe O., ~ proto nebyla povinna vyplatiti nic žalované. 
~nc,e, a to am k ~on;uto uČ,elu. Nerozhodno- jest také, že měla hypote

karnl ~luh na sho~ele reahte, a že nyní po vyhoření nastupuje po'istné 
pko ,za,stav~ na m}sto nemovitosti. Neboť, nehledíc' ani k tomu, ž~ není 
pr~k~zano, ze shorela nemovitost celá (a neshořela, jakž vyplývá z likvi
dacmho ?ro,tok,~lu, ze sp~sů trestních i úpadkových), měla by banka jako 
hYP?tekarm ventelka zastavní právo jen na pojištěné sumě kt ' 
shorelou ,budovu skutečně »právem« byla vyplacena. V příp;dě ~aněz~ 
tu Jde, vsak nebyla vypla,cen~_, pojiš~ěná suma právem, nýbrž ~ omylu 
byl vyplacen. n~dl~~., ktery ~lUze pozadovah pojišťovna zpět a z něhož 
all! hyp~tekarm, ventel nemuže hypoteku uhraditi. Že by si mohla 0-
nechalI zal ovana banka tyto peníze ]. ako odškodne' za to z' P t ť'" h k ' e z nemovl
os I JeJI ypote a plně ,~hra~e~a nebyla a nebude, nebylo ani tvrzep'l, 

a n;uslla .by v tomto pnpade zalovaná strana dokázati, že pojišťovna 
ztr~tu Je]lh~ hypotekárního zástavního práva zcela neb částečně za
vmlla. !,ouha bezelstnoc! žalované straně nemůže býti na prospěch, neboť 
nezalez,1 n~ bezelstnosti o~ohac~ného: obohacenou banka skutečně jest 
~hle(dne častky 53~.000 Kc, kteryml SI zaplatila svou pohledávku za fou 
".~a osobou, C!Zl), neJsouc k tomu nikterak oprávněna. Není kusosti 
nzem v tom, ::;e ~ebyl proveden důkaz výpisem z pozemkové knihy 
(ve spise, za~ozenym) o tom, že nemovitost nenáleží vlastnicky fě O. 
a spol.c nybrz Moncl F-ovl, Filipu M-ovi a Arturu L-ovi každému jed
nomu trehnou, a.že Již v pojišťovacím návrhu bylo uvedeno »Orund und 
Boden. d~r ,Fabnksanlage ist Eigentum des Herrn Moritz E.«. (F. b I 
t~h~y JedlllY,m n;a]ltelem a teprve v roce 1924 každému z dalších spole-L 
lllku bylO' pnpsano po '/, této nemovitosti). Tato okolnost jest neroz
hodno~, neboť Sl~lo~vu pojišťovací uzavřela jen firma O., jen ona jako 
pO]lstlllk )est.~ ~n?,em poměru k pojišťovateli, a jen ona měla nárok na 
?plac.em 'p,o]!s~en,: su.my, lllkoliv majitelé nemovitosti, poněvadž šlo o 
\last?1 pO]lsten,l, l1lkohv o pojištění ve prospěch osob třetích. Proto po
]lstna s~m~ ?;avem vyplacena býti mohla jen fě O. za celý objekt, tedy 
I,za sho;ele, cas~1 ?udovy, bez ohledu k tomu, že budovy nebyly připsány 
fe, O., nybrz kazdemu z.e tří veřejných společníků k jedné třetině. Z toho 
duv,odu nebylo alll potřebí zjišťovati svědky, že se pojišťovny ohledně 
M~nce ~-a vzdaly práva, vyplacenou sumu z jakéhokoliv důvodu od F-a 
zpet pozadovatl, nebof MGřic F. neměl nárok na žádnou část vyplacené 
sumy" mc ,~.edostal a lllC se na něm nepožaduje. Prvý soud správně roz
h?dl, z~ pn]emcen.' 530.000 Kč byla žalovaná banka a že jest tudíž ohled
ne ll! dana paslvm legltunace. Tvrzení, že tyto peníze neobdržela hlova-
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ná strana od pojišťovny pro sebe) nýbrž a1ieno n.omiill.e pro tirmu 
O., neobstojí, a nic nemůže změniti na tom, že je obdržela žalovaná banka 
na základě vinkulace přímo od pojišťovny a že nebyly peníze vyplaceny 
nejdříve pojistníkovi fě O. a touto firmou teprve žalované bance. Naprostv 
jest nerozhodné, že peníze byly vyplaceny na účet firmy O. a že fa O. 
jimi disponovala, neboť to jest vnitřní poměr mezi žalovanou stranou 
a firmou O., do kterého žalující straně nic není. Také není správným tvr
zení, že tyto peníze nepřešly do majetku žalované banky a že ani v čase 
podání žaloby ani v čase rozsudku z nich již nic neměla v rukou a že jimi 
není obohacena. Neboť učinila se těmito penězi zaplacenu, vyrovnavši 
jimi svou hypotekární pohledávku. Ať stalo se toto zaplacení na příkaz 
společníků fy O. nebo ne, zůstává vždy neodůvodněným, poněvadž na 
zaplacení z peněz pojišťovny žalovaná strana právo neměla a nemá, ný
brž měla zaplacení dluhu pohledávati jinakým způsobem. Zaplativši ne
právem svou pohledávku za jinou osobou než za pojišťovnou, vytvořila 
žalovaná strana ten faktický stav, že těchto 530.000 Kč pojišťovnon omy
lem u ní složených ve svých rukou a ve svém majetku dosud má. Docela 
lhostejno jest, zda žalovaná banka o podvodných a nepřípustných jed
náních fy O. a tudíž o omylu žalující pojišťovny věděla čili nic, neboť 
její bezelstnost neb obmyslnost nemá na právní jsoucnost nároku žalob
kyně vlivu, nýbrž přišla by teprve v úvahu, kdyby šlo o objem tohoto ná
roku (,§ 1437 obč. zák.). Jak již shora bylo řečeno, nejde v souzeném pří
padě o více pojišťovacích smluv, nýbrž o jednotnou smlouvu. Proto jest 
i pojistné plnění jediným a nedělitelným celkem. Na toto pojistné plnění 
má nárok jen fa O., bez ohledu na to, že pojištěná nemovitost byla při
psána nikoliv fě O., nýbrž všem třem jejím společníkům každému k jedné 
třetině. I když jde o pojištění věcné, nemá nárok na pojistné plnění maji
tel věci, nýbrž jen pojistník. Pojistníkem nejsou ani M. ani L. ani F., 
nýbrž jen fa O., a jen ta má nárok na vyplacení odškodného. Proto zů
stává nerozhodným, že Mořic F., jsa vlastníkem jedné třetiny nemovitosti, 
nic nezavinil, nedovolené manipulace proti pojišťovně nepředsevzal a že 
pojišťovna později s Mořicem F-em ujednala, že od něho nebude nic 
požadovati z důvodu vrácení pojistného plnění a že ho propouští z jakého
koliv ručení a ze závazku v této věci. Vždyť Mořic F. proti pojišťovně 
jest osobou třetí, jež z pojistného případu nemohla vyvozovati proti po
jišťovně žádné nároky a také, pokud jest ze spisů patrno, žádné neuplat
ňovala. Ohledně strojů nebylo potřeba podrobného zjišťování Šk.ody z je
jich odstranění, neboť již z pouhého fakta jejich odstranění (uschování, 
přenesení) v ceně asi 45.000 Kč před příchodem komise pro pojišťovnu 
škodu likvidující plyne, že jest to jednání nepřípustné a že mělo vliv na 
likvidaci škody (§ 32 [3] poj. zák.). Ostatně nenáleželo by pojišťovně 
v tomto směru nic bližšíhO' dokazovati, ježto důkazní břímě stihá vždy 
pojistníka, takže by musila žalo-vaná strana sama provésti přesný důkaz, 
že uschování (přenesení) strojů nemělo vlivu na vyměření odškodného. 
úroky byly žalující straně právem přiznány ode dne, kdy pojišťovna pe
níze bance zaslala, od 7. prosince 1924. Neboť při kondikci podle § 1431 
obč. zák. jest vrátiti vše, co žalovaný indebite obdržel (ovšem pokud to 

I 
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ještě, v.,ruko~ má), musÍ" tedr.žalovaná vrátiti úplnou hodnotu prospěchu, 
ktery Jl, v;,e;"el z !O~G, ze pr!]ala nedluh a ukojila z něho neprávem své 
p~hleda~an,1 z~ tret~ ~sobou. Tímto prospěchem žalované jest nejen ji
stma, nybrzzakon,n~ urok~ od,; d~e obdržení peněz, i o ně jest neprávem 
obohacena a musI Je tudlz vrahtL Tomu nevadí ustanovení § 329 obč 
zák a § 1437 obč. zák" poněvadž zásady těchto míst zákona jest vyklá~ 
~atr tak, by osoba obohacená, byť i byla bezelstnou, neměla užitku ze 
sko.~~ toho, kdo ,or;rylem platil (podle zásady § 1447 obě. zák.). Škoda 
POJlstovn~ skut~c~e by tu byla, kdyby pojišťovna dostala zpět jen jistinu, 
mkolIv I zakonne uroky, které jí ušly a jimiž strana žalovaná by byla bez-' 
duvodně obohacena. 

O d vol ~ n í v e dle j š í h o i n t e rve n i e n t a. Vedlejší inter
vement spatruJe kusost dokazování v tom, že Mořic F. jest vlastníkem 
r;ality k j~dné, třetině, že nemá pražádné viny a nejednal proti pojišťova
CI, smlou~ei, a z,e se proh němu vzdala pojišťovna práva cokoliv z pojist
neho 'p:n;,n! zpet poz~dovatl. Leč tyto okolnosti jsou podle toho, co shora 
bylo JIZ receno, ,~plne ne:ozhod~~',P?něvadž MOřic F, nebyl pojistníkem 
am osobou, v JeJlz pros pech pO]1stem bylo uzavřeno (pojištěncem) a vu
,b:? ne~y~ s po)i~ťovnou v právním poměru'. Mořic F. jest tudíž proti po
JIs!ovne tretl CIZI o,sobou, '" nemá proti pojišťovně žádných nároku. V této 
otazce posoudtl první soud věc správně i po stránce právní a nelze ani 
odvolacímu soudu vzíti zřetel na to, že Mořic F. nevinně značnou škodu 
utrpL Ná?radu této škody musí požadovati na tom, kdo mu ji zavinil, 
mkohv vsak v tomto sporu proti pojišťovně, jejíž zavinění ani netvrdí. 
Netřeb~ tedy ani řešiti sp,or~o~ ot~zku, zda veřejná obchodní společnost 
Jest pravI~lckou osobou, CI Jlnym utvarem právním, neboť to pro právní 
posouzenI tohoto sporu zůstává vedlejší. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl ani dovolání žalované ani dovolání 
jejího vedlejšího intervenienta. 

o ů vod y: 

P~kud jde 0, ná,mitku. nedostatku pasivního oprávnění, rozlišuje od
volacI soud sp;av.ne mezI 530.000 Kč\ které žalovaná přijala jako' věři
telka vlastmm j1nenem, a částkou, kterou přijala jen jako plateb na firmy 
O" Zaplacením 93,0.000 ~č ~Iatíla. žalobkyně svůj vlastní domnělý dluh 
sv; pOjlstmcI,fl;me O. a h~,1 dluh této firmy u žalované, neboli, jak pro
hlaslla v pod~D1 na kr~Jsky J~ko trestní soud »na účet firmy 0.«. Praví-Ii 
tedy odvolacl ~oud, ze p;'D1ze vyplacené žalované náležely firmě O., 
lze tomu rozumeÍ1 len tak, ze 930.000 Kč bylo část! odškodného 2 206.641 
~č'. příslušeF,cího fir~ě O, jako pojistníku protj žalobkyni jako' její po
JistItelce .. Pr!J~m~rD1 pOdl<:,§ 1431 obč, zák. byla tedy žalovaná, která 
Jako vmku~acm ventelka pnJala vlastním jménem a pro sebe upotřebila 
930.000 Kc. Vmkulací si žalovaná zaru,čila nárok svého dlužníka na bu
~?ucí o,dškodnění, vyplývající pro něho z pojišťovacf smlouvy proti po
psťovne, pro případ, že nastane pojistná příhoda. Rubem tGhoto práva 
zalované b~nky jest povinnost žalobkyně iako pojistitelky platiti od-
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škodné vinkulační věřitelce jako vlastni věřitelce bez. zřetele na vn!třni 
oměr mezi pojistníkem a věřitelem. VinkulaCI, ktera se

y 

s.t,al~ soucastl 
bOjišťovací smlouvy, vížic pojistitelku i pojistnici a opravn,uj1c zalovanou 
'ako vinkulační věřitelku, nastal přímý právní poměr mezI zalov~nou jak? 
~ěřitelkou pojistnice a žalující pojišťovnou, j~k?lojlstrtelkou. zalobkyne 
musila vyplatiti vinkulační summu vlnkulacDl verltelce celou ta~, .lak b\
la vinkulována, bez zřetele, zda vlastnr dluh pO]1stnrce - vn.ltml pon:e~ 
pojistnice a vinkulační věřitelky - činí méně,_ než .. ~~plac~na vrnkulacnr 
summa. Zmíněný vnitřní poměr je v podstat,:. zaj1stov:,c,lm ),ostupem, 
a také z toho jest zjev no, že žalobkyne, platrv~l vmk'jlacnr, ven!elc;, za
platila svůj vlastní dlu,h SVél;lll pří~ému věřite~I,. a to. na za~l~de vysIO~= 
ného postupu pojistneho naroku, pk to vysvlta z vrnkulacmho ,pr?h~a 
šení a z korespondence. Peníze žalující pojiŠťOV~lOU vyplace~~ presl~ 
bezprostředně do vlastnictví žalované banky, ktera tedy Jest pnjen;k~m 
podle § 1431 obč. zák. Byl-Ii odvolací soud.s to, ?y u~rnll k :om~ zaveru 
potřebné zjištění podle výsledku provedenych dukazil a veskereho Jed
nání, právem se obešel bez dovolatelkou postrádaný:h, dů_kazů, a prot? 
není ani opodstatněn podle čís, 2 § 503 c. r. s. uplatnen~,~uv?d dovol,acl. 
Také otázka poměru mezi žalující pojišťovnou a, vedlejSlm rnterven~en~ 
tem Mořicem F-em nebyla posouzena v napadenem :?}s~dku po prav?1 
stránce nesprávně, schvaluje dovolací soud i v télO pncme spra:-me ~ za
konnité duvody napadeného rozsudku. Právní názor dovolatelcm, :~ F. 
mŮže nebo mohl pro svou osobu žádati jednu třetinu odškod~eho pnpa
dající na budovy a stroje, anO' p,ojiš~ění by':o ,fIrmou 9, ,sjednano v~ pro
spěch F-uv, a že F. jako obmysleny ~pojlstenec? mel )ako vlastmk po-o 
jištěné nemovitosti, a to jen potud, n~rok na odskodne, ne~a opory a~1 
ve spisech, ani ve zjištěních napadeneho rozsudku, a~l ,v za~one. Pone. 
vadí zákon dopouští i pojištění vlastního zájmu na cIZ1ch, vecech, net;e 
z toho, že do pojištění jest zahrnuta i cizí nemovitost o sobe usuzovatr: z~ 
jde o pojištění na cizí účet. Žádá-Ii tedy dovol,~y:lk~ pro F~a POJlst~e 
plnění jen z důvodů, že jest spoluvl~~:~lkem, pO]1stene nemovl:ostr, a CI
ní-Ii z F-a pojištěnce - osobu pOjlstovacI smlou~ou obm~sleno~ -, 
jest uvésti, že vlastnictví pojištěné vě~! neopravňUje o s,~be,~ ,naroku 
.na pojistitelovo plnění, které podle pOjlsťovacl smlouvy pnslusl jen P?'" 
jistníkovi. Ustanovení § 69 (2) zákona ze dne 23, prosmce 191 7 ~~,s. 
501 ř. zák. sice podle vládního nařízení ze ~ne .9: pro~mc~ 1919 os, 
652 sb. z. a n, dosud nenabylo účinnosti, jest vsak JlZ posltrvn~l~1 pra~er;', 
byť i s odloženou účinností. Nelze posléze nech ah be~ P?VSlmnutr, ze 
t~vární budova, jejímž jest F. spoluvlastníkem" mohla, bytr);n !Irmau?, 
přenechána k provozování továrníh?, podmk,u; Jde ~ teto pr!crne O vDlÍ1nr 
poměr mozi F-em s firmou O., jenz ,v POJ~,stova~l, s;nlouve nebyl s hle
diska právního stanoviska dovolatelcrna DlJak vYJadren a nestal se sou
částí pojištění, kterým jirm~ O. kryla je,!!, svuj .vlastní :,ájem. J),ovolatelčrn 
poukaz k ustanovení § 34 zakona o pOj1stovacl smlo~ve, ro.vnez,dosud ~e
účinnému, jest, jakž plyne již z jeho doslovu, nepnpadn~.', ?OZ nepotre~ 
buje dalšího vysvětlování. Pokud dovolatelka tvrdl, ze pOJ1sto~r;a u~nala 
svou pO'Jinnost k zaplacení jedné třetiny F-ovy, pokud se tyce, ze se 
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vzd~la proti F-ovi práova, žádati vrácení nedluhu, šlo by, kdyby i 
kove uJednam byla vubec opora ve spisech, o ujednání mezi zal:obkYl1í 
a t!etí, osohou" nedotýkající se ~ nemohoucí se již z této příčiny dotknouti ". 
pravmho pOl1)eru meZl stranaml rozepře, - zvláště ana žalovaná tvrdil 
že F. měl býti jen pro svou osobu sproštěn ze závazku. Proto odvola a: 
soud právem považoval tuto okolnost pro rozhodnutí rozepře za nez~~ 
važnou. Není proto podle čís. 2 § 503 c. ř. s. uplatněný důvod dovolac' 
opodstatněn z příčiny, že odvolací soud nepřipustil v této příčině 1 

latelkou postrádané důkazy. I otázka jednotnosti pojišťovací smlouvy po
s0u.ze~a byla v ?apadeném rozsudku správně a nejsou vyvráceny dovo_ 
laclml vyvody duvody rozsudku, dovolacím soudem schvalované i po této 
stránc~. Na tom nic nemění okolnost, že F. jest uveden v pojistce jako 
vlastnrk pozemku, neboť to múže míti, ano jinak nic dalšího není smluvně 
ustanoveno, význam jen s hlediska ustanovení čl. 5. všeobecných podmí
nek pojíšťovacích, předpokládajícího, že pojištěné věci patří pojistníkoví 
samotnému, není-Ii uvedeno nic jineho. Okolnost, zda část pojištěných 
předmětů nenáležela vůbec firmě G., pokud se týče společníkům nýbrž 
Bernhardu M-ovi, je pro rozhodnutí rozepře, jak již bylo svrchu vyloženo 
bezvýznamná, proto není 'l1c!Íplnosti odvnlacího řízení v tom, že o tétd 
o~olnosti nebyl pro~eden důka~. Okolnóst, zda cena strojů, které byly 
prenes~ny a uschovany, Jest vz;~ledem k celkové ceně pojištění bezvý
znamna, pokud se týče, okolnost, zda jednání M-a a L-a po dostavení 
se pojistné příhody. týkající se zmíněných strojů a nemovitostí, nemá 
vůbec výz,nam. ani pro ně, ani v poměru k F-ově třetině, - měly by 
pro rozepn vyznam, kdyby byl uplatněn včasným přednesem dovola
lel'č!ným případ ustanovení § 32 (3) zákona o pojišťovací smlouvě, ale 
take, kdyby tu podle toho, co bylo v řízení soudu prvé stolice skutečně 
předneseno a uplatněno, tento případ mohl dopadati. VáZGHoSt nižších 
s?udů podle .~ ~68 c: L s. na odsuzující rozsudek krajského jako porot
nrho soudu, Jlmz byh Flhp M .. a Artur L. uznáni vinnými zločinem pod
vodu podle §§ 19:7, 200, 201 a) a 203 tr. zák., spáchaný jednáním ve 
výroku řečeného rozsudku popsaným, při příležitosti likvidace škody 
povstalé požárem ze dne 20. října 1924 na zboží a na zásobách provo
zovacího materiálu firmy Vilém G. a ve shořelé budoV'ě uho-řelém zbo,žj 
firmy Bernard M. učinila zbytečným další důkaz o, obmyslnosti řečenýcn 
adsouzencŮa tím také znemožnila důkaz žalované, že jednání M-a a 
L-a bylo s hlediska ustanovení § 32 (3) zákona o po.jišťovací smlauvě 
»bezvýznamné«, nehledí-Ii se k tomu, že zvláště po této stránce dOVQ
latclka v řízení prvé stolice nenabídla příslušné důkazy a že dovolatelka, 
pokucl jde o stroje, sama výslo,vně uznala, že jednáním M-a a L-a ne
stala pojišťo.vně škoda, oceněná jí bez číselných podkladů 45.000 Kč, 
neboť nelze mluviti a bezvýznamnosti, když i padle vlastního tvrzení 
dovalatelčina škada - nerozhodno. zda větší ,ci menší ~ skutečně na

,stala. Do~olatelčino tvrzení, že blldovy byly ohněm úplně zničeny, takže 
musily byh demolovány, ať dříve nebo později, je v tomto způsabu ne
přípustnou novotou, k níž podle § 504 c. ř. s. nemůže býti přihlíženo 
v dovolacím řízení. Odvolací soud zjistil, že na popud M-a a L-a vyko-
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nány byly různé práce, kt:,ré sm~~ovaly k tomu, by stav ~ud?v byl po. 
požáru změněn v neprospech P0]lsťovny, by obraz celkove situace byl 
zastřen, a činitelé vyšetřující ško.du byli uvedeni v ~n;y1. Pod}e toh?to 
zjištění právem usoudil, že jde o porušení ustanovem cl; 17 a~ 20 vse
obecných podmínek pojišťavacích jakož i, že průpa~na dolozka pod}e 
čl. 21 těchže podmínek nastala i ohledně budov. Nem ,tedy ?podstatn<;n 
3ni dovolací důvad podle čís. 2 § 503 ~. !. s., spatrov3'nr '! t?mc ze 
nebyly ~rovedeny dovolatelkou postrádane dukazy o tom, ze recene,pr.ed
měty byly vůbec majetkem cizím. Bez významu pro tuto r?zepn )es: 
otázka dovolatelčiny bezelstnosti, že totiž dovolatelka v okam~Iku pn]etl 
530.000 Kč neměla ani potuchy, že na pojišťovně byl spáchan p,?dv?d, 
neboť otázku tu jest řešiti jen s hlediska žaloby podle § ~ 43} ob~. z~~., 
která dává tomu, kdo. plnil omylem, byť i to byl amyl pravm, pravo ~a
dati navrácení nedluhu. Zákon neobmezuje nárok podle § 1431 obč. zak. 
v tom směru, že by příjemce nedluhu musil vydati jen to, co v okamžiku 
žaloby ještě má v rukou. Žalovaná ~h:adivší .přij.atými y~ně::. svou po
hledávku kterou měla za žalobkynr Jaka JeJI vmkulacm ventelkau, a 
uhradivšl týmiž penězi i svou pahl~qávku, kte,:ou měla ~.a zákl~~ě svého 
vlastního. spojení obchodního za lirmau G., prevedla pr1Jato~ castku do 
svého majetku. Jest proti žalobkyni obohacena" pok~d pouzIla o~ylen; 
plněné 'sumy k úhradě pohledávky, na kterou ,mela ?arok, Jen ~rotl lirm,e 
G., nikoli proti žalabkyni. Obohatila se bezduv~dne, na ukor, zalobkyne: 
pfijavši na SVOll pohledávku za firmou C? penlze, za~obkyne" na ~tere 
neměla nároku. Výsledek této transakce Jest ten, ze zalovana, nez ob~ 
držela od žalobkyně 530.000 Kč, měla za firmou G. pohledávku, ktera 
po obdržení řečené sumy byla vyrovnána, ko~čí tedy, saldo tohot? ob
chodu, ježto žalovaná neměla na 530.000' Ke pro!1 za!obkym naroku, 
ve prospěch žalabkyně přebytkem 530.000 Kč" Ponev~dz se d~volavt,el,k~ 
při svých výpočtech neřídí těmito právními zasadamI, Jest JeJI, pa5,tanl 
nesprávné. Pokud jde o pačítání úroků ode dne žaloby, - ~prav!,e a,:cI 
(§ 330 obč. ",k.) bylo by čítati úroky.od,tohoto dn.e, a, S~USI ;tve~tr: ze 
námitka podle § 1437 obč. zák., tedy 1 namltka ohledne ~roku, tyka se 
skutkové podstaty rozepře, nikoliv právního posouzení, Jest tedy, ,ne
byla-Ii učiněna již v řízení soudu prvé stohce, novotou podl~ § 50~ c. r. ~. 
v dovolacím řízení nepřípustnou. Jest tedy dovolání žalovane bezduvodne, 
a nemohlo mu býti vyhověno. 

Dovolání vedlejšího intervenienta, opřené o tytéž dovolací důvody, 
jako dovolání žalované, nemohlo býti odmítnuto pro. zmatečnost padle 
OČ'Ís. 1 § 503 a Č. 5- § 477 c. ř. s., kterou ostatně' žalobkyně, která se 
dovolává nemůže uplatňovati v dovolací odpovědi, - nebať dovolací 
soud so~hlasí v této. příčině úplně se správnými důvody odvolacího 
rozsudku, --'- ale jinak jest bezdůvodné. Pokud se vedlejší intervenient 
přimyká k vývodům dovolání žalavané a si je osvojuje, jest ho odkázali 
k tomu co již řečeno. Z hořejších důvadů budiž i tomuto dovolateh 
zřejmo,' že vlastnictví, správně spoluvlastnictvl, pojištěné věci nezakládá 
ipso jure bez pojišťovací s;nlouvy P?měr ~ojiště~eck!,- Te~to ,dovolatel 
se pojišťovací smlouvy vubec )1esučastml, nem al1l pOjlstnrkem, al1l 
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obmyšlenÝI11, pojištěncem ne o 'h' . 
ex. řádu, pokud se týče s'e 'Pt ml a a mu am ustanovení § 290 čís 2 
I t . zre e em na toto t . . . . 

pa nosÍl zachované ustanoven' d ' us anovem Jen částečně ve 
1828, čís. 2354 sb. z. S., na kte:é s:o~mto .ctekretu ze d~e 18. červenCe 
Jen na svém vlastnictví jako d' s atne ,am neodvolaval a, bUduje-I" 
vlastnictví pojištěné budovy n~ k UV?~u pr,o vsechny pojišťovací smlouvy I 
nemůže ani z toho že s ní a, °lvebko n,!roku nedává. Tento dovolate! 
d 'I " ' m za o yne vYJ edn 'I . , . omne y narok na třetinu od 'k d 'h ' ava a, mc vytežrti Pf(} 
na tom, zda se uskute,č'nila S~lo neo za budovy a stroje. Sešlo by,ien 
smlouvcem neb účastníkem po o'~~~' kt:,ra, by dovolatele učinila spO'lu_ 
obmýšleným, ale pro tento p . JI~ e~\ cmlC. ho . z pojišťovací smlouv'y 
štěních napadeného rozsUdkur~vm za~er nelll anr ve spisech, ani ve zji
nepůsobí tím, že smluví s Věřite)~~r ~bt~?l: t 894 o?č. zák. spoludlužník ' 
a výhody a osvobození, jichž se dos IzneJsI podm:n~y, újmy ostatním, 
oS?bu, neprospívají ostatním. Neměl ta~e SPoludluznlko~I Jen pro jeho 
jepmu společníku F. byl dluh . ~ y tedy ,fu'ma v~hody, i kdyby 
mmut, najmě nemohla by z t t ro be O osobu ,zalobkym skutečně pro
houcí si j,ako právní nástu; o, o VOzovatr dusledky žalovaná, nemo
právo, než příslušelo firmě b y~ef§ 13911 obč .. zak.) osobovati větší 
zvláštní příkaz této firmy tl" a? ~cenr uhu fIrmy O. nestalo se na 

I ', i m mene na příka F' B I vy ozeno, ze vzhledem k post' z -Uv. yo ostatně ,J'iž , I ,. upu naroku z po'''ť ' I za ovana jako vinkulační věř't lk __, JIS ovaCI Srn ouvy nabyla 
šťovně, takže ani zvláštního plr':k a pnm

b 
elho naroku proti žalující pOJ'i-

. I azu ne y o zapotřebí. . 

čís. 9359. 

Ustanoveni § 35 d ., ... ' , ruuy odstavec druhá v' t ' ' 
na rekurs do usnesení povolujícíih ' k' e ll, ex. r. se nevztahuje 
,exekučních titulů vzešlých z -.' o ~:<e U~'; ~o"olení exekuce na základě 
jen soudům. cmn'Os I spravn.eh úřadů, jest přezkoumati 

Skutečnost z doby po vzn'ku ,k" . 
nárok, nemůž,e býti Prozákaz1 e~e UCtl1b~, Mulu, zrušivší vymáhaný 
o, n~který z exekučnÍCh titulů p~~~~ § uila.t;nenl~ rekurse~, nýbrž, jde-Ii 
namlt~i,u ~řadu, od něhož vyšel exeku~:i titula 12 az 14 ex. ř., jen 

, Zvlastru Příkaz, ZItIíněný v § 1 -. 1 ' -'. 
z"'kona o organisaci politické s " Cl~., ; ex. r., jest obsažen v čl. 12 
správnJho řízení (vládní nllří p~a,':Y CIS,. 25/1927 sb. z. a ll> II V § 93 

Podle těchto ustanovení :e:~1 ':.1~ ... ~/1928 sb., z. ~ n.). 
ního úřlldu jest v tom kterém ' ~Zl ~~ n~. tom, ze vykon nálezu správ
litické. ' pnpa e pnkázán zákonem exekuci po-

(Rozh. ze dne 14.' I' t IS opadu 1929, R I 768~29.) 

S o udp r v é s t o I i c e po n' k 
S-ovi, majiteli mlýna V, exeku~o \ c~s o~~ov~n,skému státu proti Aloisu 
na náklad povinné stra~y stržen~u Ú!tn:a ajICI ~trana s~. Z~ocňuje, by 
opravIla, po přfpadě dala oprav'!' _kez~ na r~ce Ohn pn mlýne V. 
směřující na náklad povinné sIr I I a ~e~ ere nutne kroky k tomUúč'elu 

any pre sevzala. 2. Dlužníku se uklád{ 
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by ke kryií nákladů s touto prací spojených, složil zálohu 400.000 Kč, 
jež budiž až do vyúčtováni uložena v soudní úschově, ježto přesnou výši 
nákladů na opravu jezu nelze před ukončením těchto praci zjistiti. 
3. K vydobytí těchto 400.000 Kč a útrat tohoto návrhu povoluje se e'xe
kuce zabavením všech věcí movitých, jež jsou v držení dlužníka, v jeho 
bytě, v obchodních místnostech atd., cenných papírů a vkladních knížek 
v§ 296 ex. ř. uvedených. Rek u r sní s o u d exekuční návrh zamítl. 
D li vod y: Podle nálezu bývalé okresní správy politické v Ž. ze dne 
6. února 1925, který jest podle návrhu vymáhající strany exekučním ti
tulem, byl Alois S. jakožto majitel mlýna V. vyzván, by opravil strženou 
část jezu. Nálezem téže okresní správy politické v Ž. ze dne 30. října 
1925 byl Alois S., tehdejší majitel mlýna V. upozorněn, že okresní správa 
politická v Ž. provede sama opravu jezu, kdyby majitel mlýna nezačal 
s pracemi do osmi dnů. Další výměr téže okresní správy politické ze 
dne 7. října 1927 podotýká, že strana povinná jako majitel mlýna V. 
byla uznána povinnou, opraviti strženou část jezu, a bylo k odvolání 
Aloisa S-a rozhodnuto, že politický úřad není oprávněn, uložiti majiteli 
mlýna, by složil zálohu na opravu jezu, nýbrž že jest oprávněn, by po
litickou exekucí dal provésti práce a teprve po provedení prací požadoval 
na majiteli mlýna náhradu nákladu. Z těchto spisů, jakož i z exekučního 
titulu vymáhaj1cí stranou předloženého vyplývá, že jde o vodoprávní 
věc, a že povinná strana není "osobně zavázána, by jez dala opraviti, 
nýbrž že majitel mlýna, nechť jest jím kdokoliv, má tuto povinnost. Jde 
o reální břemeno, nikoliv o osobní závazek, a proto nesměl soud, zjistív, 
že povinná strana, Alois S., není již majitelem mlýna, vůbec povoliti 
exekuci proti Aloisu S-ovi. Z vodního zákona ze dne 30., května 1869, 
čís. 93 ř. zák. a zemského zákona ze dne 28. srpna 1870, čís. 71 z. zák. 
pro čechy vyplývá, že povinnosti uložené vodním zákonem nejsou osob
ními závazky majitele vodních práv neb vodního zařízení, nýbrž že váz
nou na vodním zařízení jakožto reální břemeno. Exekuce na základě ná
lezu okresní správy politické v Ž. ze dne 6. února 1925 jest proti Aloisu 
S-ovi nepřípustnou, poněvadž Alois S. není již majitelem vodního za
řízení, o něž jde. (Viz § 44 zemsk. vodního zákona.) Alois S. není již 
majitelem mlýna a vodního zařízení a nemá možnosti, by něc"o podrtikl 
a by jez dal opraviti, nemá k tOmu práva a dopustil by se rušení držby 
zasahováním do práv třetí osoby, kdyby nynější majitel k tomu nesvolil. 
Exekuce jest tedy i neproveditelná. Nehledíc k tomu, nesměl soud vůbec 
povoliti exekuci, poněvadž veškerá opatření, mající základ a původ ve 
vodním právu, náležejí podle §72 zemsk. vodního zákona výhradně po
litickým úřadům a jest podle zákona přípustno, vésti jen politickou exe
kuci, jak výslovně ustanovuje § 72 zemsk. vodn. zák. Vymáhající strana 
nebyl", oprávněna žádati o soudní exekuci a měl okresn,í soud v Ž. žá
dost ihned odmítnouti, poněvadž k povolení exekuce není v tomto pří
padě příslušným, an jest pořad práva podle zákona vyloučen. Jak shora 
uvedeno a jak vyplývá z citovaných nálezů, zvláště z nálezu ze dne 
7. října 1927, bylo pravoplatně rozhodnuto příslušným úřadem, že po
litický úřad není oprávněn požadovati na majiteli mlýna zálohu 400.000 

i'"'' 
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Kč. Navrhla-Ii ~trana vymáhající nyní u okresního soudu povolení 
kuce k vydo~ytJ 400.000 Kč, není návrh opodstatněn. 

N e J v,! s S I S o u d zruší I usnesení obou nižších soudů a vrátil 
soudu prve stoh ce, by, vyslechna povinného znovu rozhodlo eXlekl,čnJI11 
návrhu vymáhající strany. ' 

D ů vod y: 

R,;kursní soud vyhověl rekursu povinné strany a zamítl návrh na 
vo}en,1 ~xekuce. Vymáh~jící strana uplatňuje především po stránce ' 
mal~l, ze rekurs povl~ne stra~y ,mě,l býti odmítnut, poněvadž podle § 35 
ex, r. :"ozhodovatI nejen o ~amltkach proh vymáhanému nároku, nýbrž 
I o S~!Z?OSh pro~ pov?lem exeku,ce )SOU povolány v případech, kde 
exekucl1l, trtul vzesel z cmnosl! spravmho úřadu, výlučně úřady správní ,.' 
Tento"vyklad § 35 ex, ř. jest zřejmě mylný, Řádným soudům nepřísluši" 
s~ce p:ez~oumav~lI vy'ko~atelná rozhodnutí správních úřadů, ale správ_ 
mm ,uradum ~epnslusl prezkoumávati rozhodnutí řádných soudů jímž 
Jest I povolel1l soudní exekuce, Jelikož soudům nepřísluší přezkou~ávati 
rozhodnlltí správních úřadů, bylo jim v § 35 ex, ř. odňato 
v.o rozhodovatI o- námitkách, kterými se proti exekučním 
lum vzešlým z činnosti úřadů správních u'Platňují později na
stalé skutečnosti, nárok zrušující nebo zastavující; tím však nebylo 
dotče~o JeJlc!, pravo, rozhodOvalI samQstatně o každém návrhu na po
volem so~dl1l e,::,kuce, ani vyplývající z toho povinnosti, zkoumati, zda 
JSo~ ~pl~eny JeJI podmínky podle exekučního řádu. Správnost rozhod
nutI, j1n;~ by~o, nebo nebylo vyhověno návrhu na po'volení soudní exe
kuce, n,-uze byt I 'přezkour:r,án~ jen přísluš"ným rekursním soudem, jediným 
opravnym pro~tredkem, Jlmz lze Jeho prezkumnou činnost vyvolati, jest 
rekurs, N~ pravo rekursu se § 35 ex, ř, nevztahuje, platí o něm podle 
§ 78 ex: ~'. ustan,ovení civilního soudního řádu. Činost rekursního soudu 
Jest arCI cmnostI ryze p~ezkumnou, Není úkolem rekursního soudu, by 
z~ov~ a samostatne uvazoval, zda má, či nemá býti exekuce povolena, 
nybrz by zk?un;al, zda o exekučním návrhu bylo prvním soudem roz
hodnuto ~pravne, I pro rekurs do rozhodnutí o návrhu na povolení exe
kuce plalI pro~o zakaz novot, rekursní soud smí rozhodovati jen podle 
onoho s"kutkoveho ~tavu:, pod!e něhož rozhodoval první soud. Již rekursní 
s?ud mel ~ souzenem pnpade ponechalI bez povšimnutí všechny novoty 
p:ed;lesene v rekursu povinné strany, zvláště také nově předložené další 
vyme~y okresní politické správy, a nemůže býti k nim ovšem přihlížeJ}o 
al1l pf!, rozhodnutí o dovolacím rekursu vymáhající strany. Z ryze pře
zkumn,e po,vahy činnosti rekursního soudu plyne také nesprávnost na
radeneho usnesení, pokud se jím zamítnutí exekučního návrhu odůvod
nUle n.edostatk~m p~sivníh.? oprávnění- povinné strany. Podle nálezu 
okresl1l polrtrcke. spravy v Z. ze dne 6, února 1925, jenž jest exekučním 
tItulem, Jťst povmnou stranou Alois S. Ul'latňoval-li tento v rekursu že 
povi~nosti uložené m~. oním nálezem pfešly následkem změny ve vl~st. 

, nlctvI mlyna na Oldncha S-a, uplatňoval skutečnost nastalou teprve 
po vZl1lku exekučního titulu, která zrušila vymáhaný nárok, takové ná-
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milky proti nároku nemohou však býti pro zákaz no~ot uplatně~~ re
kursem, nýbrž podle druhého odstavce § 35 ex, ř. jen namltkaml u uradu: 
od něhož vyšel exekuční titul. S rekurs~ím soude~ nelze souhlasltr anr 
v tom, že povinnost, uloženou rozhodnuhm P?lrl!cke sp~avy AlOISU S-O~I" 

elze vymáhati soudní exekucí. Podle § 1 ČIS, 12 ex. r. lze arCI povolrtr 
~a základě nálezů správních úřadů sou~ní exe!<uci jen, pok~"d ~xe"~uce 
, st zvláštním zákonem přikázána soud um, avsak tento zvlastnr pnkaz 
J~st obsažen ve čl. 12 zákona o organisaci politické spráVY. č!s. 125/1927 
~ v § 93 správního řízení (vládní naří~:ní ~í~, 8/1928): J,ez u~tanovuj1; 
že vykonatelná rozhodnutí politických u,radu JS.ou exe~ucnrmI, tr~~I~.~ake 
ve smyslu ex'ekučního řádu, Podle nym platneho pra~~ nezaleZl JIZ na 
tom že § 72 zemského vodního zákona pro cechy 'CIS. 71/1870. ~' :' 
přikazuje provedeni nálezů vodoprávních úřadů jen exekuci polrtrc~e: 
Řízení soudů obou nižších stolic trpí však podstatnou vadou, ,zamezuj1cI 
úplné vysvětlení a důkladné posouzení věci, j,;žto před soudmn; rozhod
nutím nebyla proti předpisu § 358 ex, ř. o navrhu na pO,v~lem exeku?e 
podle § 353 ex. ř, slyšena povinná strana, ačkoliv ze SpISU ,neplyne, ze 
výslechu vadilo nebezpečí z prodlení. Bylo proto dovolaCllTIU ,rekursu 
vyhověti, usnesení soudů obou nižších stolic zrušiti a soudu prve stoh,ce 
naříditi, by po výslechu povinné strany znova rozhodl o exekučnrm 
návrhu. 

čis. 9360. 

Při výpočtu pOvinného dílu zletilého nl!)??~i~utelného ď~.~i,:e, není 
úkolem nesoomého soudce by pečoval o zllsten, nebo o zaJtstenl po
vinného dílu. Svéprávní nepominutelní dědici jsou ': p~zťtstal?st~ím ,ři
zení omezeni na práva podle §§ 784, 804 ? 812 obc. zák. Svepravn~ho 
nepominutelného dMice jest odkázati s' naVťhem, by mu byl vypocten 
povinný dll, na pomd' práva. 

(Rozh. ze dne 14, listopadu 1929, R I 833/29,) 

V pozůstalostním řízení vypočetl s o- udp r v é s t o I i c e povinný 
díl. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d odkázal nepominutelného dědice s návrhem na 
vypočtení povinného dílu na pořad práva. 

O ů vod y: 

Dovolací stížnosti nelze, pokud s hlediska § 16 nesp, říz. uplatň~j: 
patrný rozpor rozhodnut! se zákone~, upříti oprá~,něn"~st. !: obsahu SpISU 
jest patrno, že jde o otazku, v Jakem rozsahu pnslu,sI ~tezovatelce pko 
svéprávné nepominutelné dědičCe právo, na povmny, dll, ~ zda nastala 
na straně stěžovatelčině povinnost by Sl do povl11nehodrlu dala zapo
čísti c~nu nemovitostí, postoupených jí zůstavitelem, Řešeni otáz~y !é 
nespadalo však do působnosti nesporného soudce, tento nebylopravnen 
otázkou tou se zabýva'ti, když už podle povahy nároku nepommutelného 
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dědice na povinný díl (§ 762 a 764 obč. zák.) jako nároku sOIIkf,omo-. 
právního bylo zřejmo, že rozhodnutí o nároku tom .závisí na objasnění 
sporných právních otázek, tak sporných skutkových okolností, které 
mohly býti vysvětleny jen řádným průvodním řízením. Není také úkolem· 
nesporného soudce, jde-li o vypočtení povinného dílu zletilého nepomi_ 
nutelného dědice, by pečovalo zjištění a zajištění povinného dílu, nehoť 
úkol takový má sporný soudce jen pokud jde o nezletilého nepominutel" 
ného dědice (§§ 49 a 162 nesp. říz.). Svéprávní nepominutelní dědici 
jsou v řízeni pozůstalostním omezeni na práva podle §§ 784, 804 a 81 . 
obč. zák. (Krainz-Ehrenzweig, Erbrecht str. 543). Měla býti proto stě-o 
žovatelka odkázána se svým návrhem, aby jí byl vypočten po'Vinný díl, 
na pořad práva, ježto rozřešení otázky, pokud v tom kterém případě trvá .' 
právo na povinný díl, jest vyhrazeno spornému soudci (Rintelen str. 3) .. 
Tomu nebrání ani okolnost, že stěžovatelka, jak dovozuje rekurs ní soud, 
uznala prý v řízení nesporném svoukolační povinnost, neboť i otázku, 
zda došlo, k takovému uznání a tudíž k dohodě o. tom meZÍ' účastníky; 
lze zase jen vyřešiti sporem, když stěžovatelka popírá v dovolací stíž~ 
nos ti, že by byla uznala svou kolační povinno-st u nespomého soudce. 

čís. 9361. 

Stačí, b!)'lo-1i rm:bodnuti jugoslá'Vského soudu předloženo tuzem
skému soudu přímo odpůrcem (čl. 29 smlouvy mezi československou re
publikoua královstvím Srbů,. Chorvatů a ,slovioců o úpravě vzájemnýcb 
právnicbstyků čís. 146 sb. z. a n. na rok 1924). ' , . 

V nesporném řízeni není soud' pod zmatečnosti povioon, by předložil 
účastníkům k vyjádřen,i každou listinu, jež mu byla předložena; 

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1929, R I 869/29.) 

o pat r o v nic k Ý s o u d zamítl, žádost o prodlouženi působnosti 
prozatímního opatření ze dne 20. prosince 1928, ježto prozatímní opa
tření bylo zrušeno příslušným opatrovnickým soudem jugoslávským. 
Rek u r sní s o u d napadené. usnesení potvrdil. 

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

o ů vod y: 

Podle § 16 nesp. říz., jehož se stěžovatelka de volává, lze si sice 
v nesporném řízoení stěžovatí do usnesení rekursního soudu, i když jím 
bylo rmhodnutí prvního soudu potvrzeno, avšak jen pro zřejmý odpor 
se zákonem nebo se spisy, nebo pro zmateč'nos!. Stěžovatelka uplatňuje 
všechny tři tyto důvody, není však v právu. Zřejmým rozporem sezá
konem, se státní smlouvou mezi republikou Československou a králov
stvím Jugoslávským čís 146/1924, jest jí, že první soud přihlížel k roz
hodnutí vrchního soudu v Sarajevě ze dne 12. července 1929, ač nebylo 
mu přímo zasláno, nýbrž předloženo odpůrcem stěžovatelky, což prý 
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odporuje čl. 2 smlouvy, Timto článkem. byl? u,stanoveno, ž: si oba 
smluvní státy budou vzájemně poskytovati pravm pomoc ve, vecech CI

vilních a v nesporném soudnictví, a to v přímém styku soudmch a por,u
čenských úřadů; pro výtku, že nemělo býti přihlíženo _k rozho_dnuhm 
'uaoslávských soudů, jež nebyla přímo zaslána, nelze z neho_ mc cer~ah. 
~~něvadž rozhodnutí okresního i vrchního soudu v SaraJeve byla pred
ložena v prvopisu a jsou opatřena soudním razítkem, mohl~ a musila 
jim podle čl. 29 státní smlou~y býti přiznána táž P:ŮVOd~l moc J3ko 
rozhodnutím tuzemských soudu bez ohledu na to, J3kym zpusobem byla 
soudu předložena. Jako rozpor se spisy vytýká stěžovatelka předpokl_ad 
rekursního soudu, že prozatímní opatření ze dne 20. prosl~ce 1928 pr:
stalo platiti koncem školního roku 1928/-1929, a po~ka,zu!e k tomu, ze 
tehdy nebylo rD'zhodnutí okresního soudu v SaraJeve, Jlmz, by~o proza
tímní opatření zrušeno, ještě v právní moct. Toto usnese_~1 veslo podle 
doložky na něm napsané v právní moc teprv; done 15. ,eervence. 19~9, 
avšak pro rozhodnutí o návrhu na prodlouzem pusobnostr prozatrmmho. 
opatření do konce roku 1929 nemá otázka, který den vešlo: roz~odnutr 
juguslávských soudů v moc práva, yýzn,amu,_ano)est zj1steno, z':, neJ
později dne 15. července 1929 v moc prava JIZ ,veslo,a Jest p09le cl.,28 
mezistátni smlouvy pro- československé soudy zavazne. Koneme p~klad,~ 
stěžovatelka řízení za zmatečné, protože první soud fO.zhodl na zaklade 
předložených mu rozhodnutí jugoslávských soudů, aniž, 'Vyslechlo nich 
předem stěžovatelku, jež prý tehdy o rozho?nutí vrch~lho ~ou?u v. Sa
rajevě ještě ani nevěděla. Nehledíc k tomu, ze podle predlozenych hstrn 
bylo toto rozhodnutí stěžovate.Ice doručen? již před.I_5. ~ervencem 19:29 
k rukám jejího zmocněnce pro doručovam, tedy J1Z pred napadenym 
rozhodnutím prvního soudu ze dne 24. července 1929, nelze am z § 2 
čÍs .. 5 nesp. říz. ani z jiných p!edp~sů nespo:néh? říze~í o dov~diti,_že 
jest soud povinen každou mu predlozenou hstmu učastmkum predlozlt1 
k prohlášení pod zmatečností. 

čís. 9362. 

Smlouva mezi československou republikou a královstvím Srbů, Chor
vatů. a Slovinců o úpravě vzájemných právních styků ze dne 17. března 
1923, čis. 146 sb. z. a n. na rok 1924. 

O přípustnosti opravných prostředků při povolení a I?ři vtk?nu ~e
kuce tuzemskými soudy na základě listin zřízených, ,na uzenl1 Jugoshlv
ském platí předpis, § 83, třeti odstavec, ex. ř. 

Samostatný návrh otce jako vymáhající strany proti matce jáko p:o
vinné straně by mu na základě listin zříz.enýcb na území jugoslávskem 
byla tuzemským soudem povolena exekuce, jest posuzovati podle § 84 
ex. ř. a čl. 38-42 smlouvy. 

Právoplatné rozhodmtl jugoslávského soudu, jil1!ž bylo m~tce ulo
ženo, by do určité doby vydala dítě otci, a usnesooi Jugoslávskebo sou-
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du, jími byla otci povolena exekuce nuceným odebráním dítěte, nejsou 
exekučnÚfli tituly podle čl. 39 smlouvy. 

(Rozh. ze dne 14. listapadu 1929, R I 903/29.) 

K návrhu atce Artura Z-a v Sarajevě povolil okresní soud v Sarajevě 
usnesením ze dne 17. července 1929 exekuci příkazem Arnoštce Z-ové 
v Praze, by vydala dítě navrhovateli. K návrhu Artura Z-a povolil 
kra· j s k Ý c i v i I n í s o u d v P r a z e usnesením ze dne 14. srpna 
! 929 exekuci, by bylo vymoženo odevzdání dítěte navrhovateli. R e'
k II r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 

Ne j v y Š š í s o u d zamítl návrh na povolení exekuce. 

Důvody: 

Mylný jest n·ázor vymáhající strany, že dovolací rekurs jest nepří
pustný. Poněvadž mezinárodní smlouva mezi republikou českosloven
skoua královstvím Jugoslávským čís. 146/19'24 nemá o přípustnosti 
opravných prostředků zvláštních ustanovení, platí všeobecný předpis 
článku 40 smlouvy, že se povolení a výkon exekuce řídí předpisy plat
nými ve státě, kde exekuce má býti povolena nebo vykonána, pokud 
smlouva nestanoví odchylek, a ustanovení § 83 třetí odstavec ex. ř., že 
proti pO'lolení nebo proti odepření exekuce na základě cizozemských 
exekučních titulů jest dovolací rekurs přípustný i tehdy, když soud druhé 
stolice potvrdil rozhodnutí prvého soudu. Ve věci samé jest předeslati, 
že nejde o dožádání jugoslávského soudu o právní pomoc za účelem 
provedení příkazu uděleného okresním jako opatrovnickým soudem 
v Sarajevě matce, by dítě vydala ntciJ, kteréž dožádání by musilo 
býti posuzováno padle čl. 2-5 zmíněné již mezinárodní úmlu'ly a prv
ního odstavce § 19 nesp. říz. Jde o samostatný návrh otce jako vymá
hající strany proti matce jako povinné straně, by na základě listin zří
zených na území Jugoslávském byla mu zdejším soudem povolena exe
kuce. Tento návrh jest posuzovati podle § 84 ex. ř. a čl. 38-42 úmluvy. 
Podle těchto ustanoveni neměla býti navržená exekuce na vydání dítěte 
povolena, neboť předložené listiny , totiž usnesení okresníhO' soudu 
v Sarajevě ze dne 30. května 1929, jimiž bylo pavinné straně uloženo, 
by do pěti dnů po skončení školního roku 1928/29 vydala dítě otci, 
potvrzující je usnesení vrchního soudu v Sarajevě ze dne 12. července 
1929 a usnesení okresního soudu v Sarajevě ze dne 17. č:ervence 1929, 
jímž ~y~a. otci povolena exekuce nuceným odebráním dftěte, nejsou 
exekucnlml trtuly po rozumu čl. 39 mezinárodní úmluvy, na jichž zá
kladě lze povolití a vykon.ati exekuci také na území druhé smluvní stra
ny. Jimi jsou jen rozsudky, usnesení a jiná rozhodnutí civilních soudů, 
které byly vydány o majetkoprávních nárocích, ale nárok na vydání 
dítěte není nárokem majetkoprávním. Exekuční návrh měl býti podle 
čl. 41 (3) čís. 2 úmluvy zamítnut. 
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čís. 9363. 

Pokud na základě ujednání dlužníka s třetí osnbou, jímž této vyhra
ženo vlastnické právo k předmětům vyrobeným dlužníkem ze suroviny 
dodané za určitých podmínek třetí osobou, nemůže se třeti osoba do
máhati nepřípustnosti exekuce na vyrobené předměty. 

Výbrada vlastn;ctví třetí osoby k předmětům vyrobeným dlužníkem 
ze surovIny dodané třetí osobou nemůže se týkati předmětů, jež byly 
dlužníkem vyrobeny až po ujednání o výhradě vlastnictví. 

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1929, Rv I 1921/28.) 

Norbert H. zabavil v exekuci proti Romeu Sch-ovi předměty vyro
bené ze dřeva. Žalobce tvrdě, že zabavené předměty jsau jeho vlast
nictvím, že byly vyhotoveny ze dříví, které koupil a odevzdal dlužníku 
Sch-oví s výslovným ujednáním, že z tohotO' dříví vyhotovené předměty 
zůstanou jeho vlastnictvím, že budau dlužníkem prodány na dovola
telův účet, že docílená cena bude mu odevzdána a že za to zaplatí dluž
níku přiměřenou mzdu - žaloval vymáhajícího věřitele o nepřípustnost 
exekuce. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce' uznal podle žaloby, 
o dv o I a c í s o u d žalobu zamítl. 

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

Důvady: 

Bylo zjištěno, že mezi dlužníkem Romeo Sch-em a jeho chotí Ger
trudou Sch-ovou s jedné a dovolatelem s druhé strany uzavřeno bylo dne 
1. tíjna 1927 písemné ujednání, podle něhož dal dovolatel dlužníku 
k použití 8.721 Kč a podle něhož koupil pro dlužníkuv podnik veškeré 
suroviny, které znějí na dovolatelův účet, které však ustavičně zůst,an~u 
v dovolatelově' vlastnictví, že také ze surovin· těch vyrobené ZbOŽl zu
stane dovolatelovým vlastnictvím a bude dlužníku ponecháno do ko
missionářského prodeje, ježto· dlužníkův podnik jest řemeslnou živnos~í 
a zní na dlužníkovo jméno, že výtěžek za komissionářsky prodané ZbOZI 
zůstane pokaždé dovolatelovým vlastnictvím a musí mu býti adveden 
a že se dovolatel zavazuje odměnou za dlužníkovu činnost pečovati 
o výživu dlužníka a jeho rodiny, jakož i o jinaké pracovní a pomocnické 
mzdy. Kdyby podle tohotO' zjištění bylo lze souditi, že dlužník byl jen 
dovolatelovým dělníkem, jenž zpr<tcovává pro něho z jeho materiálu 
zboží, tedy že jde mezi nimi o služební smlouvu neb o smlouvu o dllo, 
nebylD by n vlastnictví dovolatelově k takto vyrobeným věcem právni 
pochybnosti. Leč to dovolatel ani sám n.etvrdí, nýbrž buduje na výhradě 
vlastnictví a také řečené ujednání předpokl<Í'dá, že dlužník zustává sa
mostatným podnikatelem, a že při ujednání, jak je v něm výslovně uve
deno, jde stranám jen o to, aby »stav obchodu byl pro Romeo Sch-a 
udržen v pořádku«, což, jakž plyne z dalších zjištění odvolacího soudu, 
podle nichž z výno'su tohoto obchodování placeny byly pahledávk.y jen 
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těch věf:telů, kteři dlužníku nečinili vlibec potíže jest kl' I t" . 
v ten ZPl~sob, by úvěr dovolatelem dlužníku poskyt:1Utý a v!r .. ~: a I hJlen 
davky.urcltych nenáročných věřitelů požívaly zvláštního v 'sac~n~:o e
~~ave:'I; by tak bJI u:voř~n )istý zákrokům ostatních vJitelů o~ň~~y~ 
II 0Jovy pl~n:en,cehoz prave ujednáním mělo býti dosaženo což vš k 
~e n~s~ovll~va ~~ zaS,ad?ll poctivosti a víry v obchodování, ted oe a 
Jednal11 zpusobIle vnesl! do poctivy' ch Stykll obchodl11'ch . '! J .to 
tot . t" t' . , prav111 nej1s_ 

ll, ,a p.lO 1 , r;tllTI ~,a nem nesúčastněnýl11, ba jím přímo ohrožen' 
os?bam )e~n~11i nepnpustné. Odvolací soud ovšel11 není s to o~~ 
s~ych ,zJlstem usouditi ani, že nabyl dovolatel vlastnictví ke dři P 
nevadz, 1 kdyby bylo lze mluviti o tOI11, že dovolatel učinil ra~~/~
dobl7ym na,bývací dúvod, nepodal důkaz o tom, že mu dříví b 10 o~ = 
v:d~n~; le~ v tomto případě nejde o vlastnictví ke dříví z něho~ spor~é 
pre me y yly '',Yroob,eny, ní'brž o to jde, zda se dovolat~lem tvrzená v'
hrada vlast111ct~ll~uzev:t~hovati i n,a sporné předměty v době, kd /_ 
hrada ta ,byla ucmena, Jeste neexlstUjlcí, jež teprve potom byly vyr06'Cn~ 
a o 111chz do~olatel ani netvrdil, že mu dlužníkem byly odevzdán 'na~ 
opak, tvrdIl, .. :e po ~yr.obení zůstaly v dlužníkově drženÍ. Výhrada ~Iast-
111ctVl,. Jak jlz v~pIyva z povahy věci jest mo~ná jen tam, kde takové 
vla~t111c~'I. skute<;"e tu Jest, a to jest možné jen na věcech již existují
c~c , ~1 oh na.~:cech, které teprve v budoucno,sti mají vzniknouti Po-

. n~v~dz bylo zjlsteno, že sporné předměty byly vyrob0ny te rve JO ~'ed- ' 
nanl ze S,UroVl;' dovolatelem Jpatřených, a poněvadž vlasft,ictvl na J ne
eXlsh,nt~lch vecech není, myslitelné, nemohl si .dovolatel takové vlast-
111~VI vubec vyhra?ltL Ze vlastnictví, pokud se týče, spoluvlastnictví 
na yl dov?latel zpusobem uvedeným v § 415 obč, zák., ani netvrdil, 
an~ ~edokazaL Pokud Jde o sporné předměty, nikoli o dodaný materiál 
opna se dovolatel Jako o nabývací dúvod J'en o u]'edna'nl' BI' k .. C v I ' 't ' , o ' Y ovsa j IZ Y, ozeno, ,ze oto, ne111 platnym duvodem právním na řečených před, 
metech, Tlm I~,:~,e, Ize

o 
mlUVIlI o odevzdání sporných p<edmětů. Dovo

lateI v teto pnCme vubec nic netvrdil a nedokázaL Nepochybil tedy 
~dv?laCI soud po, právI~í stránce; uso~div, že nebylo dovolatelem pro-

azano tvrzene Jl111 pravo, ktere by cmIlo exekuci žalovaného nepří
pustnou. 

čís. 9364. 

Zelezniční zaměsÍlland. 

, :ře?poklad~D? jmenov~ní la.mpařů podúředníky jest, by lampaři v 
!lobe ~fiOSU mmósterstva ~.elezntc ze dne U. března 1922, čís. 70419/1-3 . 
a ze dne 140 srpna 1923, CIS. 43213 vykonávali skutečně řemeslné práce. 

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1929, Rv I 228/29.) 

b Žalobce, .stanič~í pOl11~cn~k, domáhal se na Československém státu, 
y bylo uzna~o pravem, ze zalo~aný jest povinen řiznati žalobci v'

hody podle vynosu m1111sterstva zeleznic čís, 7041 J' ze dne 1 I b' Ya 
1922 a vy' no "' 432'13· , rezn 

su CIS, pres. ze dne 14. července 1923 jakož i výhody 
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vládního nařízení o převodu co nov}'ch platú ze dne 5. března čís. 15 sb. 
z. a n. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d 
z těchto cl ů vod ú: Nesprávné právní posouzení shledává žalobce v tom, 
že soud prvé stolice má za to, že služebními kategoriemi, o nichž mluví 
q 40 služebního řádu, rozuměti jest kategorie úředníkú, podúředníkií 
; zřízenců. Žalovaný má za to, že jimi rozuměti jest jiné obory za'mě'st
nanců s jejich požitky a právy. V té přičině uvésti jest toto: § 40 služeb
ního řádu užívá označení »slJžebnÍ kategorie« patrně ve dvojím směru: 
V alinei čís. I označuje jím "esporně roztřídění na úředníky, podúřed
níky a zřízence, neboť odkazuje tu na § 2 bod 1 písm, a) - c), kdež 
se mluví výslovně a výhradně jen o tomto způsobu roztřídění. V odstavci 
a) prvém bod 2 § 40 služebního řádu však již označení kategorie slu
žební jest použito v jiném smyslu totiž na označení skupin podle povahy 
konaných služeb; že v tomto významu jest používáno označení toho, 
jele jasně na jevo na příklad i z výnosu ministerstva železnic ze dne lL 
března 1922 čís. 70419-1-3, jehož se strany v tomto SpOrtl dovolávaly, 
a v němž se mluví o kategoriích lampařů a jiných, tedy podle povahy 
služebních úkonů. Než přes to není žalobcúv nárok na přiznání žádaných 
výhod odúvodněn. Oba výnosy, kterých se žalující dovolává, totiž vý
nosy ministerslvaželeznic ze dne 11. března 1922 ·Čís, 70419/1-3 a ze 
dne 14. srpna 1923 čís. 43213 týkají se lampařů, kteří v době výnosu 
těch vykonávali skutečně řemeslné práce ;to vyplývá u prvého výnosu 
jasně ze slova »vykoná,ajicí« a u druhého výnosu z toho, že druhý od
stavec tohoto výnosu odkazuje na podmínky výnosu prvého. žalobce 
však ani v době prvého ani v době druhého výnosu nekonal, jak sám 
v žalobě uvedl, práce lampářské, Z tohoto dúvodu ani prvý ani druhý 
z výnosů těch na žalobce použíti nelze; proto žaloba, kterou se žalobce 
domáhá přiznání výhod podle 11'i:ch, jest neodůvodněna. Důsledek toho 
však jest, že 'žalobce byl podle ustanovení §90 (2) vládního nařízení 
ze dne 5. března 1927 čís, 15, sb, z, a n, převeden do IV, platové stupnice 
služebního platu podúřednického a zřízeneckého podle § 45 když, jak 
prvý soud bezvadně zjistil, žalobce sám v roce 192 I prohlásil, že službu 
lampářskou vykonávati nemohl, a žádalo službu lehčí. 

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

Dúvody: 

Napadený rozsudek správně doličil z doslovu dotyčných výnosů mi
nisterstva železnic, že předpokladem pro jmenování lampařů podúřed
níky bylo, by lampaři v době výnosu vykonávali skutečně řemeslné prá
ce, kteréžto podmínce však žalobce jíž nevyhovovaL Byla tudíž věc od
volaCÍm soudem posouzena s právního hlediska bezvadně. 

čís. 9365. 

Služebnost jízdy (§ 492 obč. zák.) ukládá vlastníku služebného po
zemku povinnost trpěti výkon práva ke všem hospodářským účelům 
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panujícího pozemku. V tom že služ b t"., 
mene z lomu, nelze s attovati n e no~ 1 JIZ?y vy~íván~ k vození ka_ 
umožňoval-li panující ptzemek lám:~r~avnene .. ~ozslrov~m .. služebnosti, 
nosti, třebas tehdy sloUŽil 'en zeměděl ~e~e JIZ v ~obe znzení služeb_ 
omezena na účely polního hOSPOdářstv~~I, Jen kdyz nebyla služebnost 

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1929, Rv I 250/29.) 

Žalobci domáhali se na žalovaném z'iT '- _ 
pOzemkové parcele 11/1 . k k J s :m, ~e sluzebnost cesty po 
níků pozemku 137/~' Ja o pozem u sluzebnem ve prospěch vlast-
d,: lomu nebo z lomu n~a~~z~n~~~n~;~ )ia~jlc~hO bn?řísIU~í pro povozy 
v sec h tří s t o I i c N' __ , . a o a y a zamltnuta s o u d Y 

, e J v y s S 1 m s o ude m z těchto 

důvodů: 
Pr ,,- • 

klade~ t~I~S~~!a~m~~~~íh60 Úl~y~U s:ran. zřídivších služebnost jest zá
podle kterých kupitel Alťer~ L S~h~l :ml,:uv~ ze dne 24. května 1879, 
zemkuč. kat. 11 zavázal pov~liti ,sve, ndastupce ve vlastnictví po
čís. kat. 11 manželům F;antl's-ku PArav~ JSIZhY P? koupeném pozemku 
h' d' - a nne c -Ovym p" , d 

~ .? cum zalovaného ve vlastnictví pozemků čís ,kat 136 r~;~~ r e -
JeJlm pozemkům a svolil k tomu bl' b' . a emto 
zástavní pro sluŽebnost zřízenou' naY v ozenko }IOk bezpodmínečné právo 
'b ' . pozem u c . at 11 J'ako statk I ze nem a na pozemcích č. kat. 136 a 137 . k" .. , u s u-
6. odst. smlouvy. Nižší soudy právem v I !~ °t statku pan~Jlclm podle 
tak, že služebno t " d b I _ JI oz, y ato smluvm ustanovení 
11 b ,s Jlz y y a udelena kupltelem služebného statku č kat 

ez omezenI co do způsob b' .. . . 
tehd' d'''' '" u a ~. Jemu' Jlzdy. Pozemky panujicí ovšem 
, y i po:, eJI, Jak zJlstěno, slouzdy jen zemědělství a nebylo "T 
ze sm uvnl strany již tehdy pomýšlely na to ' . zJ's eno, 
ká~e.n_ I~mán a vozen po služebném ozemk~ ,~e knaa pozemcl.ch bude 

:'; ~~~te~y ,s~utečnosti, z nichž by byl~ lze soudiiI, ž~' plbldl~~~leu~~r~~ 
.~-. y I S uze ,nost cesty omezena na účely polního hospodá'rstvl' Oba 

mlSI soudy pravem ' '" t . 
že jednotlivé služeb~~u:.UJl.' ~e ~~u, tak k ne~ylo, ze ~jištěné skutečnosti, 

d' . ' - S I Jlz y, ere rome Souzene služebnosti jiným 
~ouse "um

b 
soucasn.e byly zřízeny, výslovuě byly omezeuy časově i co 

o ~puso u a. obJe,mu Jlzdy na' př. na pět. let ua vození sena a otav 
kdezto so.uzena sluzebuo,st s podobným omezenim nebyla zřízena N'ž~; 
s,~udy praven; neshledaly rozšíření služebnosti ani v tom, že věiší ~a
tlzem zal~bcu nastalo vykonáváním práva jízdy vozením kamene po 
pozemku c. k~t. II!.~., V t9:':' že .. s k,amenem z lomu jezdí častěji a ná
klad kamene !e~t tez~l, vyssl zaŤ1zeUl nelze spatřovati. Občanský zákon 
v, § 492 pravI,. ze ~ravo Jízdy nahrnuje v sobě právo jezditi po služeb-. 
mm po~em~u Jed111~ .ne,bo ví~e potahy, a, poněvadž neomezuje nijak 
toto pravo, J~s~ s,:udlŤ1, ze sluzebnost jízdy ukládá vlastníku služebního 
pozen;ku trpelI ~y~on práva ke všem hospodářským účelům pozemku 
panuJlc',ho .. ~anuJlcl po.~;mekč'í,:, kat. 137 I~ podle 'své povahy umož
noval lamam kamene JIZ v dobe, když služebnost jízdy byla zřízena, 
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tento způsob využití pozemku nevybočoval tudíž z mez! řádného jeho 
obhospodaření a nelze proto ve vykonávání práva jízdy k tomuto účelu 
shledati neoprávněné rozšiřování služebnostipo rozumu § 484 obč. zák. 
Neprávem dovolávají se dovolatelé k odůvodnění svého opačného práv
ního stanoviska rozhodnutí tohoto nejvyššího soudu, ze dne 1'9. června 
1923 Rv II 63/23 čís. 2745 sb. n. s.; tam výslovně se praví, že není roz
šiřováním služebnosti každé zvýšení užívání, k němuž došlo následkem 
pravidelného hospodářského využití panujícího statku, nýbrž že jim jest 
jen nepředvídané zvětšování nebo účelové přeměnění panujícího statku, 
jež přináší sebou podstatně vyšší zatížení služebného statku, než s kte
rým mohlo býti počítáno. V souzeném případě nejde, jak bylo shora vy
líčeno, o nepředvídané zvětšení ani o účelové přeměnění panujícího 
statku a nedošlo tu k podstatně vyššímu zatížení služebného statku a 
proto i podle zmíněného rozhodnutí nelze ve vození kamene z panujícího 
pozemku čís. kat. 137/,2 po služebném pozemku čís. kat. II II spatřo
vati bezprávné rozšíření služebnosti. 

čís. 9366. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 28. března 1928, čis. 44 sb. z. a n.). 
Nejde o nového nájemníka ve sm~slu § 31 čís. 4 zák., byla·1i uza

vřena nájemní (pachtovní) smlouva po působnosti zákona o témž před
mětu nájmu s tím, kdo měl dosud věc ve spolunájmu (ve spolupiachtu). 

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1929, Rv 11699/29.) 

Žalobkyni' propachtovala roku 1923 m"nželům Karlu a Františce 
P-ovým hotel. Pacht byl každoročně dne 1. května obnovován. Po smrti 
Karla P-a dne 26. prosince 1927 propachtovala žalobkyně od 30. dubna 
1928 hotel jen Františce P-ové. Proti příkazu k vyklizení hotelu uvedla 
Františka P~ová v námitkách najmě, že pachtovní smlouva spadá pod 
zákon na ochranu nájemců. Pro ce sní s o udp r v é s-t o I i c e po
nechal příkaz k vyklizení v platnosti, o d vol a c í s o u d příkaz zru
šil. D ů vod y: Soud prvé stolice má za to, že tu nelze použiti zákona 
na ochranu nájemců, ježto žalovaná najala předmět nájmu po vyhlášení 
zákona na ochranu nájemcll ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n, 
jako nová nájemnice. Tento názor opírá soud prvé stolice o to. že až 
do 30. dubna 1928 byhr tu pachtovní smlouva mezi žalobkyní s jedné 
strany, a žalovanou a jejím manželem (jeho pozilstalosH) se strany 
druhé, kdežto pachtovní smlouvou ze dne 30. dubna 1928 žalovaná 
spachtovala sama předmět nájmu, takže nastala změna pachtýře. Od
volací sond nemá však za to, že jest žalovanou považovati za nového 
nájemníka ve smyslu § 31 čís. 4 zák. na· OChL náj. Pachtovními smlou
vami ze dne 28. dubna 1923, 24. dubna 19-24, 27. dubna 1925, 9. dubna 
19-26 a 30. dubna 1927 spachtovali žalovaná a její manžel předmět ná
jmu počínajíc 1. květnem vždy na jeden rok. Pozůstalost po Karlu P-ovi 
nebyla projednána, ježto nezůstalo jmění. Žalovaná pokračovala po 

I I,' 'I, 

"I f! 

I 
I 
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smrti Karla P-a sama v pachtovním poměru a uzavřela dne 30. dubna 
1928 pachtovní smlouvu o témže předmětu nájmu. Z toho vyplývá 
že žalovaná od 1. května 1923 do 26. prosince 1927 společně se S\'ýl~ 
manželem Karlem P-em a od 26. prosince 1927 sama byla nájemkyní 
a že předmět nájmu pachtovní smlouvou ze dne 30. dubna 1928 nebyl 
pronajat nové nájemkyni. I kdyby byla žalovaná bývala až do vyhlášení 
zákona ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z. a n. jen spolupachtýřk'Ou, 
nemohla býti pokládána za novou nájemkyni ve smyslu § 31 čís. 4 zák. 
na ochr. náj., ježto i tam, kde § 1 zák. na ochr. náj. mluví o nájemci, 
pronájemci nebo vlastníku domu, jest vždy rozuměti i spolunájemníká, 
spolupronajímatele a spoluvlastníka domu. Ježto se na předmět nájmu 
a na nájemní smlouvu, o něž tu jde, vztahuje zákon na ochranu nájemců! 
bylo uznati tak, jak uvedeno. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

D Ů vod y: 

Žalovaná byla od 1. května 1923 spolu se svým manželem Karlem 
P-em pachtýřkou hotelu až do úmrtí Karla P-a dne 26. prosince 1927 
a od té 'doby až do 30. dubna 1929 výhradnou jeho pachtýřkou. Byla 
tedy od 1. května 1923 do 26. prosince 1921 spolupachtýřkou a příslu
šela jí pachtovní práva k celému h'Otelu, ke každé sebe menší jeho části 
a bylo její užívaCÍ právo jen omezeno stejným užívaCÍm právem man
želovým. Jakmile její manžel zemřel, pominulo toto omezení a stalo se 
její pachtovní užívaCÍ právo k hotelu právem výhradným, neomezeným 
nějakým spolu pachtýřem; vždyť každý spolupachtýř jest oprávněn 
užívati celku a jest omezen co do objemu jen právy spolupachtýřů. 
Z toho vyplývá, že žalovaná Františka P-ová byla pachtýřkou hotelu 
j'iiž od 1. května 1923 a že jest ji po rozumu §§ 1, 2, 7, 31 (4) zák. 
o ochraně nájemníků považovati za starou pa'ohtýřku a že ji lze vypově
děti jen se svolením soudu z dŮvodů v zákoně uvedených, jak správně 
usoudil již odvolací soud, k jehož správným důvodům se odkazuje; nelze 
ji proto považovati od 1. května 1928 za pachtýřku novou, jak má myl
ně za to dovolate!. 

čis.9367. 

Byl-Ii podle. domácího řádu sanatoria v účtu sanatoria zahrnut jen 
»dozor domácích lékařů (hausarztIiche Dberwachung)«, jest zaplatiti 
odměnu cizího ošetřujícího lékaře zvláště. Zvolil-li si patient v sana
toriu za ošetřujícího lékaře cizího léka,ře, jenž jeho ošetřování převzal 
a prováděl, uzavřel s nim smlouvu podle § 1151 obč. zák. a jest povinen 
zaplatiti mu odměnu zvláště. 

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1929, Rv II 730/>28.) 

Dr. M. byl ošetřová~ v ,sanatoriu žalující společnosti s r. o. Po smrti 
Dra M-a domáhala se společ'nost na jeho dědicích zaplacení 5.000 .Kč. 

". ,t é 10hledávky, a to prvou z 
Zalabkyně sloučil~ .. v. žalobe tfl sal:,~s6\n d:uhou z účtu Dr.,l3edřicha 
vlastního účtu znepclho n~ 129~ ~c "t~ Dr. Karla K-a zne)lclho n:, 
p-a, znějícího na 3060 Kc a tr~. I z. u~hledávky žalobkyni k vydobyt!. 
2550 Kč Dr. ,P. a Dr. K. posto~~I,,\si~e/ řiznal žalobkyni 9?9 Kč. "po~h 
pro c e s nI s o udp I V e_. tní thledávka žalobkyne tllll, ze za; 
důvodů prvého soudu zamkla :Ias íz ~ 296 Kč 40 h s penízem 1867 Kc, 
lobkyně kompensovala uvedeny pen . ůstalos' Dr. M-a. Zbytek 
která byla uložena v tejím, ~eposlturv~r~o~~z na 1.500 Kč jako přisou
tohoto deposita 571 Kc zauctoval p hznal žalobkyni dále 929 Kč ,n~ 
zenoU část pohledavky Dr. K:a, ~ l ohledávky Dr K-a. K odvolam 
úhraJu zbytku :éto př~souzen~ cas I a~en' rozsudek' po-tvrdi!. 
žalobkyně o d vol a c I s o U , nap d ~ání žalobkyně v příčině ne-

N e j v y Š š í s o u d, o?mltnuv K~vO uznal žalované povinnými za
přisouzeného zbytku poh:edav~'yčYr. h~~dávky z účtu Dr. P-a a uvedl 
platiti žalob,kyni 3060 Kc v pn 111e po 
v tomto smeru v 

důvodech: 

'í ohledávka žalobkyně lim, že žalob-
Prvého soudu zamkla ~I,astn ,P 1296 Kč 40 h s penízem 1867 Kč, 

kyně l<ompensovala ~v~del,y pen~z ro ozůstalost Dr. M-a. Zbytek 
který byl uložen v Jepm d,epOS\tu r~' s~ud na 1.500 Kč jako přisou
tohoto deposita 571 Ke zauctova l' X I žalobkyni dále 929 Kč na 
zenou část pohledávky Dr. K:a, ~ pnzn:ledávk Dr. K-a. Dr. P. po
úhradu zbytku této při~ouzene cas,tJ p~u jako ~etřující lékař Dr. M-a. 
žaduje odměnu 3.060 Ke za SVO;! :~a~t strany domácím lékařem. P~dl~ 
Je jisto, že nebyl v sanatont; ~a J I t . t lékař Dr. M-a na jeho pram 

d I 'h oudu navstevova en o .. , D 
zjištění o vo aCI o s , '"b' k 'njekcím a ke kathetrovan!. r. 
neJ'méně dval<rát denne a byl pn ran. tl. sdělil Dr. M-ovi, že lékař-

, I DMa z G do sar,a ona, . 'h K. který prevez r. - ,"'. latiti zvláště (t. j. mImo u rn-
skl, úkony ošetřujících lé!,aru m,us; ~ za~ Souhlasil. Předpoklad odvo
kov'Ou cenu 70 Kč denne)" s člmz Mr. .' G odporu)' e spisům a nelze 

. .' t D K rekl Dr. -OVl v ., M '" 
laclho soudu" ze pO dl r. d 'Išího zjištění odvolacího soudu byl D;. . ln 
k němu hledeh.o e a, "e v paušálu 70 Ke za en 
přijetí do sanatoria žalobkyne UP?z,~rne.n" zošetřovatelkami a návštěvy 
)·sou zahrnuty světnice, strava.) oselrovanl t' s doma' cím řádem žalab

··"t V "nutno sTavna 1 
domácích lékařů. Tot? zys em, ' kde se 'edná o tom, co jest zahrnu-
kynina sanatoria, v nen:z na :::lste" u »h;usarztliChe Ueberwachung«: 
to v úhrnku 70 Kč denue, pOUZltO vyraz," 'emž .nutno dále. přihlédnouh 
(tedy nikoli arztliche Behandlung), ptn c 'kteří oním výrazem rozumějí 

, 'dk' pokud se tyče s ran, ., , d' em 
k výpovedem sve u, " I'k" (bez výkonů spada)lclch po . PO) 
obyčejné návštěvy domaclch ; ,a~~ d obsahuje mimo to výslovné usta
lékařského ošetřování). Domacl. ;-a

t
, . í za operace a za další úkony 

" a lékařské ose rovan, "'t ání 
novení, že honorar z "b l' v tní úmluvě a zvláštnímu vyuC' 'ov 1. 

tam uvedené jest podro en z,v a.s, lob k ně v tom že honorář Dr. P-a 
Nelze tedy spatřovati ned~patr,e,~I, za , b~IY Dr. M-ovi vydávány vždy 
nebyl pojat do penodlckych uc u, Jez . 
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asi po 14 d,nech, to tím méně, ano se lékařské ošetřování Dr. P-em ře 
vz~t~ sko~cIlo teprve ,úmrtím Dr. M-a. Z důvodů právě uvedených Pv = 
p:yva ,take mylnost usudku soudu odvolaCího, že žalobkyně tím l 
pred~ladala ~r. M:?vi p,eri?di~ky účty" v ~ic~ž byly obsaženy n'ej:~ 
P?lo:,ky; kte,re patn k osetrovaill, nybrz I JIne polozky, zejména i za 
osetr~~aill lekarem Dr. B-em, dala najevo, že lékařské úkony Dr. P-a 
JSou JIZ zahrn~!ý, vden~ím paušálu 70 Kč, Jestiť tento úsudek v příkrém 
ro~poru se Zjlste~lm" ze, D,r., K., kte;ý )e~t, jed~ate,l;m žalující firmy, 
sde!~l ?r. M-OVI, ze lekarske ukony osetrujlclch lekaru musí se zaplatiti 
z~la~te" a, s obsahem domácího řádu, podle něhož honorář za lékařské 
o,setrovaill J,:st P?droben zvláštní úmluvě a zvláštnímu vyúčtování. Za 
techto skutecnostI Jest logICky vyloučeno, by v činech na něž odvola ' d k . b ,. CI 
sou pou azuJe, yl spatřován projev, na který odvolací soud z nich 
uS,u,:uJ,e (§ 863,obč. z.). V so~vislosti s tím a se zřetelem na odchylné 
m},::em ~dvola~l?O soudu budlz poznamenáno, že rozlišování mezi ná
vstevanll domaclch lékařů, které se dějí z pravidla dvakrát denně a mezi 
~kO~ly o~etřujíc!c~ lékařů není tak nesnadné, by inteligentní muŽ a zku
seny pr~villk, pmz byl Dr. M., nemohl rozdíl mezi .oněmi a těmito vy
s~hn?utl. ,Kdyz tedy Dr., P. převzal lékařské ošetřování Dr. M-a na jeho 
praill, Jlilyml slovy, kdyz Dr. M. si zvolil za ošetřujíciho lékaře Dr. P-a 
a tento Jeho lékařské ošetřování převzal a prováděl, a když Dr. M. byl 
sro~~,:,ěn s, tím, že s~ lékařské úkony ošetřujících lékařů musí zaplatiti 
z~laste, doslo mezI nun a Dr. P-em ke smlouvě ve smyslu § 1151 obč, 
zak. a ne~adí, ,že n;e:i nimi o ~ýši honoráře nebylo předem nic uj ednáno, 
Ze skutec~?sy prave u,vedenych jest jasno, že Dr. P. měl býti za své 
ukon] zvl~st:,ho~orovan a podle § 1152 obl'. zák. platí za smluvenou 
odOlenu pnme:~na, ,kterou, n.edohodno~-li se strany o její výši, určí soud, 
V souzenem pnpade povazuJe dovolacl soud hledě ke zjištěným úkonům 
Dr. P-a jako ošetřujícího lékaře účtovanou odměnu 3.060 Kč za přimě
řenou, zvláště ani žalovaní nepřiměřenost této částky ve sporu výslovně 
ani nenamítali. Je tedy žalobní žádost v příčině pohledávky z účtu Dr: 
P-ap?dle zákona od~vodn~na (§~ 1151, 1152,820 obl'. z.) a bylo k do- ~ 
volaill v tomto Smeru duvodnemu rozsudky nižších soudů změniti. 
a uznati právem jak se stalo. 

čís. 9368. 

Osmihodinná pracovní doba (zá1<on ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 
sb, z. a n.). 

, Usta~ove,ní kolek!ivni sl!1lo~, podle niž jest bonorovati len on~ 
prace pres cas, ktere byly nařizen~ představenstvem zaměstnavatele 
(společenstva), nepříčí se zá1<onu, (l osmibodinné pracovní době, Za
mev~tn~ec,: podrobivši se kole,ktivni smlou,vě, jenž pracoval p,řes čas bez 
narlzem predsiavenstva, nema nárokJu na odltněnu za práci přes čas. 

(Rozh. ze dne 14, listopadu 19'29, Rv II 5/29.) 

Žalob,ce byl zaměstnán u žalovaného družstva jako skladník. Podle 
kolektIvm smlouvy byla předepsána osmihodinná pracovní doba, práce 
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přes čas mohla býti konána jen z rozkazu představenstva. Tvrdě" že 
mu byla práce přes ča, nařízena členem představenstva E-em, domahal 
se žalobce na žalovaném družstvu odměny za práci přes č'as. O b a 
niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í so u d z těchto d ů v o
d ů: Prvni soud usoudil, že žalobcův rozhovor s E. byl tak povrchního 
rázu, že nelze poznámku E-a, by se žalobce držel místních poměrů, po
važovati za rozkaz k práci přes čas, najmě an žalobce obsah smlouvy znal 
a E. nerepresentoval představenstvo, a že bylo na žalobci, by si vyžádal 
v tom směru přesné přikazy od představenstva družstva. Odvolatel bro
jí proti tomuto ná,zoru prvního soudu, vytýkaje, že první soud při tomto 
názoru přezírá, že mu muselo postačiti, když mu člen představenstva 
při uvedení do obchodu dal zřetelný rozkaz, že se musí p}ac~vati přes 
čas a když i místní poměry vyžadovaly, by se pracovalo pres cas a mO
hlo se soutěžiti. Odvolatel jest posléze názoru, že takový příkaz lze dáti 
nejen výslovně, nýbrž i mlčky, a že tomu tak bylo i v tomtoyřípadě, 
kdy mu bylo uloženo »das Oeschaf: ~ash ,de~, ?rthchen Verhalt~lssen 
olfen zu halten«. Tyto vývody odvolam prezlra]l Jednak ustanovel1I § 15 
zák. o společenstvech, podle něhož jest jen př~ds~avenstv,o pov?láno, k 
zastoupení společenstva, takže jen ono jest opravneno ulozltI pracI pres 
č'aB, jednak ustanovení bodu 4 kolektivní smlouvy; je,ž odvolateli bylo 
známo což ostatně sám ani nepopírá, a podle nehoz se honoruJI Jen 
předst~venstvem družstva nařízené překročené :'Iodin~ pracovní., Bez 
příkazu nebo svolení představenstva ?ebyl a~1 E. ~ť uz ?yl nebo hebyl 
tehdy členem představenstva, am JlllY ",vlsn! organ druzstva ,oplavnen 
dávati žalobci přikaz k práci přes čas. Ze preclstavenstvo druzstva E:a 
jakožto člena představenstva k ,udč1c~í t~ko~~ho příkazu zmocmlo, a ze 
si úřední povolení ve smyslu predplsu zak. CIS. 91/18 k tomu vymohlo,. 
žalobce netvrdi!. 

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

D ů vod y: 

Praví-li dovolatel že rozhodnutí rozepře zavISI Jen na otázce, zda 
se lze vzdáti odměny za hodiny přes čas hledíc k ustanovení zákona 
o osmihodinové době pracovni ze dne 19'. prosince 1918 čís. 9 I sb. z, 
a n. a nařizení min. soc. péče ze dne 11. ledna 1919 -č'ís. 11 sb; z. a ,n., 
a že v každém podniku může nastati potřeba, by bylo pracovano pres 
čas, při čemž' ani nebude kdy, dotázati ~e povolan~ho orgánu, zda d~: 
voluje práci přes čas, přehlíží ustanovem kolektIvn: smlouvy, podle ';I,Z 
jest honorovati jen ony práce přes ča,s, které byly predstaven~tvem n~n-: 
zeny, a podle níž má se to díti způsobem v tomto ustanovelll,~o}ektI~?1 
smlouvy výslovně uvedeným. Poně~adž se dovol~tel podle z]lstem n!z
šÍch soudů podrobil tomuto smluvnlDlll ustanovem, ktere se podle prav
ního názoru dovolacího soudu nepříčí ustanovením zákona o osmIho
dinové době pracovni, naopak jest s to zabrániti zneužívání záko~né 
ochrany v době, 'kdy nastane v podniku potř:;ba, by byl,o.p,rac?vano 
přes čas, poněvadž rozhodování o práci přes cas, smluvne ]lz predem 

, 

L: , 
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i 

II 
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čís. 9369. 

Ochrana nájemců (záknn ze dne 28. března 1928, čís. 44 sb. z.' 
a n.). 

. Př~dpis § 22 (2). zák. nevztahuje se na činžovní přeplatky jichž 
vracen1 bylo do 31.. ~r~zna. 1928 uplatněno žalobou, třebaže do toÍhoto 
d"e nebyl rozsudek Jeste am v první stolici vydán. Přeclp,isu § 406 c • 
nelze tu použíti.' . r. s. 

(Rozh. ze dne 14. listopadu 1929, Rv II 234/29.) 

žalo?u o vrácen.í přeplatku činže zadal nájemce woti pronajímateli 
na soude dne 29. brezna 1928. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
~e~znal, o d v o I~ cí s o u.cl uznal žalobní nárok důvodem po právu. 

V? d y. Prvm soud ma za to, že hledíc k ustanovení § 22 (2) zá
~?na CIS. 44/28 o .ochL náj.: »Přeplatku za dobu minulou nelze z ět 
~:~atr« ~emoh?u prepla5ky na .• čin.ži za dobu až do 31. března 1928 b~ti 

J n
h 

poz.ado/any, nybrz all! JIZ pnsouzeny, že se předpisu § 5 obč zák 
o oc ~an\ nabytých. práv nelze dovolávati, ano jde o přechodná 'usta~ 
~o~e~ .za onna,. a ze tu naopak platí § 406 c. ř. s., podle něhož lze J' n~m odsO!"dltl Je!" když Jest dospělé v čase vynesení rozsudku kdežto 
zeJ e o. na;-ok JIZ .zal1lkJý, opačný názor příčí se doslovu ř~č'eného 
~~~~no~erl, Je: by se Jl11ak nedalo logicky vykládati, a kdyby prý zákono
"0 e '!. .c?tel z dosahu tohoto ustanovení vyloučiti nárokv u latněné 
JIZ za d;lveJsího právní,ho stavu, byl by tomu zajisté dal výra~ p Pl''' . 
omez~:lIm v v :ákoně -samém. Než prá'vní stanovisko prvého so~~~n;~~ 
obstoJ!. jezto zaloba O vrácení přeplatků na činži za dobu od 1 • 
1922 do 31 ť 19' . cervence 
otázku 'b r~z~a 28 byla podana dne 29. března 1928 netřeba řešiti 

,co y. y? pravem, k~yby žaloba byla podána aŽ o 1. dubnu 
1 ?28, kdy novy zakon nabyl UClnnosh. Nový zákon čís 44/18 • I 
predplsu § 20 (1) dříV"JŠích zákonů čís 85/24" 4si25 a . ~eprev;~ 
~O~X.Vé z~rávě v}~d.ní~? náv;-hu vyřč'eno: PřipGu:::;'tí te~i'~ vO'IJ~u ~lovhoX~ 
, ]emnem, byt 1 Jeste omezenou ustanovením § 22; 'r0 dle něhož j za 
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nového zákona přezkouší soucl na návrh nájemníkův neb pronajímatelův 
úmluvu o zvýšení nájemného nad míru uvedenou v § 9 a upraví nájemné 
s účinkem od nejbližšího nájemního období přiměřeně v mezích tohoto 
zákona. A v této souvisloSl' jest nové ustanovení, že přeplatku za dobu 
mínulou nelze zpět žádati. Tím jest vysloveEo, že nájemník nemá vůbec 
nároku na vrácení přeplatků a že tedy soud nebude mocí ani ve sporném 
řízení odsoudíti pronajímatele k jich vrácení. Zákon však výslovně ne
upravil otázku, zda a pokud se tento nový předpis dotýká nároků na 
vrácení přeplatků z doby před účínností nového zákona a co míní »dobou 
minulou«, zda dobu uplynulou jen za platnosti nového zákona, od 
1. dubna 1928, či snad dobu i před tím již uplYEulou. Pro případy svrchu 
dotčené chybí tu tak zv. přechodní ustanovení, jehož tu bylo velmi po
třeba k jasnému vystižení smyslu zákona. Názor, že již ve slovech »za 
dobu minulou« jest vyřčena zpětná působnost nového předpísu í pro 
dobu před vydáním nového zákona, není zcela nepochybný, an nový 
zákon nabyl účinností teprve dne 1. dubna 1928, takže až do 31. března 
1928 platil předpis § 20 (3) zák. čís. 48/25, který výslovně stanovil 
nárok na vrácení přeplatku. V souzeném případě bylo však o vrácení 
přeplatku žalováno již za dřívějšího právního stavu, a na takové případy 
jistě nedopadá ustanovení § 22 (2) nov. zák. Vždyť § 5 obč. zák. sta
noví zcela povšechně, že zákony nepůsobí zpět a nemají vlivu na před
chozí jednání a na práva před tím nabytá. Při tom neilí pochyby, že 
podle dřívějšího právního stavu (§§ 879, 1431 obč. zák., § 20 (3) zák. 
čís. 48/25) nárok nájemníkův na vrácení přeplatku vzešel již tím oka
mžikem, kdy přeplatil, to jest zaplatil vyšší nájemné, než tehdy bylo 
přípustné. Nový zákon nabyté právo výslovně neodňal. Poněvadž předpis 
§ 22 (2) není podle svého zákonodárného účelu ustanovením rázu do
nucovacího - podle důvodové zprávy soudíc, účelem nového zákona 
byl slušný ohled na pronajímatele a na nenáhlé zmírnění tísnivých před
pisů o výši nájemného, po případě ponenáhlu odstranění ochrany ná
jemníků, tedy nikoliv zřetele veřejného blaha - naopak donucujícím bylo 
zákonné ustanovení o nároku na vrácení přeplatku, nelze ani usuzovati, 
že nový předpis aspoň mlčky a zakrytě působil zpět. Ale, i kdyby nové 
ustanovení bylo pojímati jako výslovný předpis o zpětné působnosti, ne
dopadalo by na souzený případ, neboť předpis: »nelze žádati« počal 
najisto působiti teprv od 1. března 1928, kdežto žalobkyně žádala vrá
cení již 29. března 1928, kdy to podle zákona jdště nepochybně byla 
oprávněna žádati. Při tom jest kromě toho, co již bylo řečeno o dosahu 
ustanovení § 5 obč. zák., přihlédnouti i k obecnému předpisu § 9 obč. 
zák., že zákony podrží tak dlouho moc, až je zákonodárce změní neb 
výslovně zruší. Tomu nelze arci rozuměti tak, že zrušený právní předpis 
nemá nadále již žádného účinku a že ho soud nemůže užíti. Naopak, 
pokud nový zákon nepůsobí zpět, jest právní poměry vzešlé z působ· 
nosti dřívějšího zákona posuzovati podle právníhO stavu tehdy platného. 
Vidno tudíž, že ani z poukazu na ustanovení § 406 c, ř. s. nelze tu pranic 
vytěžiti pro právní názor prvé stolice, nemluvíc o tom, že by vedlo 
k důsledkům nesrovnalým a nepřípustným, kdyby vítězství a prohra 
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s~~any. závis,:la na tom, zda o žalobě včas podané byl rozsudek v dán 
dnv ČI pozd,ep" tedy na okolnostech z valné části nahorlilých. y 

Ne] v y s S I S o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Žalovaní ::apadají }ozsudek odvolacího soudu jen z dovolacího du-. 
vodu §,503 :IS. ~ c. r. s., Jejž shledávají v tom, že odvolací soud ne
spravne vylozIi predpls § 22 (2) zák. o ochr. ná]·. čís. 44/11928 . 
" s t t v d . '. v , uznav, 
ze e en ,o pre plS nevztahuJe na ČIDzovnf přeplatky, jichž vrácení bylo. 
do 31. br~z,n~ 1928 uplatněno žalobou, třebaže do tohoto dne nebyl 
roz~ud~k ]este an~ v ~rvní stolici vydán. Toto právní posouzení jest 
spr~vne ~ souhlas I s duslednou judikaturou nejvyššího soudu a v pod
state .. s duv?dy ;ozhodnutí 'čís. 8410 sb. n. s., na něž se dovolatelé od
ka~U]1. K vyvodum ?ovol,ání jest dodati jen ještě toto: Z předpisu § 405 
c. r; s. nelze pro ~,azor zalovaných !lic vytěžiti. Tento předpis, vydaný 
z d;lV,odu proc:.~.111 ho~podár,nosti a jednající výslovně jen o dospělosti 
pInem, ale rozs;ro,vany praxI I na jiné zákonné předpoklady pro právní 
ochlanu uplalneneho naroku (sr. na př. rozh. čís. 1517, 4298, 4400 . 
5~14, 5932} 6512, 6631sb~ n. s.), má na mysli a hodí se jen na takovi 
zak~nne yredpokla9Y' ]lchz tu v době podání žaloby ještě nebylo, ale 
~tere tu JSou v dobe vynese~í rozsudku. O takový případ tu nejde, nýbrž 
Jde tu o ot~zku, podle ktereho hmol;;ého práva jest pOsuzovati žalobní 
nar~k, kdyz se zak?", změnil takc že v době podání žaloby nárok ještě ' 
uznaval, al':, v dob~ rozsudku ]lz ho neuznává. Tuto otázku lze řešiti 
len podle vseobe,c:nych a zvláštn~ch předpisů o »zpětném působení zá
konu«. Nelze tudl~ souhlasIl! s nazorem, že jest žalobní nárok vždy po'
SuzovatJ podle prava platného v době vynesení rozsudku. Tak by tomu 
?ylo Jen te,hdy, kdY,by byl nový předpis nadán zpětnou účinností vy
rCenou bud vyslovne, nebo vyplývající z donucovací povahy nové p~ávní 
norn:Y· Toho tu nenl am v tom, ani v onOm směru. Jinak jest právní 
po~er~ pOSuzovah podle práva platného v době jich vzniku (§§ 5 a 9 
obc. zak. ~ Tllsch-Svoboda, Občanské právo část všeobecná z r 1925 
str: 74). ťredpIs § 22 (2) zák. čís. 44/1928 obsahuje jen t. zv »n~pravé 
zp~tn;, pu~o"be~lí«, které jest tu tehdy, když nový zákon nařiz~je že h~ 
ma ?yt: UZI:O I ,:a pr~vm poměry již založené, ale teprve od doby kdy 
novy pre,~pls ,zasa! pusobiti (sr. Tilsch-Svoboda I. c. str. 78) V' sou
zenem pnpade zacal nový zákon působiti 1 dubna 1928 a te' . 
té d bl' I o • prve 00 

,o y n,; ze prep, atk,U z,a dobu minulou zpět žádati. To však neplatí 
o p~e~latclch,. ktere ]IZ pred tím byly žalobou upl"tněny tedy cestou 
sou nI pomocI od odpůrce žádány a to rite žádány podl~ práva do té 
doby platného. Zde byla žaloba podána 29. března 1928 a ]'est .'" k' 
uvedeno že b I' 'I " , V I1! La e 

. ',~ 1 za ovam marne upomenuti dopisem ze dne 23 b' 
1928 o vr~:em přeplaceného nájemného. Z důvodové zpráv ti~k r~l;~ 
nelze rovnez pro spornou otázku nic vytěžiti nebot' § 22 ]'ed Y d ' úpr ~ ,. 'h 'o , , ' na o sou nI 

ave naJemne o v nzem mimosporném, a to jen pro budoucnost, a ne-
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mohl soud v tomto mimosporném řízení ani za dřívějšího práva vynésti 
nález na vrácení přeplatků za dobu minulou. 

čís. 9370. 

Pozůstalosli1í soud, rozhoduje při odporujících si dědických přihláš
Kách o poukázání dědice na pořad \1fáva, může jen přezkoumati, zda 
byla zachována vnější forma ústního posledniho pořízeni, kdežto pře
zkum vnitřní jeho plali10sti jest vyh1'llžen soudci rozhodujícímu spor. 
S:ačí, bylo-Ii úsli1í poslední pořízení projeveno před třemi způsobilými 
svědky. Výtky, že jeden ze svědků nebyl pozván za obřadného svědka, 
že nebyl nepřetržitě přltomen, že nereprodukuje obsah posledni vůle 
správně, že si nemůže vzpomenouti na všechny odkazovníky a na jich 
odkazy, týkají se již vnitřní platnosti poslední vůle. 

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1929, R I 776/29.) 

K pozůstalosti po Bohumile K-ové se přihlásili dědici ze zákona a 
dědici ze závěti. P o z ů s t a los t n í s o u d poukázal na pořad práva 
dědice ze zákona.. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 

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

Dů',ody: 

S hlediska zřejmé nezákonnosti rozhodnutí uvádí 3tížnost, že neměl 
rekursní soud pOllkázati ne pořad práva .žádného z přihlášených dědiců, 
nýbrž, že měl odmítnouti přihlášku dědice ze závěti a zahájiti pozů
stalostní řízení podle posloupnosti ze zákona z důvodů rozhodnutí nej
vyššího soudu ze dne 13. září 1928, R I 654/;!8 (čís. 8294 sb. n. s.). 
Než toto rozhodnutí nedopadá na tento případ,. nýbrž řešilo jednak 
otázku, zda má svědkyně Anna H-ová býti soudně donucena, by vydala 
svědectví o ústní závěti, jednak v jakém řízení, zda v nesporném či ve 
sporném, jest řešiti otázku, zda Anna H-ová byla přivza\a k projevu 
posledního pořízení jako obřadná svědkyně, či zda mu :byla jen na
hodile přítomná jako osoba přezvědná. Tehdy nešlo o rozvržení proces
ních rolí mezi zákonné a testamentární dědice, jako v tomto případě. 

Stačí proto poukázati k tomu, že k dědictví byly podány přihlášky z růz
ných dI1vodů, jednak z poslední vůle, jednak ze zákona a že pozůsta
lostní soud přijal na soud všecky tyto vzájemně si odporující přihlášky; 
nutno proto, by soud dále postupoval podle §§ 125 a 126 nesp. říz. Podle 
§ 126 nesp. říz. má při odporujících si dědických přihláškách převzíti 
úkol žalobce dědic, který má slabší dědický titul. Opírá-li se dědic o zá
věť zřízenou v náležité formě, jejíž p'favost nebyla popřena, jest pouká
zati k žalobě dědice ze zákona. Slova § 126 nesp. říz. »v náležité formě« 
jest vyložiti podle § 585 obč. zák., jenž stanoví, že, kdo· chce činiti ústní 
poslední pořízení, má svou vůli s rozmyslem projeviti před třemi způ
sobilými svědky, kteří současně musí býti přítomni a kteří jsou schopni 

;' I , 
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dosvědčiti, že se nel1Liál omyl ani podvod co do osoby činící poslední 
vůli. Soudce mimospClrný může jen přezkoumati, zda byla zachována 
předepsaná vnější firma, kdežto přezkum vnitřní platnosti ústního po
řízení nepřísluší soudci nespornému, nýbrž jest vyhražen podle §§ 125 
a 126 nesp. říz. soudci rozhodujícímu spor. Může tedy nesporný soudce, 
který má rozděliti mezi strany procesní role, jen zkoumati, zda poslední 
pořízení vyhovuje zákonu co do formy, podle ihned poznatelné povahy' 
předpisu § 585 obč. zák. Tomuto požadavku jest však v projednávaném 
případě vyhověno. Z protokolů' o výslechu svědků posledního pořízení 
vyplývá, že lze považovatí za svědky poslední vůle zůstavítelky Bohu
mily K-ové jen MUDr. Josefa L-a, MUDr. Alexandra K-a a Jana Ch-a, 
neboť všichni tři jsou osobami způsobilými býti svědky posledního po
řízení, jsou též schopni dosvědčiti, že se v osobě pořizovatelky neudál 
omyl ani podvod, což ostatně nebylo nikým vzato v pochybnost, a byli 
i současně přítomni projevu poslední vůle. Byla-Ii tedy vůle projevena' 
před těmito třemi osobami, jest podle zevní formy projevena správně 
a proto právem uznal rekursní soud ústní poslední pořízení zústavitelky 
za formálně správně zřízené. Poněvadž jeho pravost nebyla popřena, , 
nelze mluviti O zřejmé protizákonnosti, přidělily-li nižší soudy za tohoto 
stavu věci roli žalobcú dědicllm ze zákona, opírajícím se o slabší titul 
dědický (§ 126 nesp. říz.). V"ýkají-li zákonní dědícové, že svědek Jan 
Ch. nebyl zůstavitelem přizVán za obřadného svědka poslední vůle, že 
nebyl nepřetržitě přítomen, nýhrž chvílemi odcházel pro vodu, že ne
reprodukuje obsah poslední vůle správně (»Universalbeh6rde« na místě 
"Universalerbe«), že si na všecky odkazovníky a na jich odkazy nemůže 
již vzpomenouti, dotýkají se tyto tvrzené vady a nedostatky vnitřní plat
nosti poslední vůle, nikoli její zevní formy. O tom, zda jsou tyto výtky 
oprávněny, bude se rozhodovati ve sporu o vnitřní platnost posledního 
pořízení rozsudkem na základě sporného řízení a nelze v řízení mimo
sporném předbíhati rozhodnutí tomu luštěním těchto otázek. 

čís. 9371. 

PO'linnost lik'lidlitoru komanditní společnosti ke konečnému vyúčto
vání a vypořádáni poměrů mezi společníky neru obmezena na připal:!, 

kde podle konečné rozvahy bude tu jmění společnosti. Likvidatoři jsou 
povinni předložiti účty, zejména též konečnou rozvahu ke schválení. 
Podle tétO' rozvahy určí se \lionta společníků a zjisti se', zda pro ně vy
bývá saldo aktivní či pasivní. Jest zejména úkolem Ilkvidatorů, by sta
novili na základ!ě schválené konečné rozvahy konta jednotlivých společ
níků, by zjístili, Ict1erá a jak veliká aktivní nebo pasivní salda vybýV'ají 
pn} jednotlivé společníky. Úkol Iikvidatoru při pasivruch a aktivruch 
kontech. 

Tím, že byla na zakwčení Ilkvidatoru vymazána ll!omandítní spo
lečnost z obchodního rejstříku, nebylo ještě rozhodn.uto, zda se líkvjda
toři sprosti1i též materielně své povinnosti, by předložili konečnou roz
vahu komplementářům i komanditistům ke schválení a by vypracovali 
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osnoVu o aktivních (pasivních) saldech společníků a osnovu jejích. ~y: 
rovnání (vypořádání). Dnk-ud se tak nestalo, nemohou, se ka~~ndlbsh 
domáhati žalobou na komplementářích uspokojení svych vzajemnych 

pohledávek. 

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1929, R I 796/29.) 

Do komanditní společnosti F. K. a spol. vnesli komanditisté, c,elkem 
18000.000 Kč. Valná hromada společnosti usnesla se dne 22. cervence 
1924 na likvidaci společnosti. zal obou, o niž tu jde, domáhali se kom~n
ditisté na komplementářích vyplacení celkem 6,800.000 Kč po?le pomeru 
svých podílů, tvrdíce, že celková ztráta, likvido:ané spolecn~~1l byla 
22,400.000 Kč, kteroužto ztrátu jest rozdelih meZI kompl;n;entaI'; a. ko
manditisty stejným dílem. Konečné vyrovnání meZI spolecmky, lez IikVI~ 
dátorů111 nařizuje čl. 142 obch. zák., nebylo provedeno. KomandIÍlste 
nebyli vůbec vyrozuměni ani ° ukončení Iik~Ida~e. am o, vy mazu 1"111Y· 
Valná hromada společníků s pořadem schvalem Iikvldacl1l bIlance ne
byla ani svolána ani se nekonala. Pro ce sní s o udp r V. é sto II C e 
žalobu pro tentokráte zamítl. D ů vod y: Z nesporneho, p,rednesu str,:n 
zjistil soud, že dosud nebylo provedeno konečné vyrovnant meZ! .spulec~ 
níky, jež Iikvidatorům nařízuje ,čl. ,142 obeh. zák, že komandIÍlste nebyll 
vůbec vyrozuměni cini o ukoncem llkvIdace, anl o vyn~az~ fI!U;Y,. dal~, 
že zástupce žalující strany obdržel od 1ikvi~áto~a H-a l1kvldacm bt1ancI', 
podle níž byla ztráta 31,913.965 Kč, dále, ze vyma~ ftr:uy ~. K. a spol. 
byl ohlášen v úředním listě, dále, že zást':P?e prvmho zaluJ13I~O v~:val 
likvidátora Dr. K-a, by mu zaslal Iikvldacm bIlanCl ~ ~o~ecne vyucto- _ 
vání mezi společníky a že obdržel od Dr. K-a ??p0v.e~, z~ btlance vy,~ 
kazuje ztrátu asi 32,000.000 Kč a ~e~t z?,e tudtz .jm~nt a z,e Iikvtdaton 
zastávají názor, že konečné vyrovnal11 m\lze. s~ st~tI Je,ll po}adem" prav~ 
a že tedy v tom směru odpadá činnost Itkvtdatoru. Dale, ze se ~a~obct 
neobrátili na soud a nežádali, by soud donulll Iikvtdatory ke konal1l ~o~ 
vinností podle čl. 142 obch. zák., aniž učinili návrh, by bylt jmenovam 
jiní likvidatoři, dále, že ani žalovaní neuslloyah o repart!~l ~e s~yslu 
čl. 142 obeh. zák. Podle tohoto nesporného skutkového deje jest psno, 
že nebylo vyhověno ustanovení čl. 142 obch. zák. a že ykvidato!i D<;
provedli konečné vyrovnání mezi společníky a tito nepouztlt prostredku; 
které jim záko.n poskytuje proti liknavým Iikvidatorům. Toto"skutk,ov~ 
zjištění postačilo soudu k právnímu posouzení a nebylo tucltz potrebt 
připouštěti důkazy o sporných skutkových okolnostech. Za ~oh050 stavu 
věcí nenastupuje ustanovení čl. 142 druhý odstavec ?b~h. zak., ze sp?ry 
o vyrovnání připadají "ozhodnutí soudnímu. Vyrovnan; se nest~l~ a za~ 
lovaní neměli ještě ani pří1ežttoslt odporovalt osnove v~.rovn~l1t:. Nem 
vyloučeno, že pří vyro~nání, které by' podle z~kona byh ItKvtdatort pro
vedli žalovaní by se trebas podrobtli planu temIto Itkvtdatory sestave
ném~ a nemuselo by ani ke sporu dojíti. Z,aj}sté bylo, úmy~lem,zákono
dárce a vyplývá to i z hospodářských pomeru, by cele vyuctoval11 ~ vy
rovnání mezi společníky na základě bilancí a všech potřebných pomucek, 

, i 
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k~e:é jsou po ruce likvidátorům, prove,dy likvidátoři za účasti společ_ 
mku ~ bylo by, velm~ nepr~k!lcke, neucelné a příliš nákladné, kdyby 
takov~ vyrovnanl mezl .. sp?l~cmky a celé hned od počátku měl provádětí 
~~orny soud. Bylo zaj1~~: u~yslem ,z~konodárce a jest dáno povahou 
V';~I a vyplyva z hospodarskych pomeru, by sporný soud rozhodoval jen 
p~,p,adne ~pory, n~ezi ,společníky, které teprve na základě tohoto vyrov_ 
nam na zaklade uplne hotovych ~Ilancí a na základě podrobných plánů 
a o~nov .::yro,:na<;lch pro od~or nekte!ých společníků by vznikly. V SOI1-
zenem pnpade vsak ;alov~m ne?bdrzeh osnovu vyrovnání a neprojevili 
odpol proli vyrovnam ". meh se zalobcl starati' o to, by likvidátoři konali 
svou pO,v111nost podle c}. :42 a vyrovnání uskutečnili. Lze ovšem při
p~strÍ!, z; 1,IknavI ~Ikvl~aton mohou Z!,V111;tl odklad při vyrovnání, avšak 
zakon"dava spolecl;fkum dOSÍl prostredku, jak mají proti likvidátorům 
zakrocI~ a Je pro~tredl11ctvím soudu donutiti ke konání povinnosti. Ža
lobcI vs~k nepouzlh takových prostředků právních, zejména nežádali 
?bchodnt soud, , by po případě pokutami donutil likvidátory ke konání 
.Jejich povmnostl. Proto Jestžaloba předčasnou a slušelo ji pro tentokráte 
zamltnoutl. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc 
soudu prvé stolice, by, vyčkaje pravomoci, dále ve věci jednal a nový 
roz~udek vynesl. D ů vod y: Prvý soud zamítl pro tentokráte žalobu 
z duvodu, ze nebylo vyhověno ustanovení čl. 142 obch, zák., že likvidá-

to!i neproved:li .konečné vyrovnání mezi společ,níky a tito nepoužili pro
str;dku, ,ktere Jim. ~ákon poskytUje proti líknavým likvidátorům. Tento' 
pravní nazol' nesdlh soud odvolací, uváživ toto: Podle čl. 142 obch zák 
mají likvidátOři přivoditi kone,čné vyrovnání mezi společníky. Tot~ ko~ 
n,;c,ne vyrovnan: prov,:d; s,e tlm zpusobem, že se zbývající peníze roz
deh podle pomem zJlstenych sald mezi společníky. Tímto rozdělením 
Je~t čl11nost hkvI,dátorů skončena., ZbývajI-li ,sa;lda pasivní, nespadá to 
Jlz clo, okruhu PUSOb?OStl hkvldat?ru, nybrz jest věcí společníků, by 
.paos!vm salda v pomeru ]lch aktrvl11ch sald vybrali. Podle povahy věci 
muze te?y ~onečné ~yr?vnání likvidátory býti provedeno tehdy, když 
p? skoncene hkv!dacI zustaly hotové peníze, které maji likvidátoři roz
dehtl mezI spole,cníky;, Jin~k jest I?mu, k~y,ž tu nejsou aktiva, nýbrž jen 
yaslva" v tak~vem pnpade za]lste kon,:cne vyrovnání mezi společníky 
odpada, n,:bot nem tu I11C, co by se melo rozdělovati. I jest pak likvi
dace uko,nc,:n~ tím okamžikem, kdy jest zjištěno, že tu nejsou žádná 
aktr~a, nybr: Jen pa~lv,a. Tak t~m? jest v souzeném případě. Zjistil sice 
prvy wud, ~e konecne vyrovna111 provedeno nebylo, avšak zjistil též, 
:e hkv~dač111 b!l~nc.e ,skončila ztrátou 31,923.965 Kč, čímž jest zjištěno, 
:;e nem tu Jlnem, lez by bylo rozděliti. Následek toho jest však ten, 
ze likVIdaCI Jest považovati za skončenou a, že za skončenou považo- . 
vána blla, toho důkazem jest, že, jak zjištěno prvým soúdem, firma byla 
vymazana z obchodního rejstříku, což ph'd skončením likvidace by ne
~ylo mo~no ,<čl. lIL čís. 8 nař, min. sprav, ze dne 10. prosince 1901 

,ClS. 40 ~est111ku z r. 1901). Podle toho všeho nemůže býti pochybnosti 
o tom, ze povmnost likVIdátorů zhotovením likvidační bilance a zjiště

.ním celkové ztráty v souzeném případě byla splněna, a nebylo tedy dů-
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vodu, hy žalobci nutili likvidátory pomoci soudu k t('mu, by provedli 
konečné vyrovnání mezi společníky, ano nebylo zde nic, co by se mělo 
rozdělovati. Když tomu tak a likvidace jest skončena, nezbývá podle 
čl. 141 obch. zák., než spor o vyrovnání podrobiti rozhodnutí soudcov
skému, jwk. se toho správně domáhají žalobci. Žaloba není předčasná, 
jak za to má prvý soud, a neprávem proto byla pro předčasnost zamí
tnuta. Nutno rozhodnouti ve věci samé, Ale sporné okolnosti, jež jsou 
základem žaloby, nebyly probrány a zjištěny a nemá následkem toho 
odvolací soud možnost, by rozhodl ve věci samé, takže nezbývá, než 
by prvý soud o žalobě dále jednal a sporné okolnosti, pokud toho třeba 
k rozhodnutí, projednal a zjistil, při čemž jest na něm, by se řídil před
pisem § 182 c. ř. s. a k tomu působil, by stranami dána byla veškerá vy
světlení, jichž jest třeba, by skutkový podklad práv a nároků stranami 
tvrzených podle pravdy byl na jisto postaven, by důkazy, které byly na
bídnuty, pokud toho třeba bude, provedl a pak teprve na základě takto 
nově získaného podkladu nový rozsudek vynesL 

N e j v y Š š í s o u d zrušil usnesení rekursního soudu a uložil mu, 
by, nepřihlfžeje k zrušovaCÍmu důvodu jednal dále o odvolání a o něm 
znovu rozhodl. 

Důvody: 

Nelze přisvědčiti právnímu názoru odvolacího soudu, že muze býti 
likvidátory provedeno konečné vyrovnání jen, zůstaly-li po skončené 
likvidaci hotové peníze, jež mají likvidátoři mezi společníky rozděliti, 

kdežto, nezůstala-li aktiva, nýbrž jen pasiva, že odpadá konečné vyrov
nání mezi společníky a jest likvidace tím okamžikem skončena, kdy 
bylo zjištěno, že není aktiv, Podle čl. 143 a 172 obch. zák. mají likvidá
toři provésti konečné vypořádání (vyúčtování) mezi společníky. Zákon 
se nikde nezmiňuje o tom, že povinnost likvidátorů ke konečnému vy
účtování a vypořádání poměrů mezi společníky jest omezena na případ, 
kde podle konečné bilance zůstaJo aktivní jměni společnosti, a že pou
hým zjištěním, že tu aktiv k rozdělení není, končí úloha likvidátorů, 
Jsou tedy likvidátoři povinni podle čl. 137, 145 a 172 obch. zák. podle 
všeQbecných pravidel ke skládání účtů, které maji složiti l<omplementá
řům a komanclitistům. Jim bylo předložiti zejména i 'lwnečnou rozvahu 
ke schválení. Podle této bilance (rozvahy) určí se konta spole,čníků 
a zjistí se, zda pro ně vybývá saldo aktivní či pasivní (Komentář Staub
Pisko k čl. 142 obch. zák.). Jest zejména úkolem likvidátorů, by stano
vili na základě schválené l<onečné bilance konta jednotlivých společníků, 
by zjistili, která a jak veliká aktívní nebO' pasivní salda pro jednotlivé 
společníky vybývají, v tomto případě aktivní nebo pasivní s«lda žalob
,ců a žalovaných, Vybrání pasivních sald není ovšem již věcí likvidátorů, 
nýbrž společníků, neboť tito mohou, poněvadž jde o jejich pohledávky, 
podle libovůle je buď uplatniti, nebo se jich vzdáti, Při pasivních kon
tech bude ovšem úkol likvidátorů skončen předložením osnovy (plánu), 
jak by se měla kouti! ta rozvrhnouti, a vznikne-li pak spor mezi společ-

Civiln! rozhodnuti XI. .. 
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níky O výši konta neb o způsobu rozvržení, jest jej podle čl. 142 druhý 
odstavec obell. zák. odkázati na pořad práva. Při aktivních kontech jde 
ovšem povinnost likvidátorů ještě dále; mají zbývající realisované jmění 
společnosti rozděliti mezi společníky podle velikosti jejich aktivních sald. 
Tím končí pak povinnost likvidátorů. Tím, že komanditní společnost, 
o niž jde v souzeném sporu, byla na zakročení likvidátorů vymazána 
z obchodního rejstříku, jest ovšem její činnost skončena, a,však jen for
málně, tím však není ještě rozhodnuto, zda se likvidátoři sprostili též 
materielně své povinnosti. Zbývá proto nicméně jako jejich povinnost, 
by předložili konečnou rozvahu komplementářům a komanditistům ké 
schválení a by vypracovali osnovu, o aktivních (pasivních) saldech 
jednotI,ivých společníků a osnovu .jejich vyrovnání (vypořádání). Dokud 
se tak nestalo, není úkol likvidátorů skonč'en a do té doby nemohou' 
jednotliví společníci podati žaloby o uspokojení svých vzájemných po
hledávek, jak se v tomto sporu stalo. Do té doby jsou takové žaloby 
předčasné a jest je pro tentokráte zamítnouti. Podle toho, co uvedeno, 
neposoudil odvolací soud, uznav žalobu za včasně podanou, věc správně 
po stránce právní. Je-Ii žaloba předčasnou, není potřebí, by se první soud 
obíral zjišťováním sporných okolností, jež jsou základem žaloby, a není 
proto Odllvodněno zrušovací usnesení, jež za tím účelem odvolací soud 
vydal podle § 496 čís. 3 c. ř. s. Bylo proto nutno zrušiti usnesení soudu 
odvolacího a naříditi mu, by vyřídil odvolání, nepřih1ížeje na dále k myl
nému důvodu, jímž zrušovací usnesení odůvodnil. 

ČiSi.9372. 

Odlevzdaci listina jest povahy deklaratorní. Nemůže býti podkladem 
exekuce na vydáni pO!lůsta\ostnkh věcí ani proti dědici ani proti třetím 
osobám. Dědice nelze po vydání odevzdacllistiny uvésti z úřadu v držbu 
pozůstalostnlho jmění, jež jest v moci někoho jiného. Po vydáni ode
vzdaci listiny není pozůstruostní soud oprávněn disponovati věci, třebaže 
ji pojal do soupisu. Jest na dědici, by se domáhal poi'adem práva vy
dáni věcí, náležejiclch prý" do pozůstalosti na tom, kdo je má v rukou. 

(,Rozh. ze dne 15. listopadu 1929, R I 85,7/29.) 

Universální dědic navrhl na pazůstalostním soudě, by byla pojišťovna 
poukázána, vyplatiti z 10.000 Kč, zadržených při výplatě pojístky, ber
nímu úřadu 1761 Kč, notáři za' projednání pozůstalosti 563 Kč a zbytek 
navrhovateli. P o z ů s t a los t ní s o u d návrhu vyhověl, rek u r s ní 
s o u d napadené usnesení potvrdil. 

N e j v y Š š í s o u d návrh zamítl. 

Důvody: 

Rekursní soud zamítl rekurs zů'Stavitelovy vdovy proti poukazu prv
ního soudu pojišťovně, by podle návrhu dědicava vyplatila zadržených 
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10.000 Kč na dědické a notářské poplatky a zbytek .v~platila dědici, z 
dúvodu, že peníz ten byl mu pravoplatnau odevzdacl hshnou do ylast-

. tví odevzdán a napadený poukaz jest jen realisací odevzdacl hstllly. 
~l~ učinil neprávem. Odevzdací listina jakožto soudní opatř"ni }ak?~
čující pozůstalostní řízení, nemť!že tvořiti dědická práva, nybrz mu ze 
'eli uznati trvající dědická práva (§ 819 obč. zák slovo »erkannt«) 
~ poskytnouti dědici potřebnou legitima~i pro právm st~k (§ 174 nesp. 
říz.), jest tedy jen povahy deklarator~l (Olt Rechlsfursorgeverfah;en. 
Str. 262). Nemůže proto anÍ! odevzdacl hstma jako" hshna legltrn~ačm 
býti podkladem exekuce na vydání pozůstalostních ve Cl am prol! dedlcl 
ani protí třetím osobám. (Otl, Rechtsflirsorgeverfahren Str. 270 a rozh. 
9996 a 13530 Ol. U.). Není pro'to přípustné, b} dědic po vy~á~í ode: 
vzdací listiny byl z úřadu uveden v qržbu pozustalostlll~o jmem, kt:,.re 
jest v 1110cí někoho jinéhO' (rozh. víd. nej. soudu dne 3. unora 1864 C1S. 
623 Ol. U. čís. 1859), neboť odevzdací I.istina" n.ení proti jiným .osobám 
průvodní listinou o vlastnictví odevzdanych veCl (rozh. VId. nejv. s. ze 
dne 13. února 18% čís. 1705 Ol. U. 15.409). Z toho plyne, že ode
vzdací listina o pozůstalasti Františka H-a, třebaže je pravoplatnou, 
nepůsobí proti Heleně H-ové a není proti n~ záva:ným .výrokem o tom, 
komu patří pojistka, pokud se týče, co z 1;" na de~lcke"pop!atky ~ad;
ženo. Helena H-ová nebyla účastnicí pozustalostmho nzem, nep~lhla
sila se za dědičku a jest tedy v tamto řízení osobou třetí, nesúčastnenou: 
která měla, jak sám dědic přiznal, v moci .pojistky zů~tavlt,el:m p~o m 
vinkulované. Nebyla tudíž povinna dastavltr se k projedna~! pozusta
losti a tím, že se nedostavila, ač obeslána podle § 120 ne~p .. flZ., 'll,:ztra
tila vlastnictví k pojistce a není proto výrok odevzdacl hstmy, ze s~ 
Lbytek pojištěné sumy odevzdává přihlášenému dědiCI do v:astlllctv~ 
proti Heleně H-ové účinným. Nehledíc však k tomu, nebyl pazllstal~s~~l 
soud po vydání odevzdací listiny, jímž bylo skončeno P?zus~alo.~tm:l
zení oprávněn disponovati k žádosti dědi~e, pojist~ou, trebaze Jl pOjal 
do pozůstalostního soupisu, nebať odevzdamm pozustalostr ?yla mlmo
sporná činnost pozůstalostního soudu skančen~ a byl~ na ded.'cl, by, se 
domáhal pořadem práva vyd~ní věcí ,do poz~staJ?sy pry "na.leZejlC~~h 
na jich chovateli. Pak-liže pozustalostlll soud mcn1('!'~ t~kuclml a k za
dasti dědice pojišťovnu poukázal, by zbytek popstene jlstmy ,(2?%) 
10.000 Kč, zadržený na dědick~ poplatky,. vyp.la~lla n~ zaplacem dedlc
ký ch poplatků a poplatků na taře za projednam P?:,ustalosl! ~ z~ytek 
vyplatila dědici, porušil zřejmě zákan v § 174 nesp. nz., P?~le nehoz jes~ 
mimosporná činnost pozů~talost~ího soudu skončena vydan,lm odendacl 
listiny. Potvrdiv usnesem prvlllho soudu 1 soud rekurslll do pus trl s.e 
zřejmého parušení zákona a jest protO' dovolacl rekurs HeJ~?y H-ove, 
která se ve svých právech cítí právem datčenou (§ 9" n~sp. flZ.), nejen 
přípustným (§ 16 nesp." říz),. nýbrž i. pJně o"důvodnenym, a tD n~jC~ 
ohledně částky, která mela bytr poukazana pnmo Josefu H-avl, nybrz 
ohledně celých zadržených 10.000 Kč, neboť rozklad a rekurs Helen~ 
H-ové týkal se celého tohoto pe,níze, jak. z její slížnosy patrno" mkoh 

j'eu částky určené pro Josefa H-a jak )l1~ za to mylne rekursm sO)ld. 
w 
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Bylo proto dovolacímu rekursu stěžovatelky vyhověti a uznati iak 
vyroku usnes~ní je uved~no. Poukázatí dědice na pořad práva' ve v ~= 
roku usnesem nelze, ponevadž nejde o případ § 125 nesp. říz. y 

čís. 9373. 

, "!'en,í-Ii napadeno~ r~,?~?~uti ve. věci hlavni, nýbrž jen usnesení o 
natnl1;!rach sporu prekazeJlclch pOjaté do rozsudku, jest opravným 
prostředkem rekurs. 

VY?1áhaj~ci věřite~ jest pasivně oprávněn k žalobě podle § 37 ex. t., 
podane, ~roti exekucI k vydobytí pohledávky, jež mu byla přikázána 
k vybranl. 

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1929, Rv I 79/29.) 

Karlu P-ovi byla ~ři~ázána k vybrání pohledávka jeho dlužníka 
Eduarda O-a protI manzelum H~ovým, K vydobytí této pohledávky byly 
zabav~ny u m~nželů H-ových movitosti. Tvrdě vlastnické právo k za
bavenym mOVItostem, domáhal se František F. proti Karlu P-ovi, by 
exeku.ce na z~bavené svršky byla prohlášena za nepřípustnou. S o u d 
p rve, s ~? II c e zamí!l. námitku zahájené rozepře, připustil změnu 
v oznacem zalobce, ve vecI samé pak žalobu zamít!. O d vol a c í s o u d 
uznal podl: žaloby a uvedl ohledně pasivního oprávnění Karla P-a ke 
~poru v d u vod ech: Soud, odvolací nesdílí stanovisko prvého soudu, 
z~ tu Jest !,edostatek paslvmho oprávnění na straně žalované, Nespor
nym ]e~t, ze pohl~d'ávky Eduarda O-a za Stanislavem a Marií H-ovými 
4338 Kc :'. 105,8 ,Kc byly ~a~ované straně přikázány k vybrání. Právní dů
sl,e,dky pnkaza~,1 k vybram vysloveny jsou v § 308 ex. ř. Vymáhající 
v~ntel vystupuJe co do pohledávky přikázané k vybrání na místo dluž
mka, pohledavku vymáhá vlastním jménem jako procurator in rem suam 
a, dluž,ník :ůstáv~ oprávně~ým z pohledávky zabavené a k vybrání při
kaza?e, avsak ]IZ zaba~emm pohledávky odňato jest mu oprávnění po
hledavku vybratI a s m a se zástavpu pro ni zřízenou nakládati. Dluž
mk ted~ nemůže svo!iti k<:, zrušení exekuce, jíž nabyl exekučního práva 
z~~tavmho na movl'tych vecech, a proto osoba třelí, která žaluje o ne
pnpustnost exekuce podle § 37 ex. ř. plným právem může žalovati vě
řItele, jemuž dluž?íkova J'~hledávka k vybrání byla přikázána a který 
od exekuce ~a svrsky dluzmkem zabavene nechce upustiti. N e j v y Š š í 
s o u d odmltl, dovolání, pokud směřo'valo proti tomu, že nebylo prvým 
soude~ v~h?ve~? ,namltce zahalené rozepře a že byla připuštěna změna 
v o~nacem za:lu]Icl ,stra~y; dOVOlání ve věci samé vyhověl, zrušil napa
deny rozsudek a vratIl vec odvolacímu soudu, by o ní dále jednal a znovu 
rozhodl. 

D ů vod y: 

. Pokud. d~volání s?,ěř~je pmti usnesení prvního soudu, jímž byla za
mltnuta namltka zaha]ene rozepře a rovněž, pokud směřuje proti usne-
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sení soudu první stolice, jímž ?řipuštěna byla změna v označení žalující 
strany, bylo dovolání odmítnouti. Do těchto usnesení prvního soudu 
dovo!atelka rekurs nepodala a napadati je teprve v dovolání jest pozdě. 
Názor dovola,telčin, že usnesení o námitce zahájené rozepře nebylo jí 
lze rekursem napadnouti', ježto proti usnesení tomu ano bylo pojato do 
rozhodnutí o věci hlavní, přípustné bylo (§ 261 c, ř. s.) jen odvolání, 
ale ona odvolání podati nemohla, protože ve věci hlavní zvítězila, jest 
mylný. Nemohla-li dovolatelka zvítězivši, podati odvolání ve věci hlavní, 
mohla podati proti usnesení o námitce zahájené rozepře rekurs. Ustano
vení § 261 třetí odstavec c. ř. s., že, bylo-li usnesení o námitkách tam 
uvedených, najmě i o námitce zahájené rozepře, pojato do rozhodnutí 
ve věci hlavní, může usnesení to býti napadeno jen opravným pro
středkem příslušejícím proti rozhodnutí ve věci hlavní, má na mysli 
případ, kde napadeno jest rozhodnutí v celém rozsahu, i ve věci hlavní 
i co do usnesení o tak zvaných sporu překážejících námitkách, netýká 
se však případu, kde rozhodnutí ve věci hlavní není napadeno, ale na
padeno jest usnesení pojaté do rozsudku o oněch námitkách. V tom 
případě má místo jako opravný prostředek rekurs (srovnej rep. ná!. čís. 
193 úř. sb. 910, sb. n. s. čís. 2023, 7052). Dovolání, co se týče oněch 
usnesení, jest vlastině rekursem a ježto. týž, jak řečeno, jest opozděn, 
bylo dovolání co do uvedené jeho části odmítnouti (§ 526 c. ř. s.). 

Dovolatelce nelze přisvědčiti, když odvolccímu soudu vytýká (§ 503 
čís. 4 c. ř. s.), že neuznal její námitku nedostatku pasivního oprávnění 
za opodstatněnou a že 'žalobu z toho důvodu nezamítl. Zápovědí podle 
§ 294 ex. ř. pozbývá dlužník práva nakládati s pohledávkou a se zásta~ 
vou snad pm ni zřízenou. Přikázáním pohledávky k vybrání (§ 308 ex. 
ř.) dostává se vymáhajícimu věřiteli oprávnění, by vlastním jménem v 
zastoupení a na účet dlužníka vymáhal přikázanou pohledávku a, je-li 
pro přikázanou pohledávku již zahájena exekuce, by v exekuci po'lcra
čova!. Dlužníku, pokud jde o spor, přiznává § 310 ex. ř. jen postavení 
vedlejšího intervenienla. Z těchto ustanovení správně dovodil od~ 
volací soud, že není nedostatek pasivního oprávnění na straně vymá
hajícího věřitele, jde-li o žalobu podle § 37 ex. ř. proti exekuci zahájené 
pro přikázanou pohledávku. Dlužník propustiti vylučovaný předmět 
z exekuce podle § 294 ex. Lnemůže a věřitel, jemuž byla pohledávka 
přikázána, má podle § 308 ex. ř. v zahájené rozepři postavení vymáha
jícího věřitele, kdežto dlužník ustupuje do pozadí (§ 310 ex. ř.). Brojí 
tedy dovolatelka neprávem proti tomu, že jí bylo přiznáno pasivní 
oprávnění ve sporu. V dalším vyhově'! dovolací 'soud výtce vadnosti ří·· 

zení (§ 503 čís. 2 c. ř. s.). 
čls.9374. 

Byly-li při exekuci zabaveny peníze, jež byly zvlášť uschovány a 
patřily vlastnicky osobě třetí, nemůže okolnost, že odebrané pooize byly 
napotom, aniž tomu mohla třeti osoba zabrániti, smíseny s cizími pe
nězi, býti na újmu jejímu právu, domáhati se nepřípustnosti exelruce, 
ani jejlmu nároku na zjištěni, že odebrané penize byly jejím vlastnictvím. 



- čís. 9375-
1494 

Exekuce není skončena, byla-li částka při exekuci odebraná sice vý_ 
ko~tným orgánem vymáhajícímu věřiteli vyd~ma, ale vymáhající věřitel 
(pred podáním žaloby podle § 37 ex. ř.) stejnou čás,tku odevzdal soudu 
zpět a o částce té nebylo dosud rozhodnuto. 

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1929, Rv I 663/129.) 

Dlužníkova manželka domáhala se na vymáhajícím věřiteli, by z pe
něz zabavených při exekuci proti manželi bylo vylouč'eno 1400 Kč, ježto 
byly jejím vlastnictvím. Pro c e sní s ° udp r v é s t o líc e uznal 
podle žaloby, o' d vol a c í s o II d žalobu zamítl. , 

N e j v y Š š í s o u' d obnovil rozsudek prvého soudu. 

D ů vod y: 

Podle § 37 ex. ř. přísluší právo odporu proti exekuci tomu, komu 
k věci, dotčené exekucí, přísluší právo, výkon exekuce nepřipouštějící. 
V projednávaném případě jest zjiště"o, že při exekuci proti manželu ža" 
lobkyně bylo zabaveno 1.400 Kč, které byly zvlášť uschovány a 
třily vlastnictvím žalobkyni. Exekucí na tyto peníze byla žalobkyně 
tčena v právu vlastnickém, které nepřipouštělo výkon exekuce. Její 
,loba, domáhající se' z toho důvodu nepřípustnosti exekuce na 
níze, jest tudíž oprávněná. Okolnost, že peníze odebrané žallobkv:ní 
potom, aniž tomu mohla žalobkyně zabráníti, s cizími, penězí smíseny, 
nemůže býti na újmu právu žalobkyně domáhati se nepřípustnosti exe
kuce, ani jejímu nároku na zjištění, že odebrané peníze byly jejím vlast
níctvím (srovnej Ol. U. 7178, 15.248, Ol. U. n. ř. 1285, 1259, 3623, 
6771). Pokud tedy odvolací soud zamítl žalobu o uznání vlastnictví 
k odebraným penězům a o nepřípustnost exekuce z důvodu, že peníze 
byly s cizími penězi smíseny, zamítl žalobu neprávem. Rovněž nelze při
svědčiti k názoru odvolacího soudu, že žalobu jest zamítnouti, protože 
exekuce byla ukončena před podáním žaloby, kdežto žaloba podle § 37 
ex. ř. má místo jen, dokud exekuce trvá. částka 1.400 Kč, při exekuci 
odebraná, byla sice žalovanému jako vymáhajícímu věřiteli (§ 261 ex. ř.) 
výkonným orgánem vydána, ale žalovaný, jak jest zjištěno, před po
dáním žaloby stejnou částku odevzdal soudu zpět a o částce té nebylo 
dosud rozhodnuto. Exekuce není tedy skončena a uvedený důvod pro' 
zamítnutí žaloby rovněž padá. 

čís. 9375. 

Lze odp'Oro;vati tomu, že bylo při rozvrhovém r'Oku přiblíženo k po
hledávce vymáhajíeiho věřitele v porodí jejího zajištěm, třebas byla 
dražba povolena v pořadi této P'Ohledávky a IOdplOrovate! si do zahájen! 
dražebního říZem, 10 nětnž byl uvědoměn, nestěžoval. 

Záznam zástavního práva, povoleného na základě směnečného pla
tebnfuo příkazu, jenž nenabyl p,ravomoci, neplOtřebuje zvláštniho spra-
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ven! došilO-li ve směnečném sporu k soudnímu smíru, jímž byla smě
neč~á pohledávka za pravou uznána a stala se i vykonatelnou. 

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1929, R II 290/129.) 

Pro vymáhajícího věřitele bylo na nemovitosti ~ovin~é strany za
znamenáno exekuční zástavní právo k zajištění smenečne pohledávky 
25.000 Kč s příslušenstvím na základě směnečného platebníh~ přík!,zu 
ze dne 29. července 1927. Pro část této pobledávky 7.973 Kc s pnsl. 
byla povolena dražba podle soudního sm,íru z':. dne 28. listopadu 192~ 
v pořadí zajištěné pohledávky 25.000 Ke' s pnsl. na zaklade. usnesenI 
okresního 'soudu ze dne 4. listopadu 1928. Dlužníkova nemovItost byla 
pak exekučně, prodána a při rozvrhu nejvyššího podání přik~zal s o u d 
prvé s t o I i c e vymáhajícímu věřiteli vymáhano~ pohledavku v po
řadí zajištěné směnečné pohledávky. Rek u r s n I s o u d k rekursu 
knihovniho věřitele napadené usnesení potvrdil. D ů vod~: Us~.:~ení 
okresního soudu ze dne 4. listopadu 1928 bylo doručeno take nyne]slmu 
stěžovateli Maxu H-ovi dne 14. listopadu 1928. Poněvadž Max H. byl 
podle § 133 ex. ř. o zahájení dražebního řízení uvědoměn a pro-ti zahá
jeni řízení si nestěžoval, stalo se usnesení okresního soudu ze dne 4. listo
padu 1928 pravoplatným a nemůže stěžovatel nyní n~mítati po~ud~~ 
týče odporovati tomu, by byl vzat zřetel na pohle~avku' vY,ma?aj}cI 
strany v pořadí zajištěné pohledávky, ana byla drazba v poradl teto 
pohledávky povolena. Jest snad sporné; zda IZ~,n~ základ~ smír,u ve ,sm~
nečném sporu spraviti záznam pohledavky zajlstené na zakla?e smene~
ného platebního příkazu, proti němuž byl podán odpor, I ~.dYz snad sm!r 
byl uzavřen v řízení o námitkách proti .~:n,ěnečném~ ~nkazu; )estlIz,: 
knihovní věřitel, jehož pohledávka jest za]1stena v poradl pozdejslm ne~ 
byla zapsána pohledávka, v jejímž pořadí byla dražba povolena, protI 
povolení dražby v tomto pořadí si nestěžoval, nemůže vznésh odpor 
proti přisouzení pohledávky vymáhající s~r3'ny ~ 'pořadí, ve které,? byl~ 
dražba povolena. Vzhledem k tomu nemuze stezovatel Max H., I kdy z 
při rozvrhovém stání podal odpor proti přikázán~ pohledá~ky .. v~máh~
jící straně brojit proti přisouzení uvedene pohledavky vymaha]1clho • ~e
řitele v zaznamenaném pořadí. První soudce tudíž právem odpor stezo
vatele Maxe H. zamítl a pohledávku v pořadí zajištěné pohledávky 
25.000 Kč ze směnečného platebního rozkazu ze dne 29. ,č'ervence 1927 
správně přikázal. 

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

Důvody: 

Nesprávný jest názor rekursního soudu, že stěžovatel nemůže odpo
rovati tomu, že bylo při rozvrhovém roku přihlíženo k pohledávce vy
máhající strany v pořadí zajištěné pohledávky pod pol. C 8, ana ~yl~ 
dražba povolena v pořadí této pohledávky a stěžovatel SI ~o zahaj.em 
dražebního řízení, o němž byl uvědoměn, to jest do usnesem okresnrh1o 
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soudu ze dne 4. listopadu 1928 nestčžcwa1. Nehledíc k tomu, že z usne
sení, jež stěžovateli bylo doručeno a ke spisům přiloženo, nevychází 
na jevo, že dražba byla povolena v pořadí polo'žky C 8, může podle 
§ 213 ex .ř. při roku k rozvrhu nejvyššího podání podán býti odpor proti 
tomu, by byl vzat zřetel k pohledávce knihovně zajištěné jak co do její 
výše, tak i co do jejího požadovaného pořadí, a exekuční soudce musí 
proto bez ohledu k tomu, v jakém pořadí účtovaná pohledávka jest v po
zemkové knize zapsána, zkouma,ti, zda jí požadované pořadí skutečné' 
přísluší; vždyť při rozvrhu nejvyššího podání může býtí přihlíženo jen 
k nárokům, pro které skutečně bylo nabyto požadovaného pořadí (srove 
nej rozh. čís. 4152 sb. n. s.). Nezáleží ani na tom, že proti knihovnímu 
zápisu, pokud se týče proti povolení exekučního prodeje rekurs nebyl 
podán, neboť otázku, zda k nárokům jest přihlížeti a v jakém pořadí 
mají býti uspokojeny, jest řešiti v řízení rozvrhovém (.§ '212 prvý od
stavec ex. ř.) a také zájem pozdějšího věřitele, odporovati přikázání 
předcházející pohledávky z nejvyššího podání v určitém pořadí, nastává 
teprve, když věřitel zví o výši nejvyššího podání a může posouditi, zda 
vůbec dojde k zaplacení, čili nic. Leč stížnosti nelze vyhověti z důvodu 
jiného. Zástupce stěžovatele podal při rozvrhovém roku odpor proti při
kázání pohledávky 7.973 Kč s přís!. v pořadí exekučního práva zástav
ního, zaznamenaného na základě směnečného platebního oříkazu ze 
dne 29. července 19'27 proto, že tento příkaz se nestal právoplatným, 
nýbrž že byl uzavřen smír a není prý již možno na základě smíru pro
vésti vnucené zřízení práva zástavního v pořadí záznamu tohoto práva. 
Stěžovatel nemá pravdu. Záznam práva zástavního stal se ovšem na 
základě směneč'ného platebního příkazu, jenž nenabyl pravomoci. Leč 
ve směnečném sporu došlo k soudnímu smíru ze dne 28. listopadu 1927, 
jímž byla směnečná pohledávka co. dO' nezaplacené částky jakožta pravá 
uznána a stala se, jak ze smíru plyne, i vykona,telnou. Nebylo prota třeba 
zvláštního spravení záznamu, nýbrž t0'to se stalo podle § 41 b) knih. 
zák. na základě vykonatelného soudního smíru (res transacta), který 
ve svých účincích se rovná pravaplatnému rozhodnutí ve sporu přísluš
ným soudem. Vymáhající firma nabyla< tedy právem vnuceného práva 
zástavního v pořadí pol. 8 listu C a důsledkem taho' byla jí právem 
v tomto pořadí zbytková pahledávka 7.973 Kč přikázána. 

čís. 9376. 

li nároku zmrhané ženy na odšl<odnění (§ 1328 obč. zák.) za zma
řené naděje na zaopatřooí sňatkem není třeba průkazu, že svedená mohla 
vejíti v určité jiné mame1stvl; postačí zjištění, že se podle Jejích po
měrů, jejíhO' dosavadního bezúhonného života, stáří a rodinných poměrů 
mahla vdáti. 

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1929, Rv II 30/29.) 

žalovaný udržaval delší dobu se žalobkyní důvčrnau známost, již po
sléze přeruší!. Žalobkyně, tvrdíc, že se dala k důvěrným stykům se ža-

. __ . čís. 9376 _. 
1497 

lovaným pohnouti slibem ,:'.anžels~ví, domáhala se n.a něm náhrad~ 
50.000 Kč za zmenšenou nadej1 na snatek. P I o c e s ni, S o udp rve 
s t o I i c e žalobu zam'tl, o d vola c í s o u d napadeny rozsudek po-

tvrdil. ,,"O I dO 't'l' N e j v y Š s í s ou d zrušíl rozsudky obou IllZSIC 1 sau u a vra I vec 
prvému soudu, by dále jednal a znovu razhadl. 

D ů vod y: 

Odvolací soud usuzuje, že dovolatelka, která se do;:,áhá náhrady 
škody podle § 1328 obč. zák., vzešlé jí tím, že j,ejí nadeJ~ na budoucl 
sňatek jest značně zmenšena, neuvedla okoln"~~h, z mchz, by se" dalo 
bezpečně sauditi, že jednání žalovaného bylo pnc1l10u nem?znoslt snatku 
a tím ušléha lepšího zaopatření. Leč neprávem. Napa~~ny :ozsudek CI~ 
tuje dovolatelčin přednes a jmenovitě dovolatelkou v nzem soudu pr.ve 

stolice přednesenau okolnost, že událost, která jest podkladem rozepre,. 
vešla ve všeobecnou známost v místě, kde bydlí, že tím byla poškozena 
její pověst, která u děvčat z kruhů, k nimž patří, jest ,obyčejn~ jejic~ ce
lým věnem, že její atec jest vyšším poštovním úředmkem, a ze ,'J tec~to 
společenských kruzích jest věno, pokud se týče náhrada takoveho vena 
50,000 Kč přiměřená. Z tohote, přednesu jest zřejmo, že clovolatelka 
tvrdila, že s dobrou pavěsti bezúhonné dívky provdala by se ve spole
čenských kruzích, .k ninli náleŽÍ, i bez věna,.a že" ?y se nyní provd~la 
s pověstí, do které ji žalovaný uvrhl svým jednamm v § 506 tr. z,ak. 
uvedeným a podle tohoto ustanovení trestným, potřebovala by vena 
aspoň 50.000 Kč, čímž odůvodňuje, nikoli nepřípadně, .škodu. z.~ zmen
šení naděje na sňatek. Lze-lí LI' svedené ženy podle nazoru JeJI spole
čenské třídy a padle ostatních akolností, doby a místa předpakládati, 
že se její naděje na sňatek skutečně zmenšila, byla sved:ním n;pa
chybrJ: zhoršena celá její hospodářská sItuace a pozbyla vsech vyhad 
spojených s tím, že manžel převezme životní břemen~!. a Jest n:..~cen~ 
proti přirozenému pavolání ženinu starati se sama o VyzIVU,. po pnpade 
chopiti se výdělečného povoláni. Ta jest pro ni hmotnou ujmou, Illkolt 
jen porušením ideálních statků, jak to ostatně dltvodová zpráva k § "166 
třetí dílčí novely zdůrazňuje, uvádějíc, že třetí dílčí novelau k ?bcan
skému zákonu sice ve prospěch zmrhané cti II ženy stanovena vy'ITImka 
z pravidla, že za porušení ideálních statků nelze požadovati peněžitoou 
náhradu a že se prota § 1328 obč. zák. v novém daslovu vyhnul.slovum 
»plné zadastiučiněnÍ«, že však vyslovuje, že náhrada :- ta~, Jak JO tomu 
podle všeabecných pravidel - přísluší zmrhané za utrpenou skodu a 
ušlý získ, da kteréhož jest zahrnovati zaji~té i odškad~ění za "zn;aře~é 
lepší zaopatření zmrhané ženy (§ 1326 obc. zak.). Nem zapotrebl pru~ 
kazu, že svedená mohla vejíti v určíté jiné manželství, nýbrž pastačl 
zjištění, že podle dovolatelčíných poměrll, jejího d~savadního !"ezúhon
oého života, stáří a radinných poměrů mohla se vdat!. Byla-lI zaloba se 
žalobním žádáním zamítnuta z příčiny nesprávného právního pasuzo
vání sporné věci bez provedení jakýchkaliv důkazů o okalnostech pro 



J49~ 
- Čís. 9377 -

rozhodnutí rozepře závainých, právem jest řízení soudu druhé t I' 
vyty' ká 'I t " ,. s o Ice 

o na neup ,nos nzel11, jest tedy i podle čis. 2 § 503 c. ř. s. uplatn· , 
duvod dovolacl opodstatněn. eny 

čís. 9377. 

I.~. ~!íž~ní budou~Jho zaopatřeni jest dáti náhradu. Odbytné jesť 
vrn~n~ J~sttnou, nema-li škůdce nic proti tomu, nebo jsou-Ii pro t 
zavazne duvocty. O 

(Rozh. ze dne 15. listopadu 1929, Rv II 96/29,) 

Nez~etilý žal,obce domáhal se na žalovaném z důvodu náhrady škod 
boles~neho a. nahrad!, za budoucně ušlý výdělek. Pro c e sní s o u ~ 
p rve s.t O II c e .přlznal žalobci kromě bolestného též náhradu 8000 Kč 
za zmen~e,n~u zpus?bllost k budoucímu výdělku, O d vol a c í s o u d 
k o~volam zalov~neho napadený rozsudek potvrdil a uvedl v otázce, 
? mz tu Jde, v d ~ ~ ode c h: Okolnost, že žalobce v čase žaloby i bez 
~razu ,nebyl k .~ydelku. způsobilým, jest bez významu, poněvadž od
skod?e by~o'pnrknuto j.ako náhrada za zmenšenou způsobilost k bu
d?uclmu vydelku. Jest sIce samozřejmé, že nelze v každém případě jíž 
p:,:del;r tu~o ujmu stan~viti číselně. Avšak právě to, že důkaz a. sporné 
vy~1 teto ujmy n~lze vub.::e provés5i, jest jedním z předpokladů § 273 
~. r. s. K tomu, ze lze ocekavatr, ze se zdravotní stav žalobcův a tím 
je?,o způsobilost k duševnímu povolání v budoucnosti zlepší první soud 
~n ~olné ú~aze přihlížel. Jsou proto odvolatelovy vývody ~ té příčině 
~pl~e ,hez vyznamu, an první soud na základě znalcova posudku měl za 
jlSte, ze u z:,~o?ce zůstanou trvalé následky. 

Ne j v y s S I S o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto 

d ů vodů: 

• Pokud jde o náhradu za, budoucně ušlý výdělek, je poukázati k tomu, 
ze, ~lov.a z~ro:na (§ 1325 obč. zák.) nelze vykládati tak úzce, že tím 
m!l;en Je vydelek, o který žalobce následkem poškození v budoucnosti 
pnJde. N~jd~ Jen ,oto, nýbr.ž i o stížení budoucího zaopatření následkem 
pos~oz:m, jak zre1mo z predpisu § 1326 obč. zák. Tento předpis jest 
v, tesne souvlslostr s předcházejícím paragrafem. I za stížení budou
clho zaopa!ření jest. d~t! náhradu (,Ehrenzweig, Privatrecht § 392, 
odst. 2) a ze zaopatrem zalobce bude obtížnější následkem poranění, 
o !om nelze pochybovatI, ano je zjištěno, že u něho potrvá zmenšená 
z~u~obllost k duševn! práci. Jest pravda, že náhrada za budoucně ušlý 
vydele~ se }ravldel~e posky~uje důchodem. Ale není vyloučeno žádatí 
?dbytne urClt~u J;st!no~, kdyz povinný proti tomu nic nemá nebo když 
l'sou pro 10' zavazne duvody (Ehrenzweig na citovaném místě, Randa, 
~chaden,ersatz str. 215). V s~uzeném pří~adě .žádá žalobce odbytné a 
zalovany se pmh tomu v prvnI stoh CI nebraml. Ze odbytné jest pro něho 
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i pro žalovaného přiznivější, je na snadě, třebas to strany neuplatňovaly. 
žalobce se bude moci s odbytným snadněji připraviti na budoucí po
volání a žalovaný bude ušetřen s;arosti o placení důchodu, který by 
snad byl povinen platiti po celý život poškozeného. O přiměřenosti och
bytného nelze provésti důkaz, jak správně praví odvolací soud. Vymě
řily-li je nižší soudy použitím § 273 e. ř. s. na 8,000 Kč, nelze je uznati 
za přemrštěné. 

čís. 9378. 

Třebaže jest společnost s r. o. zapsánI\! v Německu, jediným společ
nlkem však jest Svaz Sovětských Soci!llistických Republik, jest k tomu, 
by byl zapsán v tuzemsku pobočný závod, třeba průkazu vzájemnosti 
se Svazem Sovětských Socialistických ReJl'lblikJ. 

lIIen, přípustna firma německo-ruská společnost s ro o., je-li jediným 
společnlkem Svaz Sovětských Socialistických Republik. 

(Rozh. ze dne 16, listopadu 1929, R I 393/;29.) 

Rej st ř í k o v Ý s o u d uložil společnosti: »Derutra- Deutschru
sische Lager unel Transportgesel1schaft m. b. H. v Hamburku«, by do čtyř 
neděl předložila doklad o vzájemnosti se Svazem Sovětských Sociali
stických Republik, poněvadž průkaz vzájemno.sti s německým spolkovým 
státem Hamburg nestačí, ježto sice jest spO'lečnost zapsána v obchod
ním rejstříku úředního soudu v Hamburku, však z opovědi a z jejích 
příloh patrno, že jediným společníkem jest Svaz Sovětských Sociali
stických Republik, takže obchody ve skutečnosti provozuje a i zdejším 
tuzemským závodem má provO'zovati tento stát, pročež nutno zjistiti, 
zda dbá vzájemnosti. Při tom se již nyní připomíná, že firma, jak má 
býti zapsána, neodpovídá nyní pravdě (§ 5 zák. o společnostech s r. o.) 
pokud jest označována společnost ve. firmě jako ni\mecko-ruská, ježto 
jediným společníkem jest nyni pouze SSSR. Rek u r s ll, í s o u d ne
vyhověl rekursu, D ů vod y: Ke správným, stavu věci i zákonu hovícím 
důvodům napadeného usnesení, na které se stěžovatelka odkazuje, do
dává se jen ještě toto: Podle opovědi a podle jejích příloh jest jediným 
majitelem veškerých kmenových vkladů a tudíž jediným společníkem 
Svaz Sovětských Republik, nejde tedy v pravdě O' německo-ruskou spo
lečnost, nýbrž výhradně o ruskou společno,st a náleží tedy ve skutečnosti 
tato společnost ke státu ruskému, byť i měla své sídlo, v Hamburku. 
Jelikož ruský stát v tuzemsku má provozovati obchody tuz'emským zá
vodem, jest, hledíc k předpisu § 108 čís. 4 zákona ze dne 6. března 1906, 
čís. 58 ř, zá~. a § 33 obč. zák. nutno zjistiti, zda jest dbáno vzájemnO'sti 
a průkaz o tom musí podle § 22 min. nařízení ze. dne '9. března 1863, 
čís. 27 ř. zák. podati opovídatelka. Právem proto požaduje napadené 
usnesení výkaz o vzájemnosti. Firma, jak má býti zapsána, neodpovídá 
za daných okolnosti pravdě, an jediným společníkem firmy jest ruský 
stát, neboť tu takto schází podklad k označení iirmy jako německo-
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ruské, na COž právě rejstříkový soud upozorňuje s hledí.ska § 5 zákona 
ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, neshledav pod
mínek § 16 nesp. říz. 

čís. 9379. 

NebylD-1i usnesení předsedy senátu, jimž věc byla prohlášena za 
prázdninovO'u, doručetlO (v mesporném řízení) účastníkům, nešlo o zma
tek, pak-li účastník podal rekurs již před vydáníln usnesení předsedy 
senátu. 

Byl-Ii nepominutelný dědic obdařen v poslední vůli jen odkaz,em a 
pň1tlásil-1i se, popřev platnost závěti, k dědictví ze záko~a výmine~ně, 
nevzdal se tim ještě, byv poukázán podle § 126 nesp. řlz. na 'porad 
práva, nároku na povinný dil a neztratil tim ani vlastn,ost n~p~mutel
néhO' dědice a jest i nadále O'právněn domáhati se odděleni Jmeru podle 
§ 812 obč. zák. Dědic jest oprávněn odvrátiti oddělení jměnl zajištěmm 
navrhovatele. Povolené oddělení jmění jest zrušiti, byl-li věřitel uspo
kojen nebo zajištěn. 

Doplněk k rekursu jest (v nesporném řízeni) nepřípustný. 

(Rozh. ze dne 16. Hstopadu 1929, Rl 751, 752/129.) 

P o z ů s tal o s tni s o udl. poukázal přihlášeného dědice ze zá
kona Oskara P-a, by do 4 neděl podal žalobu na dědičku ze závěti žofií 
P-ovou o neplatnost závěti ze dne 16. srpna 1919, jinak že bude pozů
stalost projednána bez ohledu na jeho dědickou přihlášku ze zákona 
na základě závěti, bude-li žaloba v čas podána a soudu to prokázáno, 
že se sečká s projednáním pozůstalosti do právqplatného rozhodnutí spo
ru; 2. povolil k návrhu Oskara P-a jako odkazovníka a nepominutelného 
dědice po výslechu dědi·čky ze závěti žofie P-ové oddělení tuzemského 
jmění pozůstalostního (dědictví) od jmění dědičky žofie P-ové podle 
§ 812 obč. zák. D ů v o cl y: ad 1. Vdova Žofie P-ová přihlásila se za 
dědičku ze závěti výminečně a byla tato přihláška přijata na soud dne 
26. února 1929. K vyzvání oznámila podáním ze dne 14. června 1929 
výslovně, že se přihlásila ze závěti ze dne 16. srpna 1919. Oskar P. při
hlásil se za dědice ze zákona výminečně a byla i tato přihláška přijata 
na soud dne 23. dubna 1929 (§ 122 nesp. říz.). Oskar P. oznámil k vy
zvání, že uznává pravost posledního pořizení ze dne 16. srpna 1919. 
Jest tedy pořízeni to co do pravosti nepopřeno a bylo proto ve smyslu 
§ 126 nesp. říz. poukázati Oskara P-a jako dědice přihlášeného ze "á
kona, by vystoupil jako žalobce proti dědičce ze závěti v náležité firmě 
zřízené a co do pravosti nepopřené. ad 2. Podle § 812 obč. zák. jest 
povoliti oddělení dědictví od dědicova jmění, obává-Ii se věřitel pozů
stalo-sti, odkazovník nebo nepominutelný dědic nebezpečí pro svůj nárok 
ze smísení pozůstalosti se jměním dědicovým. Jest nepochybno, i když 
se nepřihlíží k tomu, zda jest Oskar P. dědicem či spoludědicem, o čemž 
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t de třeba provésti spor - že jest dědicem nepominutelným jako syn 
;gstavitelův a také odkazovnikem, jak podle pořízení ze dne 16. srpna 
1919, tak podle pořízení pozdějších, ať jsou jakék.?h povahy. J:~t te~y 
I žádosti za oddělení oprávněn. Není třeba, by osvedčll nebezpecI, stacI, 
: tvrdil a motivoval své obavy a stačí možnost ohrožení, kterou molt
~~val v Dodání ze dne 14. června 1929. Tím jest návrh na oddělení v,; 
smyslu zákona dostatečně odůvodněn. Rek u r:s n í s o,~ d n~pade,ne 
usnesení potvrdil a odmítl doplněk k rekursu pko ne~npustny, )ezto 
o rekursu bylo již rozhodnuto dne 1. srpna 1929, Píoc.ez doplnek ke 
stížnosti došlý 4. srpna 1929 jest bezpředmětný, nehl<;dlc an.1 k t0r;'u: 
že jest také nepřípustný, poněvadž civilní řád soudnt nezna dopinku 
k rekursu. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu ani rekursu do 
'Odmítacího usnesení. 

Důvody: 

Dovolací stížnosti nelze s hlediska § 16 nesp. flZ., podle něhož jest 
ji posuzovati, příznati oprávněni pro nedostatek předp~~la~ů, tohoto 
ustanovení zákona. Stěžovatelé vytýkají jak? zmatecno,st r:zem, :e b~lo 
o jejich stižnosti rozhodnuto před. uplynutrm rekurs~1 Ihuty, ac n:,slo 
vůbec o věc prázdninovou podle zakona (§ 224 prvJ 'Odstav~c c. r. ~. 
v doslovu zákona ds. 23/1928 sb. z. a n.), a o tom, ze b~la vec prohla· 
šena předn®stou soudu neb předsedou senátu za prázdnmovou. (§ 22~ 
druhý odstavec c. ř. s.), nebyli ani vyrozuměni. Podle ,stavu sp;su maJ; 
stěžovatelé pravdu potud, že nebylí vyrozuměTI! o tom, ze ~yla vee, o mz 
jele, prohlášena opatřením předsedy senátu ze dne 16. ce;vence ~ 929 
za věc prázdninovou. Nebylo-li však usnese~í př~dsedy s:~atu. doru:eeno 
stěžovatelům ač se tak mělo státi, nebyl lIm pflvoden zadny ze zma
tečních důvodů' § 477 6s. 1 až 6 a 9' c. ř. s., které jediné zaviňují zma
tečnost nesporného řizení podle § 16 nesp. ř~z. (roz~~ čís. 7~28 sb. 1;. s.). 
Neboť opomenutým doručením nebyl,a odnata stezovato;lum nez~kon
ným způsobem možnost projednávati n~ .s'Oudu (§ 47!,CIS; 4 e. r; ~.) 
a jen o takovou zmatečnost by mohlo JllI, a~1 po?alI JIZ pred vY,dant~ 
usnesení předsedy senátu stíznost do usnesel1l prveho soudu a vycerpal,1 
tak právo stížn'Osti, jim podle § 9' nesp. říz. příslušející a zákon nezn~ 
dodatek ke stížnosti. Vzhledem k tomu nesejde ani na tom, kdy rekurs nI 

soud rozhodl o stížnosti stěžovatelů. Není-Ii tll' vytýkané zmatečnosti, 
pozbývá významu il výtka zřejmého rozporu se .. spi;,y a, se z~konem, po
kud ji stěžovatelé zakládají na skutečnostech, Jlmlz oduvodnovalI uplat
ňovanou zmatečnost. 

Pokud jde o další výtky, uplatňované dov'Olací stížností jako ~řej~1ý 
rozpor se spisy a se zákonem, jest k nim říci tolik: Neni ovše~ spravnym 
názor rekursního soudu, že se stěžovatelé aTI! nepokuSIlI poplfalI oprav
nění Oskara P-a k návrhu podle § 812 obě. zák. Oprávnění to P?p.řeli 
stěžovatelé výslovně ~ž ~e vyjádření a ~ávrh~, OS,~ara ,P-a. Mylny Jest 
však názor stěžovatelu, ze Oskaru P-OVI nepnslusl prav'O podle § 812 
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obč. zá~., poněvadž se přihlásil k pozůstalosti jako dědic ze zákona v'
mInečne; Bylo-ll Oskar P:, syn .~ůst,,;vitelů~, obda~en: jak není sporno, v pL 
sledm vnlI zustavlteI9ve,. o mz opre~a dedlčka Zohe P-ová svou přihláš
ku, jen ~dkazem a pnhlasI1 'se, poprev platnost závěti k dědictví ze zá
~.ona vým~nečně,. nevz~al se tím ještě, byv poukázán podle § 126 nesp. 
nz. na porad prava, naroku na povInný díl a neztratil tím vlastnost ne
P9.min.ut~1~éh? dědice. ~árok ten podle zákona (§ 764 obč. zák.) mu 
pn.slus.eJICl zustal.mu ~re~.t.o a opravňoval ho k žádosti podle § 812 
obc. zak. (rozh. vid. nejvysslho soudu 01. U. čís. 14995 a Krasnopolskí 
s~r. 293 pozn. 9); Osk~w P-ovi přisluší t~díž právo žádati oddělení po~ . 
zustalost: od jmem dedlcova I z toho duvodu, že jest odkazovníkem 
I z toho, ze jest nepominutelným dědicem. Nelze ovšem souhlasiti s názo~ 
rel'; rek~rsníh? ~oudu: že ?ědic nemůže oddělení odvrátiti ani poskyt
nUlIm,. lim mene nabldnulIm jistoty, poněvadž prý ustanovení § 812 
obč. zak. nemá na zřeteli poskytnutí jistoty. Názor je mylný. Judikatura. 
(rozhodnutí vídeňského nejvyššího soudu O. U. n. ř. čís. 61, 65 a 5064) 
i literatura (Krainz-Ehrenzweig: Erbrecht str. 497, Stubenrauch str. 994 
pozn. ? a s.tr. .995, Rintelen str. 74) háji stanovisko, jež sdílí i nejvyšší 
~oud, zevm.a dedlc právo odvrátiti oddělení zajištěním navrhovatele a že 
jest zrusllI povolené oddělení, byl-Ii věřitel uspokojen nebo zajištěn, 
nebo! odpadl p~~ důvod; pro k~:~ý bylo oddělení povoleno, a bylo tím 
dosazeno jeh;, • ucelu. L~c nejvysslmu soudu nelze se tu zabývati otáz
kou, zda zaJIsten, takove nastalO', ani stěžovatelé neučinili příslušný ná
vrh u prvního sOl.ldu, ač byli. o žádosti Oskara P-a slyšeni, takže prvý 
soud am n;~,ohl zauj~ti stanovisko k této otázce. Stěžovatelé přišli te
prve ve stlZlroslI s navrhem, že JSou ochotni složiti jistotu na soudě 
k odvrácení oddělení. O návrhu tom, jako samostatném návrhu stěžo
vat,lů, bude zavésti, jak to ostatně prvý soud již také učinil, šetření' 
a zvlášť o něm rozhodnouti, ježtO' nejde tu jen o nové okolnosti podle 
§ 10 n~,"'p' říz. k odůvodnění návrhu Oskara P-a, o němž bylo v první 
stohc; JIZ rozhodnu!o. Jlllak neshledal nejvyšší soud', že ro,zhodnutí re
kursmho soudu !rpl s hlediska § 16 nesp. říz. zřejmým rozporem se 
sP'~sy nebo se zakonem. Dovolací stížnosti bylo tudíž oprávnění ode
pntl. 

Rekurs stěžovatelů do' odmítacího usnesení není rovněž odůvodně-n 
a stačí kjeho vyvrácení poukázati na vývody napadeného usnesení sho~ 
dující se v podstatě se zásad·ami vyslovenými již v důvodech,' jimiž 
byla vyřízena dovolací stížnost ve směru uplatňované zmatečnosti. 

čís. 9380. 

Pod pojem věna nespadá výbava, totiž to, čeho se dostane manželce 
při sňatku pro její vlastní potřebu nebo pro' první zařízení domácnosti. 
Nelze přihlédnouti k tomu, co matka nebo někdo jiný vydal na náklady 
svatby. 

Povinnost zřídm dceří věno stihá oba rodiče v pořadí, jak jsou po
vinni vyž;vo'lati a zaopatřovati děti. 
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Při vyřízení žádosti o zřízení věna Jest zkoumati, zda dcera měla do
stat~čné . j~ě?í v ~ ~~zení. vvěna v čase sňatku a, pakli je tehdy 
nemela, Jake Jmem melt rodlce v čase kdy žádala o zřízení věna. Nelze 
přihlédnouti k tomu, zda dcera mezi podáním žádosti o zřízení věna a 
rozhodnutím o ní nabyla nějakého jmění a nelze hleděti ani k příjmfun 
otcovým v čase rozhodnutí o žádosti o zřizení věna. 

Na rodičích nelze žádati, by na zřízení věna obětovali celé jmění neb 
by ohrozili vlastní výživu nebo výživu své rodiny nebo rozvrátili své 
hospodářské poměry. ' 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1929, R I 877/29.) 

Dcera domáhala se po sňatku na otci zřízení věna 20.000 K'č. S o II d 
P r v é s t o I i c e přiznal navrhovatelce věno 9.000 Kč, rek u r sní 
s o II d zamítl návrh na zřízení věna. 

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

O Ů v od y: 

•. Rek~rs?í soud zamít~ žadatelčin nárok, aby jejímu otci bylo uloženo 
zn.dlÍ1 Jl veno, .v podstate z toho důvodu, že má dostatečné vlastní jmění 
a ze otec nema takové Jmění, by jí mohl zříditi věno. Stěžovatelka sice 
právem brojí proti některým názorům projeveným v napadeném usne
sení, usnesení však je v pod'statě správné. "Věnem« podle § 1220 obč. 
zák. je rozuměti věno v technickém slova smyslu (§ 1218 obč. zák.), 
jmění, které manželka dává nebo zajišťuje mužovi nebo za ni někdo 
jiný na úlevu v nákladech manželského společenství. Nespadá pod tento 
pojem výbava, totiž to, co dostane manželka při uzavření sňatku pro 
svou vlastní potřebu, nebo pro první zařízení domácnosti (Krasnopolski
Kafka, Familienrecht, § 28, Ehrenzweig, Privatrecht, II, § 338, Mayr, 
Biirgerliches Recht, II § 459 bl, sb. n. s. čís. 4675, 6254). V tomto pří
padě nelze tudíž přihlížeti k tomu, co dcera dostala od matky na po
čáteční zařízení domácnosti nebo pro vla,stní potřebu. Tím méně lze 
přihlížeti k tomu, co matka nebo někdo jiný vydal na l11;kla
d~ ~vatby. Jsou-Ii rodiče zavázáni dáti dceři věno (§ 1220 obč. zák.), 
slIha tato po'v111nost oba, ale ne solidárně, nýbrž v pořadí, jak jsou po
vinni vyživovati a zaopatřovati děti (§§ 141 a 143 obč. zák.). Napřed 
otec, a na co nestačí, matka. Výše jejich povinnosti se určuje stavem a 
jměním obou (sb. n. s. čís. 6833). Proto bylo v tomto případě nespráv
né, že první soud přihlížel jen ke jmění otcovu. Nárok na věno vzniká 
uzavřením manželského sňatku. Rozsah povinnosti rodičů se řídí jejich 
p~~ěry v době, kdy byl n~rok vznesen (sb. n. s. 6833). Proto měly 
111ZS1 soudy zkoumati, zda zadatelka měla 60'statečné jmění na zřízení 
věna v čase sňatku, a, neměla-Ii ho tehdy, jaké jmění měli rodi,če v čase, 
kdy žádala o zřízení vena. Sňatek byl uzavřen 4. dubna 1926, o zřízení 
věna byla podána žádost 19. srpna 1926 a bylo o ní l'Ozhodnuto teprve 
10. července 1929, tedy za tři roky. Při tom bylo neprávem přihlíženo 
k tomu, že žadatelka mezi podáním žádosti a rozhodnutím nějakého 
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jmění nabyla, a rovněž k příjmům otcovým v roku 1929, místo k těm, 
které měl roku 1926. Než tyto vady nezavdávají příčiny k tomu, by ří
zení bylo doplněno, neboť všecky rozhodné okolnosti jsou se spisit zřej_ 
mé. Především jest míti na mysli, že zákon ukládá rodičům, by daH věno 
nebo k němu přispěli přiměřeně svému stavu a jmění. Nelze na nich žá
dati, by na to obětovali celé jmění neb by ohrozili vlastní výživu nebo 
výživu své rodiny, nebo rozvrátili své hospodářské poměry ( sb. n. s. 
čís. 8205). Otec měl v čase podání žádosti jen služební příjmy 33.660 
Kč, nehledíc ke srážkám, ale také manželku a dvě malé děti. Tuto rodinu 
byl povinen vyživovati. Na majetek nebo na příjmy jeho manželky pří 
tom nemohl hýti brán zřetel (§§ 91 a 141 obč. zák.). Nemitže býti po
chybnosti o lom, že, kdyby byl měl dáti provdané dceři věno -- ať na
jednou nebo ve splútkách - nebyl by mohl z tohoto příjmu plniti tyto 
povinnosti, leč snad na úkor vlastní výživy, nebo by se hyl musi,l zadlu
žiti. Tím by mu byl zase hrozil rozvrat hospodářských poměrů. Nic 
takového nelze na něm žádati k vůli tomu, by provdané a zaopatřené 
dceři mohl dáti věno. Za těchto poměrů byl její nárok neodůvodněný 
a proto jej rekursní soud právem zamítl. 

čís. 9381. 

Zaměstnavatel jest opl1lvněn propustiti zaměstnance, jenž se ukázal 
b(ýti nezpůsobilým k práci, k níž byl sjednán, a vytrvale zanedbával své 
povinnosti (§ 82 písm. I) živu, ř.). Vytrvalé zanedbávání povinnosti jest 
posuzovati poďle povinnosti, ll: nimž se zaměstnafiiec smluvně zavázal. 
Příčina a omluvitelnost trvaléh'O zanedbáváni nepřichází tn v úvahu. 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1929, Rv I 48/29.) 

Josef L. byl tavičem skla II žalované firmy. Když byl z práce pro
puštěn, domáhal se jeho postupník na žalované firmě náhrady škody. 
Pro c e sní S'O udp r v é s t o I i c e zjistil mezitímním rozsudkem, 
že okamžité propuštění Josefa L-a zaměstnaného jako tavÍ>Č u 
žalované firmy bylo poclle zákona odůvodněno. O cl vol a c í s o u d 
napadený rozsudek potvrdil. D ů v o cl y: Propuštění Josefa L-a ze slu
žeb žalované strany jako taviče bylo zákonem odůvodněno. Zjištěno jest, 
že Josef L. v posledních měsících před propuštěním práce jako tavič 
nekonal tak přesně, jak byl povinen, že byl proto nejen hutním mistrem, 
nýbrž,j ředitelem brán k zodpovědnosti, a že mu bylo' zvláště vytčeno, že 
při tavení spí, až,konečně v noci ze dne 15. na 16. října 1926 byl dispo
nentem přistižen, jak při tavení spal. V tom jest spatřovati zanedbání 
povinností služebních jalm taviče,a to trvale ve smyslu § 82 písm. f) 
živn. řádu, což jest i podle názoru soudu odvolacího dostatečuým dů
vodem, by Josef L. byl okamžitě ze služby propuštěn, a nebylo třeba 
průkazu, že z nedbalosti vzešla žal'Ované škoda, poněvadž nelze na pod
nikateli žádati, by s odstraněním nedbalého zaměstnance čekal, až mu 
(podnikateli) vzejde škoda. Jak plyne z výpovědi svědků, jest práci 
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L-ovU při tavení skla posuzovati jako zodpovědnou pr~ci ?ozorčí. ~ tím 
však nelze srovnati, že Josef L. při této práci za tavem u:ehal k :,p~nku: 
a nemění na tom nic, že v takových chvílích odpočinku, zadal p~ldelene 
mU osoby, by ho zbudily. Za těch okolností byl? zbyt,ecno,. ::abyvatr se 
. eště otázkou, zda bylo propuštění Josefa L-a oduvodneno tez s hledIska 

~ 82 písm. b) živn. ř. 
N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

D ů vod y: 

Právem usuzuje odvolací soud, že jde o důvody e?~le § 82 p!s?,: 
b) f) živnost. řádu, opravňující zamě'stnavatele k okamzltemu, prop~stem 
takového zaměstnance bez výpovědi, jenž se uká;al nezpusobllym k 
práci, k níž byl sjednán, a jenž vytrvale zanedbaval sve P?vmnostr. 
Správnost tohoto právního závěru není oslabe~a. dovolat~lov~m tvrze
ním že šlo jen o příležitostný spánek za šestnac~lhod,move prace .. Pou
kaz~je-li dovolatel v této souvislosti k,~slanovemm zakona ° osn;lh,O?I
nové práci ze dne 19. prosince 1918, CIS. 91 sb. z. a ,~. a k provadeclm 
předpisům k tomuto zákonu ze dne 11. ledna 1919, CIS; II sb. z. ~ n., 
nelze toho dbáti, neboť na jed'né straně rozhodUje n,ezpu,sobllost k ~jed
nané práci, a na druhé straně jest vytrvalé zanedbavam eOVll1~ostr po
suzovati podle povinností, k uimž se zam,ěstn~nec smluvne, zavazal., Te: 
dy v obou případech nesejde na tom, ze ,pn ,svrch?van~ zo~povedne 
a při L-ově pokročillém, a snad i tělesnou seslostr provazen~m ve~u v po
měru k fysické námaze jistě velmi náwčivé práci, se ktere L. Uz nebyl: 
(§ 82 písm. b) L-ovy služební poklesky j~OU snad, oml?vltelny po hdsk~ 
stránce, nejsou však omluvitelny po strance sluzebmho pome!u, jenz 
zná jen umluvenou činnost, tedy béře zřetel je~ n,a to, c~ Sl ~amestnanec 
ujednal, ,kl čemu se smluvně zavázal. Zanedbava-h sluzebm povl,tnOStr 
vytrvale, není zapotřebí ptáti se po příčině a po omluvltelnostr tohoto 
zanedbávání. 

čís. 9382. 

Ten, kdo byl dříve 'Oprávněn k zadržení věci, ne~á ~r'Oku ~ d~a
žebni výtěžek, byla-li věc exekučně prodána ,:,e pl'o~h Jtné na nt vaz
noud, exekučním zástavnim právem vybavene pohleďavky. 

CRozh. ze dne 16. listopadu 1929, Rv I 112/29.) 

K vydobytí pohledávky žalované fi~my proti Kan;i1e Sch-o,;'é b'y~ 
zabaven hoblovací stroj. Žalobou, o mz tu Jde, domah~la s~ },aluJlcl 
firma na žalované uznání přednostního práva na uk~Jel1l z vytezku, :~ 
zabavený stroj, tvrdíc, že má ke stroy zadržova~í pravo; O b a oni z s 1 

S o u d y žalobu zamítly o d vol a c 1 s o u d z techto d u vod u.§ 258 
ex. ř. přiznává žalobuí právo třetí osobě, jež nenI v držbě v,ěcí. Av~ak 
z údajů žaloby vyplývá, že žalobkyně uplatňuje k zabavene ve Cl zadrzo-

Civilní rozhodnut! XI. 
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vací právo podle čl. 313 obcb. zák., musí ji tedy míti alespoň v úc!Jově 
takže předpok'.ad žalobního práva podle § 258 ex. ř. není splněn. Tent~ 
názor zastává také Furstl ve svých vysvětlivkách k ex. ř., kdežto Neu_ 
mann ve svém Komentáři k ex. ř. má za to, že oprávněný ze zástavního 
nebo z přednostního práva, jenž jest v držbě práva, může své právo 
uplatňovati hlobou podle § 258 ex. ř. V případě, o nějž tu jde, však 
přichází dále ještě v úvahu, že žalobkyně jako přednostní právo uvádí 
zadržovací právo podle čl. 313 a násl. obch. zák. Podle ustálené judi
katury (viz čís. sb. 5026, 5435 n. s.) nelze uplatňovati zadržovací prá
vo žalobou podle § 258 ex. ř., nýbrž žalobou podle § 37 ex. ř. (sr. p'o
známka 2 k § 37 ex. ř. vydání Kompasu). 

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

o ů vod y: 

Odvolací soud, obíraje se důvodností žaloby, kterou správně pova
žuje za žalobu podle § 258 ex. řádu, zkoumá především, zda jest dovola
telka k podáni této žaloby oprávněna, a vytýká nejen stranám, nýbrž 
, rozsudku soudu prvé stolice, že se obíraly výhradně jsoucností smluv
ního práva zástavního, což odvolací soud považuje pro rozhodnutí ro
zepře za nezávažné, a,le neobíraly se otázkou, zda je žaloba podle § 258 
ex. řádu důvodnou, ano jest jí uplatňováno kupecké právo zadržovací 
podle 'ČÍ. 313 a násl. obch. zák. Oovolatelka opírala žalobu jen o zadr
žovací právo, ale to jí, jak dovolací soud uznává, nepřísluší. Kromě 
ostatních ve čl. 313 obch. zák. uvedených zákonných předpokladů ku
peckého práva zadržovacího jest jeho předpokladem, by věřitel měl 
v době výkonu řečeného. práva movitou věc Ve své úchově, nebo jinak 
byl s to, s ní nakládati, nemá tedy ten, kdo před tím k zadržení byl o
právněn, nároku na dražební výtěžek, byla-li věc exekučně prodána ve 
prospěch jiné na ní váznouCÍ, exekučním zástavním právem vybavené 
pohledávky, jak zjevno i z ustanovení § 286 ex. řádu. Oovolatelka sice 
tvrdí, že má dosud právo sporným strojem volně nakládati, poněvadž 
ve skutečnosti zůstal dosud v její úchově, an stojí přesně tam, kde dříve 
stál, a poněvadž její zřízenec byl ustanoven soudním uschovatelem stro
je, při čemž však že nepozbyla jeho detence. Ale tímto, tvrzením ocitá 
~e ~ rozporu se svým vlastním tvrzením žaloby, podle kterého byl ře
ceny stroj soudně zabavena ve dražbě prodán, není teely ani v držbě, 
am v detenc, dovolatelčině, a zejména jím nemůže dovolatelka volně 
nakládati. Nebylo tedy zadržovací právo žalobkyně prokázáno pro ne
dostatek svrch,u uve~eného předpokladu. Proto byla právem žaloba po
dle § 258 ex. r. zamltnuta a nebylo zapotřebí obírati se právní otázkou, 
zda žlilované skutečně přísluší ke sporné věci smluvní právo zástavní 
vedle jejího exekučního práva zástavního. 

čís. 9383. 

. P?dl: .zákon~ n~í náj:~ník povilren hraditit. zv. »běžné" opmvy 
naJate veCl ze svebo, I kdyz JSou nutn~~ Ke zvyklosti, vytvořivší se v tom 
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směru po světové válce, nelze hleděti. Výlohy ::a k1íč~ jsou nutn~mi vr
lohami, jež náleží nésti pronajímatell. Opatřeni konllna plechovym na
stavcem jest po případě nákladem nutným. 

(Rozh. ze cine 16. listopadu 1929, Rv I 366/29.) 

Pronajímatelka domáhala se na nájem~yni zapl~cení dlužného, ná
jemného 4.000 Kč. žalovaná namítala zapoctemm vzaJe~~e pohledavky: 
ježto zapravila ze svého veškeré daně a clávky vypada]1.cl na pronapt~ 
dům, jakož i na opravy v pronajatém domě. Pro c e sn' s o udp r v: 
s t o I i c e vyhověl žalobě, vzájemné ~ohledáv~y. pak uzna,l za pra~e 
3.744 Kč. O d vol a c í s o u d vyhovel odvolam zalobkyne ~otud, ze 
uznal vzájemné pohledávky za pravé jen 3.1 ~3 Kč. 50 h: O u v o.d y: 
Odvolání vytýká, že neměly býti soudem uznany. vzaJemne pohle~avky 
namítnuté započtením, jež vzešly žalované z platu za opravy v na!em
ném domě, poněvadž prý nebyly k zřejmému 'převládajícímu pr?spechu 
pronajímatelovu (§ 1037 obč. zák.). Tu Jest predeslat .. Pro pomer st;an 
v této otázce nelze beze všeho použíti jen ustanovení § 1037 obč. zak., 
nýbrž jen ve spojení s ustanovení!', § 1097 .obč. zá~. Zákon ustan,~vuje: 
provede-Ii nájemník opravy, bud,z posuzovan Jako.Jednatel bez pnkazu, 
a to ve pří-čině nákladu, jejž nésti náleželo' prona]1matelr, po~le § 1036 
obč. zák., ve příčině nákladu užitečného podle § 1037 obč. zak. Z toho 
jest patrno, že jen rozsah náhra,óy za náklad upravuji § 1036, a 1037 
obč. zák., předpoklady nároku vsak upraveny JSou v ustanovenr § 1097 
obč. zák. (srov. motivy k § 139 III. dílčí novely). Není proto ': práv~ 
odvolání, posuzujíc všechny opravy s hlediska § 1037 obč ... zak. Nenr 
však správným ani názor prvního soudce, jenž opravy nerozhsuJe podle 
jejich povahy a jen všeobecně odkazuje na § 1036 a 1?37 obč. ~á~. !."~ 
již uvedeno, rozlišuje § 1097 obč. zák. náklad, prona]1nratelr ~aleze]1C;" 
který staví na roveň nákladu nutnému ve smyslu § 1036 obč. zak., a na
klad užitečný. Tento náklad může nájemce požadovati na pronajimateli 
jen, když to bylo k zřejmému převládajícímu prospěchu pronajímate
lovu. Naproti tornu za nutný náklad jest považovati každý náklad, který 
postihuje pronajímatele, každý náklad, k němuž jest pronajímatel podle 
zákona nebo smlouvy povinen. Podle nesporného přednesu stran zavá
zala se žalovaná ve smlouvě nájemní, že bude udržovati pronajatý dům 
ve stavu k jeho užívání, (zejména obchodu) způsobilém. Vzala tudíž 
na 'sebe v témže rozsahu povinnosti, jež v § 1096 a násl. obč. zák. JSou 
u'loženy pronajímateli. Pronajímatelka byla tudíž povinna nésti veškery 
opravy, nutné k udržování uživatelnosti (upotřebitelnosti) pronajatého 
elomu. Až do dob válečných neČ'Ílnil se rozdíl v tom, jakého druhu opravy 
byly, zda malé či velké; pronajímatel musil je na svůj náklad provésti, 
jestliže je sám nájemník (příslušníci rodiny) nelavinil. V dobách po
válečných ustálil se však - s ohledem na nepoměrně nÍl.ké nájmy a na 
nepoměrně velkou d:rahotu práce a materiálu - zvyk, že opravy běžné, 
nutné následkem běžného opotřebování věci nájemní hradí ze svého ná
jemce, kdežto pronajímatel nese náklad za opravy na podstatu. nájemné .,. 
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věci. V tom s~nyslu se tak.é ~yn~ všeobecně vykládá povinnost prónají
matelova, udrz'Ovalt pronajaty predmět ve stavu upotřebitelném, není-li 
opak ze smlouvy naprosto patrný. Posuzují-li se opravy, jichž náklad. 
žalovaná namftá započtením, podle právního názoru právě vyloženého 
jest povinna žalující strana je nésti, a tudíž i nahraditi žalované náklad 
zaplacený za tyto opravy. Oprava komínu, jehož stav byl takový, že bylo 
nebezpečenství ohně; prokázaný náklad činí 500 Kč; oprava podlah 
které byly shnilé (tudíž nikoli následkem užívání opotřebované) a jichŽ 
část byla přímo nad sklepem, takže hrozilo nebezpečenství lidem' pro
kázaný náklad činí podle svědků a podle účtů 337 Kč 5 h a dprava 
podlah a výkladu 60 Kč, celkem 897 Kč 5' h. Naproti tomu ostatní opravy 
JSou buď opravami běžného opotřebení nebo· náklady, jež nájemce vů
bec sám zavinil, aneb konečně náklady, jichž vůbec nebylo třeba (jen' 
~žit~čné): K opravám běžným náleží náhrada zrezivělých trubek koue 
rovych, oprava rola, oprava zámků; poztrácené klíče jest povinen ná
jemník sám znovu opatřiti, neboť zavinil ztrátu sám nedostatečným opa-, 
trováním; posléze nutno mezi běžné opravy zařaditi i účet 70 Kč za 
opra;Vu dveří a schodů, nebof jde o celkem nepatrný náklad. Opatření 
kommu plechovým nástavcem 150 Kč označuje sice strana žalovaná za 
nutný. náklad, odvolací soud ho však za takový nepokládá, neboť, ne
bylo-I! ho před tím po léta třeba, je zřejmo, ,že závada byla zaviněna 
jen špatným stavem komínu, jež jeho opravou mohla býti odstraněna. 
Te~to náklad byl by jen užitečný a k jeho náhradě povinen by byl pró
napmalel, kdy.by se stal náklad ten k zřejmému, převládajícímu pro
spechu ~;ona]1matelovu. Pleoho::ým nástav,ce?, na komíně se pronajatý 
objekt nIjak nezhodnotIl, prona]1matel nem lIm obohacen nehledíc arii 
k tomu, že po uplynutí nájmu může, si nájemník zařízení ťoto zase ode
bratí. P?~le toho nenáleží žalované náhrada za tyto opravy; za nástavce 
na komme 207 Kč, za opravu rolet a zámečnické práce 254 Kč, La opra
vu rolet 70 Kč, za opravu schodů a dveří 70 Kč, celkem 601 Kč. Co do 
této částky je tudíž odvolání o,důvodněno, a odvolací soud proto o tuto 
částku prvním soudcem přiznané vzájemné pohledávky snížil. 

N e j v y Š š í s o u d k dovolání žalované obnovil rozsudek prvého 
soudu. 

Důvody: 

Žalovaná napadá rozsudek odV'olaciho soudu potud, pokud jím byly 
její k započtení namítané a prvým soudem přiznané vzájemné pohledáv
ky sníženy o 601 Kč, Její dovolání, opřené o dovolací důvod podle § 
503 čís. 4 c. ř. s., jest oprávněno. Nelze především souhlasiti s právním 
názorem odvolacího soudu, že tzv. ·»běžné« opravy najaté věci má 
hraditi nájemník ze svého, i když jsou nutné, a že pronajímatel má nésti 
jen výlohy na opravy na podstatu věci najaté. Tento svůj názor neopírá 
odvolací soud o platný zákon, nýbrž jen o domnělý zvyk, který se ustálil 
v dobách poválečných se zřetelem na nepoměrně nízké nájmy a na ne
poměrně velkou drahotu práce a materiálu. Ke zvyklostem lze však po-
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dle § 10 obč. zák. přihlížeti jen v případech, ve kterých se jich zákon 
dovolává, a tohoto předpokladu tu není. O tom, kdo má nésti výlohy 
na opra,'y najaté věci jest tudíž rozhodovati, není-li tu jinaké úmluvy 
stran uČI"ěnébuď výslovně nebo podle § 863 obč. zák. mlčky, jen po
dle ustanovení §§ 1096 a 1097 obč. zák. Ostatně v souzeném případě 
není sporné, že nájemní smlouva byla uzavřena dne 11. července 1923, 
tedy dlouho po skončení světové války a že se v ní pronajímatelka vý
slovně zavázala provésti veškeré nutné opravy na svůj náklad. Zákon 
nečiní dále v §§ 1097, 1036 a 1037 obč. zák. rozdíl v té příčině, zda jde 
o náklady nepatrné či značné, a nebyl tedy odvolací soud oprávněn, by 
takový rozdíl -činil a žalované straně odepřel nárok na náhradu 70 Kč 
za opravy dveří a schodů z důvodu, že šlo o celkem nepatrný náklad. 
Pokud jde o náhradu nákladů za klíče, nemá názor odvolacího soudu, že 
je má nésti žalovaná nájemnice, ježto prý ztrátu klíčů zavinila sama ne
dostatečným opa,trováním; opory ve skutkových zjištěních prvého sou
du a, protože odvo,lací soud sám po této stránce skutkově nic nezjistil, 
jest v této příčině ,souhlasiti s prvým soudem, že i tu šlo o' nutný náklad, 
který podle smloUvy náležel na pronajímatele. Odvol-ací soud nepo
kláclal opatření komína plechovým nástavcem za náklad nutný, nýbrž 
jen za náklad užitečný, který se nestal k zřejmému a převážnému pro
spěchu pronajimatelovu. Ale uváží-li se, že tu šlo, jak i odvolací soud 
předpokládá, o odstranění závady zaviněné špatným stavem komína 
na sešlém dom~, jest zmíněný náklad v souhlasu s prvým soudem uznati 
za tako,vý, který náležel podle nájemní smlouvy i podle § 1096 obč. zák. 
pronajímateli, tudíž za náklad nutný podle §§ 1097 a 1036 obč. zák. 
Při správném právním posouzení věci náleží tedy žalované nárok na ná
hradu i za ony opravy, za které jí byla odvolacím soudem změnou prvé
ho rozsudku náhrada 601 Kč odepřena, bylo proto důvodnému dovolání 
vyhověti a obnoviti ve věci změněnou část rozsudku soudu první stolice, 
která v té příčině vyhovuje stavu věci a zákonu. 

čís. 9384. 

Ustanovovala-li kolektivní smlouva, že zaměstnanci (okresní nemo
censké pojišťovny) s kratší slmební dobou majl nárok na část OIOVO

ročného, úměrnou odsloužené době, jest zásady té použíti i na případ, 
neodslouží-li zaměstnanec celý služební rok. 

Pokud přísluší zaměstnaoci vzhledem k doslovu klolektívnl smlouvy 
nárok na výs!llžl1é jen po určitou dobu let, po této době pak má jen 
nárok na zajištěni odpočivného diichodU u náhradíl1'ho pensijního ústavu 
ve smyslu zálwna ze dne 16. prosince 1906, ČiSi. 1 ř. zák. na rok 1907. 

(Rozll. ze dne 16. listopadu 1929, Rv I 1135/29.) 

žalobce byl od roku 1908 úředníkem okresní nemocenské pojišťovny 
v S. Od 8. května 1927 měl žalobce zdravotní dovolenou a dnem 1. září 
1927 byl dán do výslužby. Počínajíc l. září 1927 vyplácela žalovaná po
jIšťovna žalobc' 60% posledního jeho služného, celkem 1974 Kč., Ža-

, 
~.: ' 
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lov~ná az~ámya žalobci, ie 121U bude vypláceti jen takovou část pen
s~Jnlch pozltku,. by s penSI, .lez :nu byla poskytována náhradním pensij
~Im,usta:vem, Jeho penslJl11 p.aZ1tky nepřevyšovaly jeho poslední slu
zebn: pozltky akl!vl11, celkem Jen 1452 Kč 50' h. Žalobou, o niž tu jde 
domahal se zalobce na žalované kromě jiného novoročného za rok 1927 
a placení penstjních pažitků ve výši 60'% pasledního platu. PrO' c e sní 
S O' udp r v é s t a I i c e přiznal žalabcipaměmon část novoročného 
za dobu skutečné služby v roce 1927 a pensijní požitky ve výši 60'% po
sledníh? platu .. O od vol a c í, s a u d žalo?~ zamítl a vylažil ahledně výše 
p~ns1Jn,~h požItku kole~l!vl11 smlauvu, JIZ zalobce sám sestavil a žalova
r:~ schva!lla, t ,a ~ to: Cl.~. smlouvy z roku 190'8 stanaví, že po uplynutí 
~r} let'pn trval11 nem,ocI zalobce nebo jehO' neschopnosti k zastávání -
uradu ]~st nemacenska pakladna oprávněna služební povinnosti žalabce 
spwsl!l! a plahl! mu výslužné ad 3 do 5 let 20'%, ad 5 dO' 7 let 40'% 
a ?d ,7 do 9 let ~?%posledního služného. Podle článku 4 téže smlouvy 
mel zalobce v pnpade nemaCI neb neschopnosti k úřadování nárok na 
s!užné v prvém roce nemaci, pro druhý rok palovinu a pro třetí rok na 
tretm~ pasl~dního služnéhO'. V případě, že by výslužné padle čl. 5 či-
111!0 ~IC; nez tato p,alovina (třetina), měla nastati placení padle sazby 
vysluzne~o. :odle cL 7. sllllouvy ~~vázala,~,e okres~í .nemocenská po
kladna dal! zalobce pO]lshl! pro pnpad stan a mvahdlty podle zákona 
ze dne 16. prosmce 190'6, čís. 1 ř. z. z roku 1907 o pojišťo-vánf soukro
mých úředníků a platiti celé pojistné. Z powvnání těohtočlánků 4 5 7 
služeb~í ~mlouvy z roku 190'8 lze vystihnouti pravý smysl čl. 5 sm{ou~y, 
ktero,uz ~alobce podle vlastního tvrzení sám koncipo'val a předložil ke 
schva:el11 nemocenské pokladně, Čl. 7 smlauvy výslovně ukládá nemo
censke pokladně, by žalobce pojistila podle zákana čís, I z roku 190'7. 
§, 5 ,toh?to, zákona .s!a~oví pro nároky na pojistné, ustanovené v § 4 
tehoz z~k. I pro pOJlstence I jeho pojistitele, čekací dobu 120' měsíců 
za I1Ichz, se ~říspěvky pojišťovací platí, tudíž dobu desetiletou, Jestliž~ 
čl. 5 ~Iuzebm smlou:,y z r. 190'8 neustanovuje nic pro případ neschop
nosl! z,alob~e pa ~eVIl! letech, ,nelze to vykládati tak, že by se samo sebou 
razumelo, ze pl~t: to I po devll! letech, neboť by to' musilo býti výslovně 
ustanoveno, c~z, zalobce, ač v článku' tom vidí pro sebe výhodu a jistě 
proto Jej pečllve sestavoval, neučinil. Naopak nutno ustanavení ,čl. 5 
v,souvlsl?sh s obsahem čl. 7 vyl?žiti tak, že se žalobce pajištěním podle 
zak, z~ dne 1 ~~'pro~lJ1ce 190'6, ČIS. 1 z r. 190'7 ř. zák. zamýšlel pojistiti 
p:o pnpad ,star} ~ mvah,dlty podle tohot.o z~kona a že zajistil si čL 5 
n~rok na vysluzne pro,leta pred upl~nuhm cekací doby. Při tom podle 
nazoru ,soudu O?v?la~lho nerozh?duJe, pokud žalobce poji~těním tím 
po devltJlete sluzbe zlskal. CIt. zakan nabyl účinnosti 1. lec\nem 190'9 
tedy v krát~é době po sjednání služební smlouvy z roku 190'8 a není tat~ 
okolnost duvodem k tvrzení, že mezi článkem 5, a 7, není souvislosti 
třebaže ,výslovně u ,čL 5 sauvislost tato není vyznačena, Dospěl tudíŽ 
?dvola~1 s~ud k výkla~u čl. 5. cit. smlouvy služebni v tom smyslu, že 
zalobcuv, n~rok na\pen~1 pro nemoc a pro neschopnost ke službě ve výši 
60'% sluzneho posledne mu vypláceného netýká se doby po devíti letech 
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služby a že přisluší mu padle čl. 4 Clt. smlouvy služné jen v době prvého 
roku této neschopnosti ke službě, tedy od 8. května 1927 do 8, května 
1928, jak přípisem žalované ze dne 29, listopadu 1927 bylo žalobci sdě
leno. Avšak i výši tohoto služného nutno posuzovati jen s ohledem na 
čl. 7 cit. smlouvy. Žalovaná davši podle tohoto článku žalobce pojistiti 
u náhradního pensijního ústavu, získala pro žalobce měsíční pensi 
160'3 Kč 70' h, tak že jí vznikla z ustanovení čl. 4 a 7 povinnost opatřiti 
žalobci příjem ve výši aktivních jeho požitků 30'56 Kč, a za tim účelem 
přípisem ze dne 29. listopadu 1927 sdělila žalobci, že mu bude vyplá
ceti 1452 Kč 3D h jakožto doplněk do těchto jeho aktivních požitků. 

Nerozhoduje tudíž, že podle přípiSU žalované strany ze dne 6, srpna 
1927 usneseno správní komisí, že žalobci bude dnem 1. září 1927 podle 
čl. 5 cit. smlouvy vypláceno výslužné 60'% posledního měsíčního služ
ného, až do daby, dokud nebude otázka pensionování žalobce rozhod
nuta »Pensijním ústavem zaměstnanců nemocenských pojišťoven«, neboť 
tento ústav sdělil teprve ďopis'em ze dne 21. října 1927 žalobci, že od 
1, listopadu Hl27 bude mu vypláceti důchod s příplatky ve výši 160'3 Kč 
70' h, I totO' opatření žalované jest tedy ve shodě s čl. 5, 4" 7 cit. smlauvy 
z roku 190'8 a bylo jen provisarním opatřením a dobrovolným a nelze 
z něho vyvozovati uznání nějaké pavinnosti ze smlouvy služební. Ježto 
žalobci vyplaceno byla za měsíce červenec a srpen 1927 služné dle 
smlouvy mu náležející po 3290' Kč a dnem 1, září 1927 byl dán do pense 
a od tohoto dne až do 1. prosince 1927 bylo, mu vyplácenovýslužné 
podle čl. 5, rovnající se 60'% posledního služného měsíčního, t. j, 1974 Kč 
měsíčně z důvodů uvedených v dopisu žalované ze dne 6. srpna 1927, 
kterážto částka 1974 Kč byla vlastně na mistě výslužného od pensijního 
ústavu, nemá žalobce podle shora uvedeného odůvodnění při výkladu 
čl. 5 a 7 cil. smlouvy z roku 190'8 proti žalované nároku na vyšší pen
sijní požitky, Z obsahu dopisu ze dne 6, srpna 1927 ani dopisu ústřední 
sociální pojišťavny v Praze ze dne 1. srpna 1927 nemůže žalabce tento 
nárok odůvodňovati, neboť z nich nevyplývá souhlas s výkladem čl. 5, 
že žalobci přísluší výslužné 60'% ze služného i po 9 letech služby, Od 
1. listopadu 1927 byly však žalobci pensijním ústavem přiznány pen
sijní požitky ve výši 160'3 Kč 70 h měsíčně, kteréž dle shora uvedeného 
výkladu čL 5 a 7 smlouvy z roku 190'8 nastupují místo výslužného, odpo
vídajícíhO' ustanovení čl. 5. Není tudíž žalobcem tvrzený nedaplatek na 
výslužné k 1. prasinci 1927 v částce 1552 Kč 70' h resp. 1412 Kč 40' h 
odůvodněn, Ježto pensijní ústav od L listapadu 1927 vyměřil ~alobci 
důchod a vychovací příplatky ve výši 160'3 Kč 70' h, odpadlo vyplácení 
provisorního výslužného dopisem ze dne 8. srpna 1927 žalobci přizna
ného, neboť v dopisu tom výslovně se uvádí, že výslužné dle čl. 5, rov
nající s'e 60'% posledního měsíčního služného, bude žalobci vypláceno, 
dokud otázka jeho pensionování nebude Pensijním ústavem nemocen
ských pajišťoven v Praze rozhGdnuta. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil ohledně novoročného rozsudek prvého 
soudu, jinak dovolání nevyhověl. 
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D ů vod y: 

Podle čl. Vll. kolektivní smlouvy měl žalobce nárok na novoročně 
za rok 1927, které příslušelo všem defínitivním i provisorním zaměst
nancům ve výši jednoměsíčních služebních požitků, pokud -činně sloužili 
nikoE zaměstnancům ve výslužbě. Podle zjištění nižších soudů byl ža~ 
lobce služebně činným do 8. května 1927 a prvý soud právem mu přiřkl 
poměrnou část měsíčních služebních požitků, připadajících na dobu od 
l. ledna do 8. května 1927. Mylným jest názor odvolacího soudu, že 
nárok na novoročné předpokládá trvání služby po celý rok a že žalobce 
pozbyl nároku na novoročné, poněvadž v den splatnosti novoročného, . 
ane 15. lIstopadu 1927, nebyl jíž defínitivním zaměstnancem žalované 
okresní nemocenské pojišťovny, nýbrž byl již ve výslužbě od 1. září. 
1927. Vždyť článek Vll. kolektivní smlouvy nevylučuje nárok na část 
novoročného, naopak přiznává výslovně v odst. 2 čl. VII. zaměstnancům 
i s kratší služební dobou než jednoroční nárok na částku novoročného, 
úměrnou odsloužené době. Zásady této jest použíti týmž právem i na 
případ, když definitivní zaměstnanec nedoslouží celý služební rok, jak 
tomu bylo u žalobce. 

Dovolatel mylně vykládá ustanovení článku 5. smlouvy, pokud snaží 
se z jeho souvíslosti vytrhnouti a odděliti povinno-st žalované, platiti 
žalobci výslužné, a dovozuje, že tato povinnost nebyla omezena určitou 
dobou devíti let, neboť článek 5. zceh jasně spojuje platební závazek 
žalované, vymezený určitými procenty služného, s časovým omezením 
nejdéle do devíti lel. Právě toto výslovné vytčení devíti let vylučui'e ná
rok žalobcův na stejné odpočivné ještě po této době. Napadený roz
sudek správně vystihl, že žalobcův nárok na odpočivné požitky po uply
nutí jeho devíti služebníoh let jest posuzo·vati podle č'lánku 7. služební 
smlouvy, jímž se zavázala právní předchůdkyně nyní žalované nemo
censké pojišťovny zajistiti žalobci odpočivný důchod u náhradního pen
sijního, ústavu ve smyslu zákona ze dne 16. prosince 1906, čís. 1 ř. zák. 
z roku 1907 a že žalobce po skončení desátého slu,žebního· roku má ze 
služební smlouvy ze dne 25 .. září 1908 jen na toto pojištěné výslužné 
smluvní nárok. Dovolatel přezírá, že v době ujednání služební smlouvy 
ze dne 25. září 1908 nebyl ještě zákon ze dne 16. prosince 1906, čís. 1 
ř. zák. z roku 1907 v platnosti, nýbrž že nabyl účinnosti až 1. lednem 
1909 a nebyl tedy v době smlouvy ani žalobce ještě účasten pensijního 
pojištění ze zákona (ex lege) a proto byla smlouvou (čl. 7) zaměst
navatelce uložena povinnost, by žalobci pojistila pensijní důchod pro 
případ stáří a invalidity a platila zaň veškeré pojistné. Ani z ustanovení 
článku XXI a XXII. kolektivní, smlouvy ze dne 4. července 1924 nemůže 
dovol<ttel nic vytěžiti pro vymáhaný nárok; naopak z článku XX!. zře
telně plyne, že i louto· kolektivní smlouvou byly zaměstnancům nemo
censk1ch pokl~d~", odpočivné požitky zajištěny jediné pojištěním u ná
hradmho pensljl11ho ustavu nel110cenských pokladen v Praze a že vedle 
to~oto pojištění vý~lužného l;~byly jim poskytnuty žádné jiné pensijní 
pozltky. Ustanovem oclsl. 2 Cl. XXI. kolekÍlvní smlouvy nemá pro ža-
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lobce významu, poněvadž se týká jen služebních let před 1;, lednem 
1909 a žalobce jen krátce před tím službu nastoupil (25. zan 1908). 

čis. 9385. 

Na cizozemský soud nelze přenésti substituční péči ohledně nemo
vitostí ležících v tuzemsku. 

Předpisu § 111, třetí odstavec, j. n. nelze použíti ohledně cizozem-
ského poručence nebo opatrovance. 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1929, Nd I 519/29.) 

Vyřizuje návrh, by opatrovnictví bylo podle § 111 j. n. přeneseno 
na cizozemský soud, vrátil Ne j v y Š š í s O u d spisy krajskému soudu 
s tím, že neshledává zákonného důvodu, by v této· věci něco zařídil, 

neboť 

1. pokucl by šlo ještě o. nějakou substituční péči ve příčině nemovi
tostí v tuzemsku ležících, nelze použíti předpisu § 111 j. n., který se 
vztahuje jen na přenesení poručenské neb opatrovnické příslu'šnosti 
v zájmu poručencově neb opatrovancově, mimo to by takové přenesení 
tuzemské příslušnosti na cizozemský soud odporovalo zásadě vyslo
vené v §§ 4,225,240 a 300 obč. zák., §§ 94, 158, 174.druhý odstavec 
čís. 3 a 177 nesp. říz. a § 117 j. n., že »immobilia 'Ú'bnoxia sunt terri
toriis«; 2. pokud pak by šlo o přenesení opatrovnické příslušnosti ve 
příčině nezletilého Adolfa F-a na rakouský soud, jde ze spisů na jevo, 
že tento nezletilec jest rakouským státním příslušníkem, takže tu jde 
o případ §§ 183 a 219 nesp. říz. a nelze ani tu použíti předpisu § 111 
třeli odstavec j. n., který má na mysE }en tuzemské portlč-ence neb opa
trovance. 

čis.9386. 

Jest poukázati na pořad práva dědice ze závěti, zanechal-Ii zUstavitel 
závěť, prohlášenou p~otokolámě na soude, již však odvolal písemným 
prohlášenlnt formálně bezvad~ a co do pravosti nepopřeným. Prohlá
šení,jimž se posledni pořizení OON"olává, nevyžaduje, by byla zachována 

. táž forma jako při pořízení, jež se odvolává. 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1929, R II 335/29.) 

K pozůstalosti po Josefu S-ovi přihlásili se dědicové ze závěti a dě
dicové ze zákona. P o z ů s t a los t.n í s o u d poukázal na pořad práva 
dědice ze zákona, rek u r sní s o II d dědice ze závěti. 

Ne j v y Š š í s O.u d nevyhověl dovolacímu rekursu dědiců ze závěti. 

D ů vody: 

Podle § 126 nesp. říz. má soud, odporují-li si dědické přih1ášky, od
kázati toho z dědiců si odporujících, by poclal žalobu, který by musil 



- čís. 9387 -
1514 

dříve zvrátiti silnější důvod dědického práva svého odpůrce. V projed
návaném případě stihá povinnost tato nezletilé dědice ze závěti, neboť 
silnější důvod dědického práva jest na straně dědiců ze zákona, jakž 
vyplývá z této úvahy: Ze spisu jest patrno, že zůstavitel zanechal po
slední vůli, prohlášenou protokolárně na soudě dne 10. října 1923, jíž 
ustanovil universálními dědici nezl. Zdeňka a Josefa S-ových. Pravost 
této poslední vůle není popřena a o ni opírají i stěžovatelé své dědické 
právo a přihlášku k pozůstalosti. Ze spisll jest však také zřejmo, že zů
stavitel odvolal tuto svou poslední vůli písemným prohlášením ze dnp 
26. prosince 1926, které jest podle obsahu protokolu ze dne 29. května 
1928 zůstavitelem vlastnoručně napsáno a podepsáno, nevykazujíc po . 
té stránce, jak zjišťuje i prvý soud ve svém usnesení, zřejmých vnějších 
vad formálních. Dědicové, opírající svou přihlášku o poslední vůli ze 
dne 10. října 1923, prohlásili, že neuznávají poslední vůli zřízenou zů
stavitelem dne 26. prosince 1926 za platnou a správnou. Pravost tohoto 
prohlášení zůstavitelOVa však dědicové ti nepopřeli. Dědicové ze zákona 
přihlásili se pak vzhledem k tomuto odvolání zůstavitelovy poslední vůle, 
sepsané u soudu, k pozůstalosti jako dědicové ze zákona. Jde tedy ve 
skutečnosti o dvě poslední pořízenÍ. Neboť prohlášení, kterým se po
slední pořízení odvolává, jest vlastně zápornou závětí, u něhož jako ta
kové není třeba, by byla zachována forma zvolená při pořízení, které se 
odvolává a které jest platné (§§ 718, 719 obč. zák.), zachovají-li se 
jínak všechny podmínky, na nichž závisí plat@st posledního pořízení 
(Svoboda: Dědické právo str. 35). Nebylo-li odvolání posledního poří
zení, učiněné zustavitelem dne 26. prosince 1926 písemně, popřeno dě
dici ze závěti co do jeho pravosti, a byla-Ii po vnější stránce formální 
zachována u něho podmínka § 578 obč. zák., jest k němu v pozůsta
lostním řízení s hlediska § 126 nesp. říz. přihlížeti jako k platnému, ano 
nelze v tomto řízení jednati a rozhodovati o ostatních nedostatcích co 
do jeho platnosti a správnosti ostatně jen povšechně namítaných, nýbrž 
teprve ve sporu o dědické právo. Je-li takto odvolání posledního poří
zení platné s hlediska § 126 nesp. říz. a § 717 obč. zák., jest silnější 
důvod dědického práva na straně zákonných dědiců, neboť se opírá 
nejen o zákon, nýbrž í o toto odvolání posledního pořízení, neboli o zá
pornou závěť. Důvod dědického práva dědiců ze závěti, opírající se jen 
o závěť takto odvolanou, jest proto považovati z·a slabší. Nelze proto 
tvrditi, že reku-rsní soud posoudil věc nesprávně po stránce právní, roz
hodnuv tak, jak u'ČÍlt1il. Dů'sledkem toho bylo i dovolací stížnosti dědíců 
ze závěti I1příti oprávnění. 

Čís. 9387. 

Rozhodl-Ii exekuční soud usnesením obsahujícím dražební vyhlášku 
podie § 170 ex. ř. i o tom, že věc jest příslušenstvím nemovitosti dané 
do dražby, jest tímto rozhodnutím vázán. Dodatečně zjištěná okolnost, 
že věc prohlášená :Ila příslušenství nemovitosti j'est v pozemkové knize 
vyznačena jako vlastnictví třetí osoby, neopravňovala exekuční soud ke 
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změně jeho rozhodnutí v otázce příslušen~tví nemovit~S~i, ~ý~~ ::!~!~~ 
.en ovínnost by dal podle § 171 ex. r. vyhotovem ;aze 

~:r~čitr i této o~obě, by mohla uplatniti případná prava podle § 170 

čís. 5 ex. ř. 59/29 ) 
(Rozh. ze dne 16. listopadu 1929, RII 3 . 

. I' č· 1138 měla by· ti exekučně prodána. NemOVItost ve V ozce IS. , 
Pod položkou čis. 2 lis;u A) ,tét? knihovní V1~;íky e~~loeft°~f:s~n~~~~~~ 
že s nemovitosÍl sjlojeny pekarsky .~tr~! ~TI ~ento, ~troj bokládán za její 
frmy Robert K. Při odhadu nemovl os ly" '·hl" k t 
~říslušenství. Při stanovení odhadní cel:Y bylo rovnez. pn IZ,~n: sou~~ 

to stro·í ·ako k příslušenství nemovi' AI (usnesen}m prve 

Z
meudne 19 j.li~topadu 1928). I dražební podmínky (schV~lelne, dne

t
, 20

t
· poro

d
-

. 'h ., ') k ly se up ne s lm o -
since 1928 podle návrhu strany vyma a]lcI ry 'o u d z úřadu 
hadem. Usnesením ze dne 15; led?a 1,929 ~y~~čII p J;y S~ud dodatečně 
shora jmenovaný stroj z drazebn;ho n.zen,1. u ~ o, .,. ·est v ozem
zjístil, že s prodanou nemovítostI Spojeny pek:Hsky tro\ jstnictvl firmy 
k 'k· od datem 24. srpna 1927 vyznacen ja o va. ..' 
Ro~e rt n;te /že tudíž neměl býti jako příslušenství odhad,ov~~ a111 jeho 

ceon: do c·elkové odha~ní ceny vzata. Dů)sle~~em ,t~h~ s:r~~:b~r:~uří~ee~í~ 
ekařský stroj vylUČUje podle § 297 a o c. za .; . I' d' . 

\ásledkem toho také odhadní cena příslušenství a tIm I ce e p:o avande 
I , . t hoto stroje Rek u r s n I s o U 
nemovitosti se zmensUje o cenu o " . v latnosti dražební 
změnil napadené usnesení v t~n roz~m, ze ponech~1 !o prosínce 1928. 
podmínky, schválenéusne~e111m p:;veho ~oud~5zele2~a 1929 neodpovídá 
D ů vod y: Usnesem prve,ho sou II Z!x ~e má· exekuční soud stano'viti 
zákonu. podle § 30 odh. r. a § 162;, ., ' 'b' ti řihliženo 
odhadní cenu nemovítosti. K otázce pnslusenstvl ~a. ~ p. ' 
z úřadu (§ 140 třetí odstavec ex. ř.). ~odle §, 169 tre!1 o ,stavee ~\:~ 

. d 'ba býti předsevzata dříve, nez podmmky drazebnt byly P a. 
np~=f~~ ~~~anoveny. Z těchto předpisů vysvítá, že exekučdnhl sdO~dcejnesat 

, ," ' ., 'b la stanovena o a nI . 
vázán práv111 mOCI sveho usnesent, j~mz. y. 'Iat
Po rávní moci tohoto usnesení nema anI soud a111 str~n~ prava up . 
ňov~ti námitky protí správnosti odhadní ceny (srov,~er G~aser-Unger~ 

, 'd 4334) Novy' odhad by byl jen tehdy pnpustny, kd,Yby} 
nova ra a· . k t' f které by oduvodno-, odhadu nastaly nové podstatne s u ecnos I, . 
~:{e~ov' odhad. V tomto případě byl dražební edíkt ze .dne ~O. prosmc~ 
1918 doručen veškerým zástavním věřítelůmdne:n~vl,to~lktL~~;~.Č~~ik~r~~~ 
u I nula. Ovšem náleží exekučnímu soudu raze nt, e I. ., 
č~srněné firmě Robert K., by v čas. ~platňovalasva prava z poznamky 
vý.h'rady práva vlastnického ke strojum. , 

N e j v y Š š í s o' 11 d nevyhověl dovolaclmu rekursu. 

Důvody: 

Usnesením ze dne 20. prosín.ce 1928, obsahuť~ín: d~~;I~~~~~~~I;!~~ 
podle § 170 ex. ř., rozhodl prvy soud I {} tom, ere pr 
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~ nem?vitosti dan~ do dražby, vysloviv, že »k nemovitosti náleží příslu_ 
senstvI v. odhadmm pr~tokolu podrobně uvedené, jehož hodnota jest 
68.593 Kc«. V odhadmm protokolu jest jako příslušenství uvedena 
»parnl pec po 3 etážích firmy Robert K. v ceně 46.670 Kč«. První soud 
postupo~al .zcela ': ?u~hu .l~ředpisů §§ 140 třetí odstavec a 252 ex. ř., 
po~le nehoz Jest r~s!Í1 z uradu otázku příslušenství nemovítosti, které 
sml. do exe~.uce ?YÍ1 vzato Jen s nemovitostí samou. Rozhodl-li však 
prvy SOU? JI~ ~ teto.otázc.:, byl na své usnesení podle § 425 c. ř. s. a 
§ 78 ex. 1. vaza~, Jezt? neslo o usnesení povahy řízení toliko, upravující. 
~~byl ~roto ~.m plvm soud oprávněn změniti své rozhodnutí, učiněné 
JIZ v otazce pnslusenství nemovitosti. Neopravňoval bok tomu ani zájem 
o ftrmu Robert K., ana mu úřední povinnost v tom směru jen ukládala 
by dal po~le § 171 ex. ř. doručiti - jak už vyslovil i rekursní soud -.: 
vy?otovem dražební vyhlášky i této firmě, aby mohla uplatniti případná 
prava podle § 170 čís. 5 ex. ř. 

čís. 9388. 

Předpisu § 86 c. ř. s. jest použíti i na právního zástupce bycllícího 
na Slovensku. 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1929, R II 375/29.) 

•. Rek u r s 11 í s o u d uložil advokátu, bydlícímu na Slovensku po-
radkovou pokutu. . , 

. Ne j v y Š š í ' s o u d nevyhověl rekursu a uvedl v otázce, o niž tu 
Jde, v ' 

důvodech: 

• Také advokát, bydlící n~ Slovensku, jest podroben ustanovení § 86 
c. 1. s., ~astupuJe-lt stran.u pre.d soudem, pro nějž platí civilní řád soudní, 
neb~.f zakall v tomto smeru nIJak nerozeznává. Zda stěžovatel může býti 
sÍ1h~n m;~o t~ také p~íslušnýn: kárným soudem, nezasluhuje zde úvahy, 
ponevadz Jde Jen o otazku ulození pořádkové pokuty podle § 86 c. ř. s. 

čís. 9389. 

Komis!onář lest jako .komit~n.tův zmocněnec oprávněn k žalobě podle 
§ 37 ex. r. proh exekuc, na vecl dané mu' do komise. ' 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1929, Rv II 62/129.) 

V ex~kuční v~ci ~ntonína Z-a proti Leopoldu P-ovi byly zabaveny 
ob.razy. Zalobkyne, }ez.p~ovoz?~ala komísíonářský obchod s obrazy, do
mahala ~e na vymaha]lclm venteh, by bylo zjištěno vlastníctví malířů 
k o~raz,um a by eoxekuce. na obrazy byla prohlášena za nepřípustnou, 
tvrdlc, ze k obrazum map vlastnické právo jich malíří. O ba niž š í 

~ čís. 9390-
1.517 

soudy uznaly podle žaloby, odvolací soud z těchto důvodů: 
Jde předevšim o to, zda žalobkyně bvla aktivně oprávněna k podání ža
loby. Jest zjištěno, že žalobkyně byla komisionářkou, že komisíonářství 
provozovala jako živnost, an první soudce zjistil, že 'žalobkyně přijala 
do komise několik obrazů od Františka V-a, dále od Jindřicha P-a a 
Gustava P-a a zjistil, že prodávala obrazy. Provozovala tedy komisio
nářství po živnostensku a byla tudíž komisionářkou ve smyslu čl. 360 . 
obch. zc\k. Prvý soudce, jak již uvedeno, zjistil, že obrazy zabavené pod 
položkou 1. až 3. zájemního protokolu byly dány žalobkyni Františkem 
V-em do komise, že jsou tudíž jeho vlastnictvím, a že obraz pod polo'ž
kou 4. téhož protoko,lu zabavený byl dán do komise žalobkyní Jindřichem 
P-em a obraz zabavený pod pol. 5. byl dán do komíse žalobkyni Gusta
vem P-em, a že jsou tedy' vlastníclvím těcMo malířů. žalobkyně jako 
komisionářka představuje, hledíc k ustanovení čl. 360 obch. zá,]{;., ko
mitenta, tedy vlastníka, a proto proti třetím osobám má táž práva, která 
příslušejí k obrazům komitentům, tedy vlastníkům samým, neboť lest 
ji považovati za zmocněnce komitenta. Jest proto oprávněna vzhledem 
k ustanovení §§ 1037 a 1008 obč. zak. a čl. 360 obch. zák. podati vyba
vovací žalobu ve smyslu § 37 ex. ř., poněvadž práva, která jí ja]{;o ko
misionářce k zabaveným předmětum příslušejí, nepřipouštějí exekuci. 
Právem se tudíž žalobkyně, prokázavši, že zabavené obrazy byly jí dány 
do komíse vlastníky obrazů, domáhala žalobou nepřípustnO'sti exekuce 
na tyto obrazy. Právem také jako zmocněnec svých komitentů žádala 
o zjištění, že zabavené předměty příslušejí jako vlastnictví komitentům, 
a proto právem prvý soudce vyhověl i žalobě, že vlastnictví k obrazu 
zabavenému pod pol. 4 cit. zájemního protokolu náleží Jindřichu P-ovi 
a vlastnictví k obrazu zabavenému pod poL 5. téhož pwtokolu patří 

Gustavu P-ovi, zjistiv toto vlastnictví. 
N e j v y Š š i s o u d nevyhověl dovolání, poukázav po právní stránce 

k důvodům odvolacího soudu. 

čís. 9390. 

Spor o náhradu škJody podle § 31, prvý odstavec, zákona o obchod· 
ních pomocnicích, jest prázdninovou věcí. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1929, R I 923/29.) 

Usnesením ze dne 16. května 1929, doručeným žalobci dne 3. čer
vence 1929, odmítl s o II d P r v é s t o I i c e k námitce věcné nepří
slušnosti žalobu o náhrady škody podle § 31 zák. o obch. pam. Rekurs, 
podaný dne 13. září 1929, rekursní soud odmítl. Důvody: Ža
lobce domáhá se náhrady škody podle § 31 zák. o obch.pom. z důvodu, 
že žalovaný, ač ho přijal do služeb jako vrchního číšníka do hotelu na 
letní sezonu 1928, bezdůvodně ustoupil od námezdní smlouvy a vůbec 
ho do služeb nepřijal, čímž mu způsobil škodu 13.000 Kč. Z toho plyne, 
že jde o spor námezdní mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Tako_ 

li 
11 
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véto spory jsou podle § 224 čís. 7 c. ř. s. v doslovu zákona ze dne 19. 
ledna 1928, čís. 23 sb. z. a n. věcmi feriálními, poněvadž ustanovení toťo 
má na mysli všechny zaměstnance bez ohledu na to, k jaké skupině za
městnanec patří. Proto jest na tento případ použíii předpisů o věcech 
prázdninových. Podle nich nelze dobu soudních prázdnin včítati do lhůty 
k podání stížnosti (čtrnáctidenní), takže lhůta ke stížnosti běží i po 
dobu soudních prázdnin. Důsledkem toho jest, že stížnost podaná na 
poštu dne 13. září 1929 jest opozděna, ano napadené usnesení doručeno 
bylo žalobci dne 3. července 1929. 

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

neboť 

jeho, vývody nebylo vyvráceno správné, věci i zákonu vyhovující odů
vodnění napadeného usnesení. Doslov zákona - § 224 čís. 7 c. ř. s. 
ve znění čl. II. zákona ze dne 19. ledna 1928, čís. 23 sb. z. a n. -, že 
věcmi feriálními »jsou spory ze služební a námezdní smlouvy mezi za
městnavateli a zaměstnanci jakéhokoliv druhu«, ukazuje jasně, že i tento 
spor jest považovati za feriální, třeba že se jím žalobce domáhá náhra
dy škody podle § 31 zákona o obchodních pomocnících z důvodu, že 
žalovaný bezdůvodně ustoupil od námezdni smlouvy podle žalobcova 
tvrzení pevně uzavřené::: že ho vůbec nepřijal do služby, čímž mu způ
sobil zažalovanou škodu, neboť i tento spor jest »sporem mezi zaměst
nancem a zaměstnavatelem jakéhokoliv dmhll«, i'emuž zákon právě pro 
jeho povahu, že jde o zaměstnance a zaměstnavatele, přiznává výhodu 
urychleného vyřízení. 

čís. 9391. 

Pozemková reforma. 

Ustanovení dohody o převzetí zabraného majetku, že veškeré povin
ností veřejnoprávní i soukromoprávní přecházeji určitým dnem na Stát
ni pozemkový úřad, nevztahuje se na patronátní břemena. 

Na převzaté nemlOvitosti se přes doslov § 29 nábr. zák. břemena 
i dluhy vymažou a váznou nadále jen naJ přejímaci ceně. Předp,is. § 29 
náhr. zák. vztahuje se jen: na ty povinnosti, jež stát s p'řevzatýnů nemo
vitostmi bud' podle povahy věci nebo podle předpisu zákona nutně pře
jmouti musí aneblO dobrovolně převezme. Po,-,innost, jež má býti pře
vzata, jest zvláště uvésti. TěžisklO § 29 nábr. zák. spočívá ve stanovení 
lhůty, kdy po,-,imosti, jež zůstaly vězeti na převzaté nemovitosti, pře
cházejí na stát jlllio na nového na!1yvatele. 

I pti úmluvě o převzeti povinností jest výslovně vytknouti, které po
vinnosti přecházejí. 

Dohoda, již byla Státním pozemlrovým úřadem převzata. patronátní 
břemena bez srážky z přejímaci ceny, vyžaduje podp,isu předsedy Stát
ního pozemkového úřadu. Úřednici Státníbo pozemkového úřadu nebyli 
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tím, že byli vysláni k převzeti nemovitostí, o sobě zmocnění k úmluvě 
o převzetí břemen. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1929, Rv I 1012/28.) 

Majitel zabraného velkostatku domáhal se na československém stá
tu zaplacení příspěvku na opra~y patronátních budo~. ~ ~aloba byla za
mítnuta s o u d Y vše c h třl S t o I1 C, Ne J v y s S I m s o ude m 
z těchto 

důvodů: 

Rozhodná jednání j,sou podle stavu věci tato: .1) Podle protoko,:u 
o rozsahu převzetí půdy ze dne 17. ledna 1925 stanoveno ve čl. III., ze 
»sjednání ostatních touto dohodon nedotčených okolností zůstavuje se 
úmluvě zvláštní«, pod kterouž výhradu spadá podle žalobco'va stano
viska i otázka patronátních břemen. 2) V protokolu ze dne 7. dubna 
1925 sepsaného komisí Státního pozemkového úřadu, jíž se z~ ~~n!o 
úřad súčastnili hospodářský jeho ředitel Rudolf E. a v z<,stoupem pnde
lového komi,saře V ádav š., a jejímž předmětem bylo' převzetí zbytko
vého statku Z., se praví, že a) »se zástupcem velkostatku sjednáno, že 
veškeré užitky a povinnosti veřejnoprávní i soukromoprávní přechá:ejí 
na Státní pozemkový úřad dnem 7 .. dubna 1925 podle dohody 15. brez
nem 1925« a po celé řadě jiných ustanovení jest tam prohlášení toho 
obsahu, že b) »pokud se týče patronátních břemen, požaduje zástupce 
velkostatku, by na dvůr Z. pro záduší Č. kvota příspěvku 16.5%, za
jištěna byla. žalobce žádá nyní tuto kvotu z patmnátní tangenty.nakla
dů, jež opravy patronátních budov »v té době« vyžadovaly, a oplra tento 
nárok o řečená jednání. První soudce má za to, že se ujednání 2) a) 
očividně netýká patronátních břemen, a dokládá to tím, že pod 2) b) 
zástupce velko,statku »požadova1« onu kvotu na břemena ta, aniž uve
deno, že Státní pozemkový úřad na to přistoupil, naopak podle výpovědi 
svědka E-a prohlášeno hned zástupci velkostatku, že Státní pozemkový 
úřad na to nepřistoupí. Odvolací soud tento' názor nesdílí, ale odpírá 
přes to žalobní nárok' proto, že i dohoda 2) měla pótřebí podle § 3 zák. 
o poz. úl'. a § 44 (2) náh'L zák. schválení předsedy S,tátního pozemko
vého úřadu, což stěžovatel napadá, maje za to, že o shora jmenovaných 
dvou úřednících Státního pozemkového úřadu nutilO' míti za to, že byli 
k sjednání úmluvy 2) úřadem tím zmocněni, a mimo to ve skutečném 
převzetí dvora Z. jest prý spatřovati mlčky udělené schválení protokolu 
2), ježto jinak by se toto jednání příčilo pravidlům poctivého styku. 
Oba důvody, i ten prvé stolice i ten ,stolice druhé, jsou správné, třebaže 
onen z jiných příčin. Věta 2) a), že ujednáno, že veškeré povinnosti ."e~ 
řejnoprávni i soukromoprávní přecházejí dnem tam udaným na Statm 
pozemkový úřad, se na patronátní břemena nevztahovala, neboť není to 
zvláštním ustanovením smluvním o tom, které povilnnosti přecházejí, 
nýbrž jen o tom, kdy přecházejí ty, jež skutečně přecházejí, neboť je 
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jich celá ,řada, j.ež ne~řecházejí, a mezi ně patří právě i patronátní bře
men,a. Veta ta .Jest prevzata doslova ze zákona, z § 29 náhr. zákona 
novy do~}o:\a Jes,t v tomto svém doslovu již v zákoně samém nesprávná, 
ma]Ic, pn!ls ~Iroky s,mysI, jemuž jiné předpisy téhož zákona zřejmě od
poru]I, aCk?h ma prece smysl poněkud užší,než v řečeném protokolu 
neboť p;avl-h ,se v zákoně, že povinnosti veřejnoprávní i soukromoprávnf 
»~p0Jene s, d~zbou převzatý;h nemovitostí« přecházejí dnem tam uda
npn na, stat, Je !ot? omezem v protoko'le vynecháno', takže by stát pře
Jlma~ vsec,~y, mozne povrnnostr, třebas nebyly realními, nevězely na věci, 
na r,r., zVlast,e I dluhy podle § 1409 obč. zák. k převza:té nemovitosti jen 
p.~tncI, na pro dluhy kováři, koláři, zaměstnancům a dělníkům a t. d., což' 
JIZ samo sebou Jest nehorázné. Ale lze zatím přestati na doslovu zákona 
Kdyby, byl správ~ý č. přecházely by na stát i všecka soukromoprávní re~ 
a~m bremena, vymeny ~ renty, a všecky hypotekární pohledávky, což 
vsak Jest nejen nemnzne, nebot by pak nebylo lze seznati, proč Státní 
pozemkový ,úřad musí platiti přejímací cenu bez zřetele na tyto pOvin
n?str, a p~oc .se !;lu, z přejímací ceny nesrážejí, tak jako se srážejí kaž
d~m~ kuplteh ,a pnemu nabyvateli z ceny kupní nebo z jiné (postupní), 
ny,brz Jest t,~ I V r.?zpor~ S,ostatním! p~edpisy zákona, ježto § 26-28, 
Jez § 29 pnmo predchaze]I, stanovl vyslovně, že se všecka břemena 
a dluhy na ~emovitnsti Státním pozemkovým úřadem převzaté vymažou 
,s,:,vkl~de~ J:hn prá~a vlastnického, leda že by Státní pozemkový úřad 
ucrnrl Jrny navrh, t. J. led'a že by byl to neb ono, břemeno zvláště pře
vzal, což se týče zejména služebností, jichž jest k hospodaření třeba 
(srv. § 19 (2) příď. zák.) a privilegovaných hypotek § 70 náhr. zák. 

P~ejímá?í ?řeme~ a d!uhů. bylo b! nejen nejvýš nerationelní, protože 
prevzat~ puda ,m~ s'e pndelItr z_e)mena mezi drobný lid zemědělský, i jest 
rozumne nel~OElle, tento lId zatezovatr simu:ltánkamil a právní poméry bře
men a dluhu na kmenovém statku váznoucích takto' nad všecku míru 
~omplikovati nebo je od převzatých nemovitostí oddělo'vati a nechati 
Je ;ls~tr J<lko osobní dluhy ,st~tu, nýbrž bylo by to i zceIa zbytečné, ne
b~: ~akon se postaral o ne Jmak, poukázav je na přejímací cenu při 
JeJlmz rozvrhu mají býti přikázány, pokud stačí (§ 47-52, zvláŠtě § 
48); To Je, tedy Ja'sno: na převzaté nemovitosti se břemena i dluhy vy
mazou a ,va~nou na dále jen na přejímací ceně, Není proto věta, že SOl)

kromo'Pr~vlll povmnostr přecházejí na stát, v té šíři, jakou podle do
s~ovu ~a, pravdl.va. Ta vša,~ platí i o povinnostech veřejnoprávních, na 
pr. o d~vce z maJ,etku a z 'pnrustk~ na majetku, o zadrželých převodních 
pop~atclch a ~amch, Jakoz I o Jll1ych realních dluzích, na pI. o důchod
kovych P?k,utach, po:k~;J za, ně věc rUší, neb.oť všecky tyto povinnosti 
JSou odkazany na preJlmacl cenu a prevzata nemovitost jest od nich 
o~vobozena. Co ~:, zvlášt~.y.če patronátních břemen, na ty náhradový 
zakon, ),ak neJvyssl.~oud JIZ JIndy podrobně provedl, vÍlbec nepomyslil 
a nemuze se tedy JIZ proto § 29, na ně vztahovati, a plOtO je nejvyšší 
soud, ;nocí~at:gor~ckých předpisů § 26-28 a § 48 náhr. zák. odkázal 
ro~nez n~ preJI,macI cenu .. § 29 vztahuje se tedy jen na ty povinnosti, jež 
stat s, prevzatyml nemovlto'stml a) bud' podle povahy věci neb podle 
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předpisu ;:áko~a n~tl1ě př~jmo~ti mus~, coz JSou yZ~ soukrOl~oprávn.íc~ 
povinnostr polrebne realm sluzebnostr a hypotecnr pohledavky pn,vI
legovaných ústavů (§ ~6 (3i náhr. zák.), a z veř~Jn~pravnrch zelmen~ 
realní daně ode dne prevzetr, nebo- b) dobrovolne "preve;me, ,k cen;uz 
se ovšem při právním stavu, kde pravidlem jest neprevzetr a ~rev~etr ,]e 
rationelně neodporučitelné, předpokládá, by se povInnost, Jez ma byh 
převzata, zvláště uvedla, tak aby nebylo pochfby, že ona to jest, n~ 
niž se prohlášení přejímací vztahuje, neboť na prevz,ato~. povInnost r:r~'SI 
se pak vzíti zřetel při stanovení přejímací ceny, Jezto JInak by zatezo
vala stát nad zákonnou přejímací cenu, což zákon nechce. Těžisko § 29 
podle toho záleží jen ve stanovení lhůty, kdy povinnosti, jež na převzaté 
nemovitosti zůstaly váznouti, přecházejí na stát jako na nového, naby
vatele, že je to den po uplynutí lhůty výpovědní pokud se týče de~ v do~ 
hodě přejímací stanovený; neudává tedy předpis ten nikterak povll1nostr, 
jež přecházejí, to udávají předpisy jiné 'pokud se trče, doh?d~; a ~ro!o 
také předpisy nepraví: »všecky« realm pOV,In~?str ~r~~h~ze]l; .nrbrz: 
realní povinnosti, pokud je Státní pnzemkovy urad prejIma, a! JIZ po
dle předpi'su zákona nebo dob-rovolně, přecházejí tím a tím dnem. Tak 
tomu jest i ve sporné úmluvě: i tu nutno se tázati napřed, které povin
nosti přecházejí, a musily by tedy ty, jež nepřecházejí nutně již mocí 
zákona samého, nýbrž leda, protože je Státní pozemkový úřad dobro
volně přejímá, býti výslovně vytčeny, by se vědělo, které to jsou, ~eboť . 
ani tu nelze za to míti, že Státní pozemkový úřad chtěl pře]moutr vsccky 
povinnosti šmahem, i ty, jež jsou odkázány na přejímací cenu a na ne
movitosti samé podle předpisu zákona převzetím zanikají, jako vý
měnky, renty, hypotheky, dávka z majetku, převodní poplatky a p'0d.; 
do nichž Státnímu pozemkovému úřadu nic není a jež by tedy zaJlste 
nepřejímal, aniž by si je srazil z přejímací ceny, anebo si srážku, kdy 
dle čl. IV. dohody 1) stanovení ceny té bylo vyhraženo zvláštnímu Jed
nání, aspoň pro toto jednáni vyhradí I. A to platí tedy i o patronátních 
břemenech, ana ani tato nepřecházejí na Státní pozemkový úřad po zá
konu,nýbrž leda dobrovolným převzetím s jehO' strany, a ana nebyla 
v úmluvě 2) a) výslovně uvedena. Pročež i tUl má stať, že ujednáno, že 
povinnosti přecházejí na stát toho a toho dne, jen ten význam, že ujed
nán den přechodu, nikoli však předmět jeho, neznamená to dobrovolné 
převzetí břemen. Avšak i důvod odvolacího soudu, na nějž by ovšem 
došlo až, kdyby tu nebylo důvodu právě vyloženého, je dobrý, ten však 
lze odbýti už zcela krátce. Jak z hořejších vývodů zřejmo, znamenalo 
by převzetí patronátních břemen beze srážky z přejímací ceny zvýšení 
této ceny o sumu těchto břemen, ale, poněvadž je k platnému stanovení 
přejímací ceny dohodou podle § 44 (2) náhr. zák. potřebí, by dohodu 
podepsal předseda Státního pozemkového úřadu, je tohoto podpisu nut
ně třeba i k jejimu zvýšení a tudíž i k převzetí patronátních břemen 
beze srážky z přejímací ceny. Že úředníci Státního pozemkového úřadu 
shora pod 2) jmenovaní, byli tím, že byli vynslání k převzetí nemovitostí, 
zmocněni již také k úmluvě o převzetí břemen, jak tomu stěžovatel chce, 
jest nesprávný názor, neboť je-li kdo vyslán k výkonu nějakého práva 
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vysilatelova, neplyne z toho ještě, že se mu uděluje i moc, uvalovati na 
vysilatele i· záva~ky a břemena. jestliže však vyslanci, o nichž se ostatně 
netvrdí, že byli vysláni přímo předsedou Státního pozemkového úřadu, 
měli převzíti jen nemovitosti, nelze říci, jak tomu chce stěžovatel, že 
v převzetí tom, lépe řečeno v převzetí proto,kolu o něm k úřadu jest s pa
lřovati mlčky učiněné schválení současně učiněného ujednání ad 2) a) 
neboť toto ujednání nebylo podmínkou převzetí, zvláště když už v pro~ 
tokole ad 1) ustanoveno, že Státní pnzemkový úřad převezme nemovi
tosti v něm uvedené dne 25. března 1925, takže pozdější protokol ad 2), 
vykonával Jen toto ustanovení, ovšem o několik dní dříve. I kdyby tedy 
stať ad 2) a) obsahovala převzetí patronátních břemen, jako že neob
sahuje, nebylo by lze přijetí protokolu ad 2) k úřadu pokládati za schvá
lení tohoto domnělého převzetí, nehledíc k tomu, že chybí podpis před
secly Státního pozemkového úřadu, jehož k schválení nutně třeba. 

čis. 9392. 

žalobau podle § 228 c. ř. s. lze se domáhati zjištěni práva nebo práv
ního poměru již existujícího, nestačí pouhá možnost jeho vzniku. Exi
steutuíimi jsou i nároky odMislé od výminlky l1.ebo lhůty, nikoliv však ná
roky, jimž chybí náležitost jejich vzniJru. 

Okalnost, že v budoucnu bude podstatně stiženo prováděni důkazů, 
nemůže apodstatniti zájem na brzkém určeni ve smyslu § 228 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1929, Rv I 1354/<28.) 

žalovaný zastupoval právně žalobkyni v rozlukovém sporu i ve sporu 
oJ výživné proti jejímu manželi. žalobou, o niž tu jde, domáhala se ža
lobkyně na žalovaném, by bylo zjištěno, že žalovaný jest povinen na
hraditi žalobkyni škodu, jež jí vzejde z důvodu vadné infoTmace dané 
jí Ve sporech proti manželovi a z bezúčinnosti doložky, týkající se vin
kulace poloviny vdovské pense po manželovi obsažené ve smíru mezi 
ní a manželem. žaloba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c,. 
N e j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

žalobní nárok založen jest na tom, že prý žalovaný žalobkyni, když 
šlo o její manželskou rozluku, radil k tomu, by k rozluce dala souhlas, 
a ujišťoval ji, že po připadné manželově smrti obdrží polovinu vdovské 
pense, i když se její manžel znova ožení, a že pense ta bude pro ni vin
kulována, a vložil také tuto vinkulaci jalm podmínku do smíru, který 
jejím jménem s jejím manželem uzavřel, a že jí tím, ježto právo není 
takové, jak je zde líčil, hrozí majetková újma, neboť vdovskou pensi 
neobdrží, zemře-li manžel dřív než ona, a že jí tedy ručí za škodu, jež 
jí z jeho jednání vzejde. »Vzejde«, tak sama praví v žalobě. ještě tedy 
nevzešla a také vůbec nevzejde ani v budoucnnsti, dokud manžel nezemře 
a nevzejde vůbec, zemře-li dřív ne~ manžel, ježto teprv po jeho smrti 
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b\' mohlo jiti o vdovskou pensi. Smrt manželova ~a jejiho života .i~s! 
lfedpokladem její škody a tim jejího žalobníllO n~roku, ~em tu )este 
ledna ze skutečností nutných ke vzniku nároku na nahradu skody: skoda 
~l nplatňo'vaný nárok neni vůbec ještě existen!ní, jímž by však musp býti, 
by byla na místě jakákoliv žaloba, byť tedy i jen žaloba ~"č?vacI podl,:; 
I:i 228 c. ř. s., jenž výslovně předpokládá právo n<;bo pra,vm pome; jl~ 
existujicí a ne pouhou jeho možnost. Za existentm se o~:eln pokl:,daj! 
i nároky odvislé od výminky neb od lhůty, avšak ,od mch IIslÍ! Jest ~re~ne 
nároky, kde nejde o výminku, ani 0' lhůtu, nýbrz o I:ed?:statek p.ra;lllch 
náležitosti jejioh vzniku, jako tu, byť to byla Jen nal,;,zlto~t Je?ma,. al,:; 
jest zřejmo, že zákon nechtěl takovým možným.budouw;, n~rokum, Jlchz 
by ovšem byly celé roje, otevří~í možnost ~oudmh? ~platnova!,1 ~m cesto~ 
žaloby určovacÍ. To bylo vylozlÍl p-roto, ze I mozny budou':l narok, J"nz 
ještě nevzešel, ježto mu vadí nedostatek té neb one neb I nekol,lka pr~~o 
zakládajících skutečností, skutečností potřebných ke vZlllku prava,. mu ze 
snadno, ale jen nevlastně nazván býti náro~em váz,anÝt;J na »podm1l1ku«, 
že skutečnosti ty se v budoucnosh dostaVl, nehol, p~Jem vyrazu »p,od
mínka« jest v právu, zejména v praxI tak mzbredly, ze se ]lm vYJadruJe 
nejen to, w se správně nazývá výminkou, nýbrž i to, co. slUje př,edpo
kladem, výhrado ll, ustanovením smluvním (I. zv. smluv~l »P?dt;Jmky«, 
na př. všeobecné podmínky pojišťovací a pod.), a tak take I kazda p,osud 
nenastalá právo zakládající skutečnost může se nazvaÍ! a nazve se casto 
netechnicky »podmínkou«, což se však nesmí m~sti s p,ra~ou, »výmin~ 
kou«, jak ji zákon myslí, když v občanském zák?nmku o vJ:ml~kac~ mluvl 
a v exekučním řádě (§ 378) přiznává soudm ochranu I narokum od
vislým od výminky (nebo lhůty), což, se pak arci př~d,kládá výraze:" 
»podmíněné« nároky. Bez tohoto přesného r?ze~navam meZ! skutec
nostmi právo zakládajícími a výmmkou v techmckem slova smyslu nelze 
v projednávané otázce dojíti uspokojivého řešení, pročež. praxe I nanka: 
jež si toto kriterion neuvědomily, ,upad~jí. tu v .r~zpory, Jak plyne !as~.e 
z výkladu Neumannova kom. k c, r. s: treÍl ~yd:,m str. 95:~~, kde. I pn
pady nároků ještě neexistentních, t. J. přI nlchz P?dle horeJ~lho vykladu 
některá Drávo zakládající skutečno,st ještě chybl, krYF vyrazem »be
dingle R~chte« a určovací žalobu někdy připouští a někdy ne. již proto 
tedy, že jde o nárok ještě neexistentní, jenž~ jen ,s:;ad v budoucn?sÍl 
vznikne není určovací žaloba podle § 228 c. r. s. pnpustna, ale ovsem 
jest pra~da, že, i kdyby toho nebylo a šlo o nárok existentní, nebyl~ b~ 
přípústna také z důvodu užitého ni~šími ,stolicemi, ~,e nelz~ s<;znah, J,:ky 
zájem má žalobkyně na tom, by jlz' nym otazka JeJlho pra.vmho pome:u 
k žalovanému byla zjišťována, kterýžto zájem odůvodňUje obavou, ze 
v budoucnu bude jí podstatně stíženo provádění důkazů, jež během doby 
vůbec mohou jí ujíti - odůvodnění to, jež k dolíčení zájmu vyž,adova
ného v § 228 c, ř. s. vůbec použíti nelze, ježto v; smY,slu t?hoto pre?plsu 
jele o zájem hmotněprávní, kdežto obava ztraty ,dukazu )~st o!~zkou 
práva formálního (procesního), jež takovým obavam vychazl vstnc do
puštěním zajištění důkazů (důkazem k věcné paměti) podle § 384 a 
násl. c. s. L 
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Cís. 9393. 

Je-Ii při uplatňování vzájemné pohledávky započtenim třeba vyúčto
váni, jest je provésti ve sporu, v němž bylo započteni uplatněno. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1929, Rv I 1774/28.) 

o b a niž š í s o u d y přiznaly žalobci zažalovaný peníz, majíce 
za to, že vzájemné pohledávky, namítané žalovaným k započtení, se 
nehodí k započtení. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

o ů vod y: 

Nižši stolice maji mylně za to, že, když jest potřeb i vzájemného vy
účto'vání, by se ukázalo, zda a pokud existuje vzájemná pohledávka ža
lovaného k započtení namítaná, nehodí se tato pohledávka k započtení, 
dokud nebudou oběma stranami složeny účty, neboť prý tento vzájemný 
poměr mezi stranami musí býti napřed vyřízen a teprv kladný výsledek 
může býti zužitkován, do té doby že jest vzájemná pohledávka nelikvidní 
a nezpůsobilá k započtení. Avšak ono žádané vyúčtování musí se pro
vésti právě ve sporu, v němž Se z:,počtení namítá, neboť platný civilní 
soudní řád připouští každou jakoukoli stejnorodou pohledávku k zapo
čtení, ať pochází z jakéhokoli poměru aať předpokládá vyúčtování sebe 
složitější a obtížnější, a připoušti jen, by žalobní. pohledávka nebyla 
v uplatňování zdržována, vynésti o ní rozsudek dflčí, není-Ii započítá
vaná pohledávka s ni zrovna v právní souvislosti (§ 391 c. ř. s.). Nižší 
stolIce však místo by se byly podle předpisu platného zákona zachovaly, 
nakládají s věd tak, jako by byl ještě 1. zv. účetní proces podle § 109 
a násl. Josefínského soudního řádu, kde tomu skutečně tak bylo. Ovšem 
bude třeba vzíti z úřadu (§ 240 třetí odstavec c. ř. s.) na přetřes otázku, 
zda a pokud předmět námitky započtení nebude totožným s předmětem 
žalob mezi týmiž stranami Ck Vll 303/127, Ck Va lO/P a Ck Va 13/27, 
zvláště s předmětem prvé žaloby, kde žalovaný žaluje za vedení hospo
dářství 45.000 Kč, kdežto podle jeho žalobní odpovědi v tomto sporu 
jde rovněž o jeho nároky z vedení hospodářství (viz plenární usnesení 
čís. 7905 sb. n. s.). 

čís. 9394. 

Závaznost 'Odsuzujícího trestníh'O r01.sudku (§ 268 c. ř. s.) není ob
merena na určilý pří,pad ani na určité osoby, nýbrž i'est zcela všeobecná 
pokud jde o soukrom9právni nároky, kýmkoliv a proti komukoliv odvo~ 
ZetlI! z trestného činu, jehož se lýlm[ octsuzU1ící rozsudek. 

V dO'lolání nelze napadati postup prvéh'O soudu při provedeni zna
leckého dlThazu, usnesl-Ii se soud na postupu )}ve smyslu návrhu stran« 
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a zástupce dovolatelův se pustil do jednáni, nevytknuv porušeni civí~ního 
soudního řádu ani při nejblíže příštím roku, při němž soud vyslyeha\ 
znalce podle O'nohO' svého usneseni. 

Zabýval-Jí se určitou otázkou (spoluzaviněním žalobce ~ teprve od; 
volací soud, byl oprávněn zjednati si skutkový základ pro sve rozhodnuti, 
aniž by se ocitl v rozporu se zJištěními prvého soudu. . • 

Pokud 'Ojedinělý případ proviněni svědčí o ne~?atn;ostt ~? 1315 obc. 
zák.). NezdatnO'st inženýra, jenž provedl ZIlOvuz~lzem zdv!ze. • 

úřední schváletlí zdviže nemá výroamu pro narok na nahradIt skody 
proti zřizovateJí zdvíže. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1929, Rv I 232/29.) 

Při revidování znovuzřízené (rekonstruované) nákladní z~viže zří: 
tila se zdviž s inž. K-em a š-em, při čemž byli oba těžce poranem. ZdvlZ 
byla znovuzřízena firmou, jejímž majitelem by; žalovan~, zno,vuzřízen! 
zdviže provedl inž. P., zaměstnanec firmy, Jenz ~yl .uznan .pravopIa!ne 
vinným přestupkem proti bezpečnosti těla. zalobl1l nar?k !IlZ. K-a a s:a 
proti majiteli firmy uznal pro c es n í s o udp ,r ves t o II c e du
vodem po právu. O d vol a c í ,s o u d napadeny rozsudek potvrdIl: 
mimo jiné z těchto d ů vod ů: Pro rozhodnutí o žalobě prolI odvolatelI 
jde o to, zda inž. P. jest k provedení rekonst'rukce výtac,u, o~obou ne
zdatnou, jak za to má soud prvý. V té příčině odvolatel vytyka n~pade
llému rozsudku nesprávné právní posouzení, jež shledává v tom, ze oJe
dinělý připad, najmě, udál-Ii se za takových okolností, jako případs~orný, 
nestačí, by mohlo býti usuzováno na neschopnos~ (nezdatnost) Inz ,p-a, 
ježto nezdatnost podle § 1315 obč. zák. jest pry trvalou ~lastno·stI ~a
městnancovou, záležející v nedostatku potřebných znaloslI pra~tIckych 
nebo ve vadnosti povahy, která ho činí n'ezpůsobHým, by zastaval bez 
vady práce, k nimž byl zjedn~n, 'spolehlivosti P-ově však prý svědčí četn~ 
předložená vysvědčení. Odvolání nelze přisvědči!i. l,iediné nedopatřenl 
pomocníka činí ho nezdatným podle § 1315 obc. zak., bylo-II ]lm vy~ 
voláno nebezpečenství, jež lze postříci pr~stým r?z;tmem (ro;,hodnulI 
nejvyššího soudu čís. 4240 sb.). Zdatnost predpok:ada nejen zpusobllost 
technickou, nýbrž i vůli, mravní sílu, dokonalou svedomltos! a n~prost?~ 
dbalost (rozh. nejv. soudu čís. 4765 sb.). Inž. P. buď vedome pouzIl 
k prodloužení řetězu nebezpečného článku ncb .0~omil1ul .~á;lně. prohléd: 
nouli řetěz a ponechal v něm článek nebezpecny, nemajlcl predepsane 
osminásobné jistoty, mimo to vedení lapacího zařízení rekonstruoval 
vadně, takže selhalo. Oboje toto nedopatřen~ při výtahu bylo zp~s?bi~é 
přivoditi nebezpečenství pro tělesnou bezpecnost osoby obsluhupcl vy
talI, byť i do výtahu přímo nevsto~pi1a; sřice;,ím výtahu s~ ,zbožfm, na 
něm naloženým ohrožena mohla byh osoba. vy tah obsluh.uP:,1 a u neho 
stojící. Ostatně i Ll výtahu pro břemen~, jehOl os?b~ nemap uz!~ah, nut.n? 
počítati s tím, že ho někdy i osoba, trebas protI zakazu, pouzlje, zv!aste 
že do klece vstoupí za klidu, by tam uložila břemeno. Nebezpecnost 
výtahu za takovýchto okolností jest očividná; inž. P. jako odborník při 
náležité dbalosti musil nebo mohl si býti toho vědom a nezachoval po-
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třebnou opatrnost; to příčí se požadavku r,aprosté dbalosti. Povinnou 
péči porušil současně ve dvou směrech, jednak u řetězu, jednak u Ve
dení lapacího zařízení; proto jeví se jeho nedbalost hrubou nedbalostí 
která ~tačí ,ke zjištění jeho nezdatnosti, i kdyby šlo jen o případ, který 
Jest predmetem tohoto sporu. Jak si počínal jindy, jest nerozhodné; 
proto nebylo třeba prováděti důkazy nabízené odvolatelem o jeho způ
sobilosti. Případ. tvořící podklad sporu, není však ojedinělým. I okolnosti 
zjištěné soudem z výpovědí svědka J. 'vzbuzují pochybnosti o jeho zdat
n~~ti. Proč soud prvé stolice neměl by při úvaze o zdatnosti P-ově při
hhzeÍl k okolnostem z doby, kdy nebyl ještě ve službách odvolatelo_ 
vých, nelze seznati. Zjištěním nezdatnosti P-ovy jest však splněn pod
klad pro pouútí § 1315 obč. zák. při rozhodování o žalobě proti odvo
latelI; By odvolatel P-ovu nezdatnost znal dříve, než došlo k úrazu, se 
po zakonu nevyhledává a jest tudíž nerozhodno, wvněž i, zda odvolatel 
mohl možnost úrazu předvídati čilí nic. Odůvodněná jest však výtka 
nesprávného právního posouzení, že se soud prvé stolice nemusil zabý
vati se zřetelem k odsuzujícímu rozsudku námitkou spoluzavinění ža
loků. TO'to mínění nelze ze zákona odůvodniti; i když zavinění připo
,čteno bylo někomu za čin trestný, jest možno spoluzavinění poškoze
ného" jež, třeba nemělo, náležitostí činu trestního, jest rozhodným pro 
wzsah ~ahrady podle práv.a soukromého. Soud prvé stolice však přes 
onen namr zJlshl skutkovy podklad pro posouzení spoluzavinění ža
lobců a .odvol,atel i v tom směru rozsudek jeho napadá Jest věcí ocenění 
znaleckeho, dukazu, zda se soua přikloní k mínění znalců v tomto sporu. 
V to;n, s;noru. soud nepochybrl; posudek jest jasný, úplný i souhlasný 
a zJlstem prveho soudu z něho odvozené, že si žalobce inž. K. počínal při 
revisi odborně, jest jimi doloženo a není proto v tomto směru odůvod
něna výtka nesprávného ocenění důkazů ani neúplnosti. Posudek znalců 
není ani v rozporu s předpisy o provádění revisí. Soud odvolací opakoval 
clúkaz těmito předpisy a zjišťuje z nich, že nemají ustanovení, že revi
dující orgán nesmí při revisi do výtahu vstoupiti. ani ustanovení že má 
bj'ti zkouška zatěžkávací provedena předem, ani' že má býti pr~vedena 
v přízemí, ani že nemá do zdviže přibrati nikoh~, za účelem informace. 
V tom směru předpisy ponechávají revidujícímu orgánu volnost, by při 
revIsI postupoval ~Ie P?vahy individuelního případu; při tom jest ovšem 
povinen dbaÍ1 potrebne opatrnostI. Podle posudku znalců žalobce inž, 
K. počínal si odborně a nelze tedy jeho jednání považovati za neopatrné; 
za, ne nelz~ považovati ani, že spolužalobce Š. vstoupil do výtahu; byv 
mcen zamestllavatelem, by byl inž. K-ovi k 'filce, a, byv jím vyzván ke 
vstupu, nejednal neopatrně, ježto nemohl jako neodborník posoudHi 
účelnost tohoto vyzvání. 

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

D ů vod y: 

.. Mezi ~tranami není sporné, že ;nž. Josef P. hyl právoplatným odsll-
zUJlclm nalezem trestního soudu uznán vinným přestupkem proti hez-
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pečnosti těla, protože se jako odpov~dný re~o:,~trL:~tér. zdviž; firmx, P; 
v Praze dopuslIl opomenulI, kteTe melo v zapelI sncen: zdvlze a t.ezky 
tělesný úraz žalobců, z něhož jim vznikly zažalované skody. Ne~1 ~nI 
sporné, že odsouzený inž. P. závadnou rekonstrukci provedl ve sl.uzbach 
dovolatele Bohumila M-a, jenž ji převzal jako maJItel odborne fIrmy 
Emanuel B. Těmito nespornými okolnostmi jest vzhledem k závaznosti 
pravoplatného odsuz~jícího nále;u. trestního ,s?ud.u pro procesní soud 
(§ 268 c. ř.s.) zJednan nezvratny zaklad pro resem otazky, zda a pokud 
žalovaný, který podle toho, co právě vylíčeno" užil in~. P-a k opa~ření 
svých věcí, ručí žalobci za škodu, kterou mu InZ. P. zpusobr!. Na otazku 
tu vyzní odpověď kladně, bude-lí seznáno, že inž., P. byl o~obou n.e
zdatnou, neboť pak ručí žalovaný podle § 1315 obc. zak. za skodu JUu 
jako jeho zaměstnancem způsobenou a jeho ručení mŮže býti již jen 
snad zmírněno, vyjde-li na jevo, že si též žalobci sami zavinili své úra
zy a z nich plynoucí škody vlastním spoluzaviněním. Netřeba se tudíž 
obírati vývody dovolatelovýmÍ, jež se zabývají otázkou, kým a Jak za
žalovaná škoda bylo zaviněna a zda byla přerušena příčinná souvislost 
mezi opomenutím, úrazem a škodou. Otázky ty jsou' závazně rozřešeny 
trestním rozsudkem. Názor dovolatelův, že se závaznost trestního roz
sudku podle § 268 c. ř. s, nevztahuje i k němu, ježto jím nebyl odsouzen, 
jest mylný, protože § 268 závaznost neobmezuje na určitý případ ani 
na určité osoby, nýbrž stanoví ji zcela všeobecně, pokud Jde o soukro
moprávní nároky, kýmkoliv a proti komukoliv odvozované z trestného 
činu, jehož se týká odsuzující rozsudek (srv. rozh. čís, 6403 sb. n. s.). 
Není tudíž v té příčině vytýkané vady rozporu se spisy a právní mylnost!. 
Jde však ještě o další otázku závažn?u pro r~čení dovolatelov?, ,zda,!~z. 
P. jest osobou nezdatnou. Dovolám napada kladnou odpoved nlzslch 
soudů na tuto otázku po stránce skutkové (§ 50'3 čís. 2 a 3 c. ř. s.) a po 
stránce právní (§ 503 ós. 4 c. ř. s.). činí ta'k neprávem. Není rozporem 
se spisy, když' odvolací soud přes svůj názor, že z výpovědi syědka F-a 
nelze nic těžiti pro úsudek o nezdatnosti inž. P-a, neuznal na Jeho zdat-
11OSt, neboť bylo s dostatek jiných důvodů, k nimž musil přihlížeti. Není 
vadou řízení, že nebyl proveden důkaz vysvědčeními a posudk~ o zdat
nosti inž. P-a, an odvolací soucl z jiných okolností mohl uznal! na Jeho 
nezdatnost v souzeném případě. Vysvědčení a posudky mohly snad 
osvědčiti, že inž. P-a n,ezavdal v jiných službách a při· jiných příležitos
tech příČiny k pochybnostem o své zdatnosti. Ale to nevadí úsudku, že 
v souzeném případě projevil nezdatnost. Po právní stránce (§ 503 čís. 
4 c. ř. s.) rozř.ešiI odvolací soud otázku zdatnosti v podstatě správně 
v souladu s judikaturou dovolacího soudu, o o,tázce té již dávno ustá
lenou. Lze proto v této příčině dovolatele odkázati na výstižné jeho vý
voLly. Zajisté nebude vždy lze, již z ojediněléhO' případu, třebaže vedl 
k trestnímu odsouzení, usuzovati na nezdatnost jako na trvalou vlastnost. 
Ale není ani třeba, by se tato trvalá vlastnost projevov~la tryale. Podle 
zvláštních okolností může i ojedinělý případ jejího projevem se posta
čovati, by na ni jako na vlastnost trvalou mohlo býti pr~vem usuz.?vá~o . 
Záleží na jednotlivostech posuzovaného případu. Jehkoz tyto v ruznych 
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rozhodovaných případech se podstatně od sebe odlišují, nelze beze vše
ho použíti právního názoru, vysloveného v rozhodnutí o jednom přípa_ 
dě, na jiný případ odchylného skutkového základu. Okolnosti, které 
odvolací soud, buduje na odsuzujícím trestním rozsudku, v souzeném 
případě zjistil, postačovaly i podle názoru dovolacího soudu pro zápor_ 
nou odpověď n'a otázku zdatností iaž. P-a a tudiž i pro kladnou odpo
věď na otázku zda ručí dovolatel jako zaměstnavatel za škodu, již ža
lobcové utrpěli tímto jeho zaměstnancem. Správně posoudil odvolací 
soud i otázku o spoluzavinění žalobcll. Jeho vývody je názor dovolate
lův, že žalobce Š. své spoluzavinění v žalobě přímo doznal, náležitě vy
vrácen. Přes domnělé doznání nepřešel odvolací soud prostě k dennímu 
pořádku, nýbrž, podrobil je posudku, maje pro to zákonný základ ovšem 
v §§ 266 a 267 c. ř. s. a nikoliv v § 272 c. ř. s., jack dovolání míní. Ne
shledal-Ii v prohlášeních žalobcových domání spoluviny, nelze v tOm 
podle stavu věci spatřiti žádný z dovolacích důvodů v § 503 čís. 1-4 
c. ř. s. vytčených. Na postup prvého soudu při provedeni znaleckého 
důkazu, zejména i v té příčině, že znalci prohlédli zařízení zdviže bez 
účasti soudu, nemůže si dovolatel právem stěžova,ti, an se soud podle 
protokolu na vytýkaném postupu usnesl »ve smyslu návrhu stran«a dovo
latelův zástupce se pustil do delšího projednácní věci, nevytknu v tvrzené 
porušení předpisu c. ř. s. ani při nejbližším pozdějším roku, při němž 
soud znalce podle onoho svého u'snesení vyslýchal. Vadu řízení prvého 
soudu, že neuznal ani nutným ani účelným, by se obíral otázkou spolu
zavinění žalobců, napravil odvolací soud, podrobiv i tuto otázku svému 
rozhodování. Skutkový základ pro své rozhodnutí mohl si zjednati sám 
na základě výsledku všeho jednání a dokazování před prvým soudem 
bez obavy, že se ocitne v rozporu se zjištěními prvého soudu, jenž se, 
jak i dovolatel sám uznává, touto otázkou neobíral a tudíž neučinil pro 
ni zjištění. Zjednav si řečený základ,odvolací soud se nedopustil ani 
vady řízení dovolatelem vytýkané, neboť jeho rozsudek přihlíží výslov
nč i ,k obsahu trestních spisů i k znaleckému posudku v trestním řízení. 
Přidal-li se přes to k znaleckému posudku zjednanému v civilním řízení,. 
nelze to v dovolacím řízení napadati, protože jde o hodnocení důkazů, 
jež dovolací soud nesmí přezkoumati. Vycházeje, jak se sluši, ze skut
kového děje, jejž odvolací soud takto' v bezvadném řízení zjistil, nepo
kládá dovolací soud ani právní posouzení otázky spoluzaviněni žalobců 
za mylné. Pokud dovolání proti němu uplatňuje zavinění osob třetích, 
může i to - vz;hledem k závaznosti trestního rozsudku - býti jen spolu
zaviněním. O tom však nelze v tomto sporu rozhodovati, nehledíc !k to
mu, že by ani jeho zjištění nemělo pro žalovaného praktického významu, 
protože 'nelze určiti podily jednotlivců na poškození a tudiž platí podle 
§ 1302 obě. zák. solidární ručení všech spoluvinníků. úřední, schválení 
zdviže není pro otázku zavinění závažné, protože se týká jen zjištění, 
zda zdviž byla zřízena podl'e povoleni, ale nezabývá se zkoumáním pokud 
při provedení bylo v jednotlivostech šetřeno všech Odborných opatrností, 
neboť jejich opomenutí nelze mnohdy zevně při kolaudační prohlídce ani 
postřehnouti. 
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úmluva, jíž se kupitel nemovitosti zavázal. pro~ateli ,zal?latiti za něho 
zemskou dávku z přírůstku hodnoty nemovltosh, nem ntcotnou podle 
§ 879 obč. zák. Závazek kupitelův podléhá promlčení třicetileté~~; § 27 
nařízení ze dne 23. září 1920, čís. 545 sb. z. a n., nelze tu pOUZltl. 

(Rozh. ze dne 21. lístopadu 1929, Rv I 307/29.) 

Kupitelé zavázali se v trhové smlouvě zaplati~ prodatelce Jávku 
z přírůstku'lOdnoty, jež ji bude z prodeje ~omu predepsana z:I:,~kym 
inspektorátem pro zemské dávky. K~yž byb zalobkY~l1 davku z pr:rustku 
hodnoty zemským inspektorátem predepsana, dom~hala se '~a zalova
ných, by zaplatili za ~ni dávku },emskému 1l1spektorat~. ~žalobe bylo vy
hověno s o II d Y v sec h trl s t o I1 C, N e j v y s S I m s o ude m 
z těchto 

dllvodů: 

Neprávem shledávají dovohte,lé nesprávné právni pos?uzeni věci 
v tom, že nižší soudy posuzovaly zalobm narok s hledIska prev~etJ dlu
hu po rozumu § 1404 obč. zák. Jest zjištěno, že se žal?vanÍ zavazalr za
platiti žalobkyni dávku z přírůstku hod,noty, kte;a ]I z. pro~eje dom;r 
bude zemským inspektorátem pro zemske davky predepsana. zalobkyne, 
které tato dávka byla předepsána, domáhá se nyní žalobou na. žalova
ných, by za ni tento její dluh zemského inspektor~tu ~aplatJlr. Tento 
nárok prýští z převzetí splnění po rozumu § 1404 obc. zak. a byl s toho 
hlediska správně posouzen. Neprávem vytýkají dov,olatelé~ dále, že od
volací soud, nebyv si vědom významu zfllšení § 887 obc. zak., uznal 
neprávem zjištěnou úmluvu o př,evzetí zaplacení dávky za žalobkY111 za 
platnou přes to že tato úmluva, stavší se, jak zjištěno, před podepsá
ním kupní úmlu~y, do ní nebyla pojata. Ustanovení § 887 obč. zák., že, 
byla-Ii o smlouvě sepsána listina, nelze přihlížeti k předstíraným ústním 
úmluvám které se současně staly a s obsahem plsemnc smlouvy ne
souhlasí ~nebo ji doplňují - bylo § 95 II1 dílčí novely k obč. zák. zru
šeno. Učinily-Ii tudíž smluvní strany za platnosti této dílči novely, jak 
jest zjištěno, vedle písemné smlouvy ústní ujednání tuto smlouvu dopl
ňující, nevadí platnosti tohoto ústního ujednání, že do písemné smlouvy 
nebylo pojato. Rovněž neprávem napadají dovolatelé právní úsudek od
volacího, soudu, že úmluva o převzetí dávky z přírůstku hodnoty k pla
cen'Í žalov<lnými není nicotnoupodle § 879 obč. zák., pokud. se týče 
podle § 86 popl. zák., neboť toto zákonné ustanovení t~ nedopadá, po~ 
něvadž v tomto případě vedle kupní smlouvy nebyl vydan a111 revers a111 
vedlejší listina. Zjištěná úmluva ústní sama o' sobě neodporuje ani zá
konnému zákazu ani dobrým mravům a neni tudíž nicotnou podle § 879 
obč. zák. Neprávem konečně napadají ž~lov~ní právní názo:~?dvolac~ho 
soudu, že žalobní nárok podle § 27 nanz:~1 ze ~ne 23. z.anl ~20 c:~'. 
545 sb. z. a n. promlčením nezanikl, a rovnez nepravem vytyka]I, ze 111ZS1 
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soudy přehlédly, že dávka proti žalovaným nebyla vyměřena. Neboť 
citov,~né, l:aříze,~í týká se promlč'e~í dávky z přírůstku hodnoty jen proti 
vymerujlclmu uradu. V proJednanem sporu však nejde o nárok zemské_ 
ho ll1spektorátu na zaplacení dávky proti osobám poplatkem povinným 
nýbrž o nárok žalobkyně proti žalovaným, který se zakládá na úmluvě 
mezi, st,ranami ve smyslu § 1404 obč. zák, Dotyčný závazek žalov<tných 
podleha proto podle § 1378 obč. zák. třiceti letému promlčení, které do
posud nenastalo. Odvolací soud, vyhověv žalobnímu nároku, věc po 
právní stránce správně posoudil. 

čís. 9396. 

Vzejde-Ii dovolací důvod, neúplnosti ř1zení (§ 503 čís. 2 c. ř. s.) 
teprve výrokem odvolaclho soudit, lze tento důvod v dovolání uplat
mti, ač nebyl uplatněn v odvolání. 

Otázku, zda bylo v žalobě náležitě pokračováno (§ 1497 obč. zák.) 
lze řešiti jen přlpad k přlpadu, bledk k tomu, zda žalobce jevil trvalý 
nezájem o náležitý postup sporného řízeni. 

(Rozh, ze dne 21. listopadu 1929, Rv I 533/~9.) 

žalobce, lékař, podal dne 31. března 1928 posledního dne promlčecí 
lhůty podle § 1486 čÍs. 6 obč. zák. a § I zák. ze dne 26. března 1925 
čís. 47 sb. z. a n. žalobu o zaplacení své již před 1. dubnem 1925 do
spělé pohledávky za léčení žalovaného a jeho manželky a označil žalo
vaného v rubru žaloby křestním jménem »Bohumil«, v obsahu žaloby 
však křestním jménem »Bohuslav«. Jinak byla adresa žalovaného 
na rubru žaloby správná. Doručení žaloby pod křestnim jménem 
»Bohumíl« nemohlo býti provedeno, na což byl právní zástupce 
žalobcův při prvním roku dne 16. dubna 1929 upozorněn s vyzváním, 
by udal do Jednoho měsíce správnou adresu žalovaného. Ačkoli tato 
lhůta uplynula již 16. května 1929, oznámil žalobce teprve podáním do
šlým k soudu dne 9. června 1929, tedy po 23 dnech po lhůtě, že správné 
křestní jméno žalovaného jest Bohuslava že tento skutečně bydlí pod 
udanou adresou. Po té byla žaloba bez závady doručena, ale byla p r v
ním soud e m po ústnim jednání k námitce žalovaného zamítnuta 
z dúvodu promlčení. První soud vycházel z úvahy, že žaloba podaná 
dne 31. hřezna 1929 nesměřovala proti osobě, jež měla býti podle jména 
správně žalována, a že teprve podáním ze cine 9. června 1929 byl ozna
čen pravý žalovaný, ale že se to stalo až po' promlčecí lhůtě. Tomuto 
názorU< odpomval žalobce v odvolání jen z důvodu nesprávného práv
ního posouzení věci, O d vol a c í s o u d uznal sice tento důvod za 
oprávněný, uváděje, ž'e i žaloba púvodniho znění směřovala proti témuž 
~al,:vanému, ale přes to ve věci nevyhověl odvolání, vycházeje z názoru, 
ze zalobce nepokračoval řádně v řízení, takže promlčení nebylo podle 
§ 1497 obč. zák. přerušeno, V dovolání uplatňoval žalobce jednak vadu 
odvolacího, řízení (§ 50'3 čís. 2 c. ř. s.), protože odvolací ,soud nezjistil, 
zda tu nebyly vážné překážky při pátrání po správném jménu žalova-
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nl:l1O, jednak nesprávné právní posouzení včci (§ 5.03 čis. 4 c. ř. s.), 
protože celkem nepatrné překročení lhůty neopravňujť k usu(lk~, z~ za
lobce ztratil zájem na sporu a že tedy nastal přípa~j 1497 o~c. zak; . 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou mzslch soudu a vralll 
věc prvému soudu, by dále jednal a znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Po stránce formální jest podotknouti, že žalobce byl oprávněn uplat
niti v dov01ání i důvod neúplnosti odvolacího řízení, jejž v odvolání 
úplatniti nemohl, p,:otože ,mu telú~ důvo? v,zešel, teprve ~ýrohm od
volacího soudu, Jenz vychazel z ]lneho pravmho nazor~ nez prvnl sou~, 
a ježto dovolatel tvrdí, že pro právní názor ?dvolaclho s?udu o chybel 
dostatečně zjištěný skutkový podklad. Ale s llmto dovolacl11; duvodeu: 
netřeba se dále obírati protože nutno přisvědčiti dovolateh, ze oclvolaCl 
soud neposoudil věc p~ právní stránce správně. Podle § 1497 obč; zá~. 
přerušuje se sice promlčení podáním žaloby (jde, tu o 1., zv. mater:,:lne~ 
právní účinek podané ž,aloby), ale jen pod podmmkouo ze, bude ,v nzell! 
náležitě pokračováno; neděje-Ii se tak, ma se promlcem poklad!,ll ,z~ 
nepřerušené, Zákon neustanovil nic bližšího o tom, kdy po~raco~am 
není »náležité«. Nutno se tedy při výkladu jeho slov: »a v zalobe se 
náležitě pokračuje« uchýliti k výkladu logickému (§ 6 obt'. úk.). Úče' 
lem zákona bylo zameziti, by prostým podáním žaloby byl narok z pro
mlčení vůbec vyňat, třebaže by se žalobce o další náležitý postup sporu 
nestaral. S druhé strany však nutno podržeti na mysl!, že postup spor
ného řízení jest upraven předpisy práva. formálního, kdežto ztráta ná
roku promlčením jest upravena předpisy práva hmotného. Nelze za t~ 
míti že hmotné právo ohrožuje jsoucnost nároku 1 tam, kde procesm 
prá;o s odkladem řízení nepříznivé následky nespojuje. Proto by ne
odpovídalo úmyslu zákonodárce, kdyby již k~ž~é dočas?é z,držení pr5'~ 
cesniho řízení jehož příčina by byla na strane z,alobcove, melo v zapell 
hmotněprávntpozbytí nároku, ač byl včasně uplatněn. V doča~n~m zdr
žení řízení nelze o sobě ještě shledati »nenáleŽltost«. Jest tedy veCl soudu, 
by podle poměrů případu uvážil, zda promeškání procesního úkonu 
nebo dočasná nečinnost žalobcova byla toho rázu, že poukazuje na 
trvalý nezájem žalobcúv o náležitý postup sporného říz,eni. Z.techtá dů
vodů nelze dáti povšechně platnou odpověd' na otazku, Jak dlouho 
musí trvati a jakého rázu musí býti nečinnost žalobcova, by byl odů
vodněn právní závěr, že nebylo v tízení náležitě pokračováno, a že v dů
sledku toho neplatí promlčení za přerušené, V souzeném případě žalobce 
sice nedostál měsíční lhůtě ,soudem mU určené a lze také důvodně za 
to' míti, že mohl včasně zjistiti, zda se žalovaný jmenuje Boh~~i1, ~~ Bo
huslav, a že zejména to mohl včasně zjistiti dotazem u pohce]mho uradu, 
na nějž se odvolává také ve svém podání ze dne 9. června 1929, Ale tyto 
okolnosti neodůvodňují ještč závěr, že žalobce nepostupoval ve sporu 
»náležitě« po rozumu § 1497 obč, zák Soudem určená Ihůt~ tu vůbec 
neměla význam, protože nešlo o lhůtu uvedenou v § 85 druhy odstav'ec 
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c. ř. s. Pro podá~i žaloby, ° niž tu jde, nebylo lhůty. Byla podána před 
uplyn~tInl l;romlcecí lhůty jen k vůli přetržení promlčení podle hmotně_ 
pravmh? p;edp;su § 1.497 obč. z~k., nikoli k zachování nějaké pro ža
lobu urcene Ihuty. Prutah 23 dm po lhůtě nemůže rovněž odůvodniti 
závěr, že žalobce nejevil zájem o pokračování ve sporu. Toto krátké 
zdrženi sporu jest pokládati za nezávažné pro hmotné právo. Za tohoto 
stavu věci netřeba se obírati s otázkou v dovolání rozbíranou, jak by 
tomu bylo ve prípadě klidu řízení podle § 168 c. ř. s. 

čís. 9397. 

Další propachtování hospodářského statku, jenž byl .již po léta 
v,pachtu, jest 'O sobě úkonem řádné správy. Pro rozhódnutí otázky, zda 
pres t'O v konkrétním případě jde o důležitou změnu která jest navrho_ 
vána k lepšímu užívání hlavního kmene, záleží také' na délce pachtovní 
d'Oby v místě obvyklé, což jest po případe otázkou znaleckého důkazu. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1929, R II 378/>29.) 

Dva spoluvl~stníci nemovitého statku se '/, vlastnických podílů žá
dal!, by soud udchl (v nesporném řízení) povolení k propachtování statku 
dosavadnímu pachtýři lla tři roky podle předloženého ná,tinu pachtovní 
s;nl~uvy, protože třetí spoluvl~stník s '/, podílu tomuto správnímu opa
trem odporule. S o' udp rve s t o I i c e návrh odmítl. Rek u r sn í 
s o u d zrušil usnesení prvého soudu a nařídil mu, by dále jednal a znovu 
rozhodl. 

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

Důvody: 

Navrhovat~lé žádají, by soud mzhodl podle § 835 obč. zák. o správ
ním opatření sporném mezi spoluvlastníky. žadatelé tvrdl, že jde o dů
le,~it?u, změn~ podle § 834 obč. zák., která jest navrhována k lepšímu 
UZWan1 hlavmho kmene, kdežto odpůrce zastává stanovisko, že jde o opa
tření řádné správy, které jen jemu přísluší, pmtože jest otcovou závětí 
ustanoven za společného správce statku. Poukazuje na rozsudky soudů 
vše~h tří stolic v:e ,spom ós. 8072 sb. ? s., v němž byl rozsah jeho 
se;av~~ch, op:ávn~m u;čen v ten smysl, ~e mu Jako spole{'nému správci 
pnslus1 veC1 radne spravy. Souhlasí sice s dalším propachtováním dvora 
K., ale nejméně na dobu devíti let a za volné soutěže uchazečů a tvrdí 
že jen on jest oprávněn určiti další podmínky propachtováni. Obě strany 
souhlasejí v tom, že dvůr K. jest v pachtu dosavadního pachtýře již 
od roku 1906. Podle toho, co dosud uvedeno, jest v tomto případě roz
hodující otázkou, zda další propachtování dvora, tedy většího hospo
dářského c~]'k~, jest pokládati za věc řádné správy, k níž by byl třetí 
seoluvlastmk l~ko testamentární společný správce nemovitostí opráv
nen bez spolupusobení ostatních podílníkl1, či za věc vybočující z rámce 
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řádné správy, o níž by m01 rozhodovati soud podle § 835 obč. z,ák., ano 
iest nesporno, že se účastníci nemohou dohodnoutr o podm;~kach pro
pachtu a že se souhla;mc neshodh an1 na lo~u ~n~ na rozhod~lm. Otazk~ 

elze řešití všeobecne platnou zasadou, nybrz Jen podle ]ednotlrvostr 
~řípadu, protože zákon mluví jen povšechně v § 833 obč. zák. o v~ce,:h, 
jež se týkají řádné správy a užívání hlavního kmene, a v ,§ 834 obc. ,~ak. 
o důležitých změnách, které jsou navrho·vány k zachovanr, a k leps1mu 
užívání hlavního kmene, ale nemá bližších ustanovení o onech pOJmech. 
podle vlastního významu slov v jejich souvislosti a po?le ú:"~slu }á
konodárce (§ 6 obč. zák.) jest pokládati za řádnou spravu vec1, Jez se 
pravidelně opa·kují a jsou podle hospodářských úsad spoj:ny s rozum
ným užíváním společné věci. Vše, co z tohoto ranlCe vybocu]:: les: po
kládati za »dl1ležité změny« podle § 834 obč . .zák. V tomto p',:,pade Je,:t 
mezi účastníky nespomo, že společ;,ý statek ]e,st ~ p~chtu )lz 23. roku, 
a účastníci jsou za jedno i v tom, ze statek ma bytr, 1 nadale propach
tován, tedy týmž způsobem dále užíván, jako d~su? N~jde t~ tedy 
o změnu hospodář,ského plánu a systemu hospodarem, tO,t1z o, prechod 
hospodaření ve vlastní režii v propachtování n:bo na?pa,k. N~sledkem 
toho jest pokládati další propachtování o sobe za vec radne s,pra~y, 
iest v tomto směru souhlasiti s názorem prvního ~o~du a ,n,elze pn,:,ve~
Čiti názoru rekursníhosoudu, že prý propachtovanr Jest J1Z o sobe du
ležitou změnou podle § 834 obč. zák. Při tom netřeba se ani ?bír~ti 
otázkou, zda by bylo na místě odvolávati se na ob~o?u § 23~ ~bc, za~; 
a § 111 ex. ř., jak činí rekursní so,:? A~e dosavadnr ~vahy ]es~e nes:ac~ 
k rozhodnutí otázky, zda v tomto pnpade »navrhovane« spr.avm opatren1 
vybočuje z rámce řádné správy. Záleží i na délce pach/ovm doby, neboť 
není zajisté pro posouzení otázky řádné správy Ihostej~?, ~da se, statek 
propachtuje na výpověď (ať již sml~venou,nebo z;:last':."111 predprsy 
nebo zvyklostmi upravenou, § 560 c. r. s.), 'Cl na urC1tou radu let, a ,t~. 
na řadu ,kratší, nebo delší. V té příčině navrhují óva spoluvlastmc1 
propachtování na tři roky a tvrdí, že tu jde o úkon r;>imořádné správy, 
kdežto odpůrce pokládá nejménědevíti!etou pachtovll1 dobu za v~odnou 
a užitečnou pro spoluvlastníky, uváděje ,v dovolacím rek~r~u, ze n.eJ-, 
méně devítiletá doba pachtovní jest v míste obvyklou a tvrde, ze normalm 
ctGbou pachtovní jest doba 12 až 18 let. Tuto otázku nelze soudu roz
hodnou,ti bez posudku znalců o tom, jak dlouh~u ,pachto~ní dobu· Jest 
v souzeném případě pokládati za »obvyklou v 1111ste«, hled1c k velrkoslr 
statku K., k případnému prodloužení pachtu téhož pachtýře a ~ řád
nému hospodaření pachtýře podle hospodářských prav1del. Prvm soud 
sice cituje slova Dr. Arnošta Swobody ze spi'su »Fragen aus dem Mlt
eiaentumsrecht« str. 13 slova: »nebyla-li (smlouva pachtovní) uzavřena 
n: delší než v místě obvyklý čas«, ale nijak neodůvodni!, že tomu tak 
v tomto případě jest. Podle výsledku znaleckého důkazu bude teprve 
lze rozřešiti otázku, zda navrhované další propachtování dvora K. na tři 
roky, po případě dosavadnímu pachtýři, je~t ještě P?kládati za v,ěc 
»řádné správy«, kterou může třetí spoluvlastmk a spolecny spravce, sam 
předsevzíti a její podmínky ujednati. Bude-Ii tato otázlka zodpovezena 
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kl,a ... dn~, __ nejsou,_ ž~?atelé ~nj, k návr,hu. oprávněni, protože tento has 0-
darsky ukon nalezl spolecnemu spravcI, pakliže bude odpověd' zápOI~á 
bU,de teprve n~tno rozhodovati' ve věci podle § 835 obč. zák. a řešiti 
,~tazky ;ekur,s~I~' souden,' označené. Jen pro úplnost jest podotknouti, 
ze -: ?duvodnem rekursmho soudu se zdá vysvítati právní názor že ke 
zmena,m, pod!e § 83! obč. ~ák., jest vždy třeba jednomyslnosti' spolu
vlastmku,. coz by ovsem spravnym nebylo neboť i tu rozhoduj'e ve'ts" 
hl' "t ' , o' ma aS~,y?~1 ana podle podrl u, ale »přehlasovaný« může žádati zajištění 
za, pnsh skodu, nebo - kdyby to bylo odepřeno - vystoupení ze s 0-

le~enstvI a soud rozhoduje podle § 835 obč, zák. o tom, zda změna ~l1á 
byh povolena bezvÝJImečně, či na zajištění. 

čís. 9398. 

P?d~js,advokátův, na odvolacím spise musí býti vlastnoruční, nestačí 
P?dpls Jmen~ 'ad~okato'l'a koncipientem, třebaže se tak stalo se zmoc
nenll11 advokatorym. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1929, R II 385/29.) 

o dv o I a c í s o u d odmítl odvolání žalovaného. D LI vod y: Jakž 
bylo vy;lechem odvolatelova právního zástupce Dr. M-a zjištěno, nebyl 
odvolacl sp~s Dr. M-em podepsán, Dr. M., byv k odstranění této formální 
vady obesbn,na 7, září 1929, odepřel podepsati odvolací spis a zůstal 
tento formalT11 nedos~atek neod~traněn (§ 85 c. ř. s.). Podle výpovědi 
Dr. M~a byl odvolacl, SpIS sepsan a podiln v jeho nepřítomnosti a jeho 
konCIpIent Dr. Fr~nÍlsek J. sam na odvolací spis napsal jméno Dr. M-a 
a n,"podobrl tak,)eho pod~i,s. Není-Ii podle výnosu min. sprav. ze dne 
3. unora 1909, CIS. 3331,pnpustno sIgnovati podání razítkem s jménem 
(faksImIle), nelze a111 pnpustrtr, by odvolatelovo jméno podpisovala a 
za !dvoká~ův pod~is vydávala jiná osoba. Podle § 31 druhý odstavec 
c', r. s, ne?1 kandldat advokacIe oprávněn podpisovati advokáta na soud
nIch poda111c,h, pro něž zákon předpisuje podpis advokátův. Kandidát 
~dvo~a,cl: muze za~tupovati advokáta, II -něhož jest zaměstnán, při PľO
je,dnavanr,ch a mU,sl pak podpisovati protokoly vlastním jménem. Nikde 
vsak nell!, ,:;mocne". advokáta podpisovati a vydávat: toto nápodobení 
za a?vo~at~v podpIs. Ana byla Dr. M-ovi podle § SJ druhý odstavec 
jed. r. pn vyslechu poskytnuta možnost, by dodatečně odvolací spis po
depsal, a Dr. ~. !ak neučinil, nelze již tento nedostatek napraviti včas, 
neboť ?d~olaC1 Ihula uplynula dnem 15. května 1929, Odvolacímu spisu 
nedostava se t~dy podstatné náležitosti' předepsané v § 467 čís. 5 c. ř. S., 

pod~ls~ advokata" soud se n;arněpokusil 0', odstranění této' vady a proto 
~:nsl bytr odvol~;1 SpIS odmltnut Jako nezpusobilý k zahájení odvolacího 
nze111 (§§ 467 C1S. 5, 37, 85 a 463 druhý odstavec c. ř. s,). 

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

_ čís. 9399-
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D ů v c d y: 

Stěžovatel se odkazuje na správné odůvodnění napadeného usnesení 
a dodává se k vývodům rekursu toto: Odporuje spisům tvrzení stěžova
telova advokáta, že nebyl obeslán k odstranění formální vady a že mu 
nebyl oznámen účel obeslání, neboť v obsílce jest ve spise výslovně 
udán předmět, totiž »odstranění formální chyby podle §§ 84 a 85 c. ř. s,, 
Ale ani na tom by nezáleželo, protože podle protokolu (§ 215 c. ř. s.) 
byl advokátovi oznámen předmět výslechu, načež prohlásil, že sice jeho 
jméno na odvolacím spise podepsal koncipient, ale že ho k tomu jednou 
pro vždy zmocnil a že proto odvolací spis pro zbytečnost nepodepíše, 
Věděl tedy velmi dobře, oč jde, a nebylo třeba, by mu byl příkaz kraj
ského soudu předložen k nahlédnutí. Ostatně, nevěřil-Ii, ač k tomu neměl 
příčiny, mohl si vyžádati nahlédnutí do příkazu odvolacího soudu. Při 
tom se podotýká, že odstranění formální vady v podáních, která mají 
býti předložena nadřízenému soudu, na př. odvolací spis podaný bez 
podpisu advokáta, má býti opatřeno soudem první stolice (§ 89 odst. 5 
jed. ř.), Odepření podpisu jde tedy na vrub advokátův. Marně se snaží 
stěžovatel dáti jasnému zákonnému předpisu jiný smysl; § 467 prvý od
stavecČÍS. 5 c, ř. s. nařizuje, že odvolací spis musí obsahovati podpis 
advokátův. Totéž nařizuje § 75 čís. 3 c. ř. s. pro všechna podání v advo
kátském sporu. Z vlastního význam11 slov v jich souvislosti a z jasného 
úmyslu zákonodárce (§ 6 obč. zák.) vyplývá, že advokát musí vlastno
mčně své jméno na podání podepsati. Také podle § 294 c. ř. s. činí sou
kr01ná listina, pokud jest podepsána vydatelem, plný důkaz o tom, že 
prohlášení v ní obsažené pochází od vydatele; žádá se tedy podpis vy
datelův. Tvrzení stěžovatelovo, že stan0'visko odvolacího soudu by vedlo 
k vážným nepřístojnostem, nejen není správné, opak jest pravdou, Svým 
podpisem přejímá advokát zodpovědnost za obsah podání, což by stě
žovatel asi velmi rychle chápal, kdyby šlo o podání, pro které by ml1 
jako advokátovi byl uložen na př. trest pořádkový (§ 86 c. ř. s,) nebo 
v dovolacím řízení trest pro svévoli (§§ 512 a 528 druhý odstavec c. ř. s.). 
Netřeba se obírati otázkami, co by bylo právem, kdyby advokát přišel 
náhle o obě ruce nebo kdyby někdo podepsal směnku CIzím jménem 
s jeho souhlasem a zmocněním, protože tyto případy tu nenastaly, Před
pis § 467 čís. 5 c. ř. s. jest ovšem předpi1sem formálním, ale tato fórma 
patří k podstatným náležit0'stem opravných spisů v advokátském sporu 
(§ 27 prvý odstavec c. ř. s.), takže soud ji nemůže ani prominouti ani 
zmírniti. 

čís. 9399. 

Obchoclni pomocníci (zákon ze dne Hl. ledna 1910, čís. 20 ř. zák.). 
Byl-li služební poměr zrušen řádnou výpovědí,nelze přiznati podíl 

na zisku, byl-Ii v'e výpovědní době podnik pasivním. 
Obchodní pomocník pozbývá nároku na i11aJoenou dovolenou, ne

uplatní-li nárok na dovolenou včas. 
Osmihodinná pracovní doba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 

sb. z. a n.). 

! 
! 
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Po skončení služebního poměru lze se vzdáti nároku na odměnu za 
práci přes čas. 

(Rozh. ze dne 21. listopadu 1929, Rl' II 102/29.) 

Žalobce byl zaměstnán jako sazeč v závodu žalovaného od září 1926 
do 22. února 1928, kdy dostal výpověď. Žalobou, o niž tu jde, domáhal 
se na žalovaném zaplacení podílu na zisku za výpovědni dobu (od 23 .. 
února 1928 do 30. č,ervna 1928), odměny za práci přes čas, jakož 1 úplaty 
za to, že po celou služební dobu u žalované neměl dovolené. O b a 
niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d v o I a c í s o u d z těchto d ů
vod ů: Odvolatel brojí proti zamítnutí žalobního nároku na 5% podíl 
ze zisku a dovozuje nesprávnost názoru prvního ,soudu poukazem na 
lťsta11'ovení § 29 (Z) zákona o obch. pom., z něhož prý plyne, že se 
nárok zaměstnance stává splatným jeho výstupem ze služby, čímž jasně 
dává na jevo, že nelze plat za výpovědní lhůtu počítati podle toho, co 
se v závodě zaměstnavatelově udá po dni výpovědi. Pro tento úsudek 
nemŮže však odvolatel z ustanovení § 29 (2) cit. zák. nic dovoditi. 
Neboť, i když podle zmíněného zákonného ustanovení jest celý plat 
dospělým ihned po zrušení slUžebního poměru a jest zjištěno, že podíl 
na zisku jest součástí platu, není tu přece předpokladu pro použití §§ 29 
a 31 zák. o obch. pom. na tento případ a pro přiznání tohoto nároku 
žalobci, poněvadž bylo zjištěno, že služební poměr byl zrušen řádnou 
výpovědí (nikoli propuštěním), a bylo dále "Jištěno, že za dobu, za 
kterou odvolatel tento nárok uplatňuje, t. j. od výpovědi 23. únnra 1928 
do 30. června 1928 byla tovární oddělení žalované firmy, v nichž žalobce' 
před výpovědí pracoval a na jejichž zisku měl míti podíl, pasivní. Slu
~bní poměr žalobcúv nebyl zrušen propuštěním, nýbrž řádnou výpovědí 
a nebylo proto zapotřebi prováděti dúkaz o tom, že žalobcovo propuštění 
bylo bezdůvodným. Pokud se odvolání zabývá zamítnutím námku na 
odměnu za práce přes čas, nel,ze rovněž s jeho vývody souhlasiti. Jest 
sice zjištěno, že žalobce práce přesČ'as konal, jest však také zjištěno, že 
měl týdenní mzdy 700 Kč a že žalobce měl podle smlouvy vykonávati 
veškeré sazečské práce při sazečském stroji, že se při sjednání smlouvy 
o práci přes čas nemluvilo a že právě vzhledem k této době pracovní 
byla sjednána tak vysoká týdenní mzda. Z toho zřejmo, že odměna za 
práci přes čas jest již ve smluvené odměně za veškeru práci. Bylo dále 
zjištěno, že žalobce tuto mzdu bez námitek přijímal po celou dobu pra
covní a že při vyúčtování svých nároků na konto tohoto nároku ni'c ne
žádal. Předpisy zákona čis. 91/,18 nezakazují, by smluvní strany odměnu 
za práci přes čas nepaušalovaly, a poněvadž ze skutkového zjištění 
plyne, že si obě strany byly toho vědomy, že ujednaná týdenní mzda 
zahrnuje v sobě odměnu za práci přes čas, nemá žalobce právo žádati 
za tyto práce přesčas odměnu. Kromě toho jest sdíleti i názor prvního 
soudu, že se žalobce tohoto nároku po výpovědi při konečném vyúčto
vání svých nároků vzdal, a bylo proto odvolání v tomto směru shle
dáno neopodstatněným. O nároku na placenou dovolenou, který byl ža-
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'd h t' d dovozuje odvoláni, že, když 
lobc~ přiznán jenbzda _ dO~~~~~e~'::u o k!er~e;nu podle zákona přísluší c je 
zamestnanec nea rZl J , "když zallF'st-
ttn; zaměstnavatel na úk?r za~,ěstnan~e_ oboh~ce? ~ ~~ alikvotní Část 
nanec byl za roku bezduvodne propusten, ma n~ro že se tento 

dovolené. Jest souhlasiti s právním názorem pr~eh~, soonudUo' obchodních 
, , t' o,d'le předpISU LaK a -alobcllv narok mUSl posuzova 1 p . ' bd b 'h § 10 

z . , _ 'k n o ob ch pom nema ustanovemo o )le o 
p~~1O~~ICl~~/~5z~ z:e °důsledke~ toh~ pozbývá zaměstnanec nároku dna 
za.' I, latní li nárok na dovolenou včas, t. J. v 0-

f~~~~~~í ~~v~a~~ě~~~a~~~lem ~ ~:edí: k době P~im~řen~af~~iv~~~~aoc~~ 
Olne-r' u' m v za·vodě. žalobce nemuze vsak tento n, aro up . ' 

P I "-t- b I Jeho pracovlll 'k čís 67/25 poněvadž, jak shora by o zJls eno, y . ,.' 
za ~ěr ;rušen Údnou výpovědi proto, že odmítl pracovat: s novyml SI
po i což . est důležitým důvodem, opravňujícím zamestna~a:el,e ve 
uam, J , § 27 "k C-l'S 20/10 k okamžitému propustem za-myslu ustanovem za.. I 
~ěstnance ze služeb. V takovém případě neměl by žalobce ,:e smys u 

. § II za'k c-ís 67/25 nároku na placenou dovolenou, kdyby 
ustanovem ." - ., 'k placené 
se . eho služební poměr měl posuzovati podle predpls~ za ona o " _' . 
do~olené zaměstnanců. Žalobce se os!atně tohoto naroku po vypovedl 
při konečném vyúčtování svých n~roku v~d~l. 

N e j v y Š š í s o II d nevyhovel dov'olam. 

D ů vody: 

Po rávní stránce posouzena byla sporná věc od,v?la<;ím soudem 
správne: dovolací soud schvaluje věci i zá!konu v'yhOVU]1Cl ,dUvo

1
dl7aga-

d 'ho ozsudku Ustanovení § 29 (2) odst. zakom ze dne ,e ~a 
I ~~~ Čí: 20 ř. ~ák. o obchodních pomocnících mluví sice o ~zru~elll« 
luž~bníh'o poměru ale činí tak v souvislosti s odstavcem prvym, ~e se 

:otiž ustanovení to 'vztahuje na případ, když :a~ěstnav,:tel propusÍ1za
městnance bez důležitého důvodu nebo ~dyz Jest :ames6n;vv~~~í v;~~~ 
ředčasn' m zaměstn;ancovým vystoupelllm ze, sluzby. , _ 

P , Y k . k tomu že dovolatelův pomer slllzebm nebyl zrusen 
prave~/~u a~uy. berž řádno~ výpovědí. Proto nedopadá svrchu citované 
propus en;m, , h d' '''C í že za dobu od výpovědi, od 23. února 
ustanovelll a roz o UJe ZJ1S en , _ " " f kt 
1928 d 30 června 1928 byla tovární oddelelll zalovane Irmy" ve c-
rých d~vol~tel před výp~~ědí pr.ac~val a na jejichž ZIsku se mel podle 
služební smlouvy súčastlllÍ1, paS1Vnl. . I t - d'f iž 

Nároku na odměnu za práci přes čas nelze se ~lCe p a ne, vz a 1, a_n 
lze ve přijímání mzdy bez námitek po do?u s!uzeb~l spatrovaÍ1,~I~kY 
uskutečněné vzdání se nároku na zaplacem prace pres cas; ;~ vS,a , ~en 
za trvání služebního poměru, tedy v době, ve kte:é by_ up ~,nova~1 a
kového nároku bylo spojenO' pro zaměstnance po pnpade s_ tezkou uJn;~u 
existenční, nikoli po ukončení služebníh? poměru, kdy zamestnanec muze 
takový nárok uplatniti bez obav hroZ1cl uJn;y. I " I "I 

I okud' de o dovolatelovy nároky na nahradn za dovo enou, vy ~z~ 

J
'iž o.l'volacíJ soud správně a výstižně, proč dovolateli nelze vyhoveÍ1. 

97 
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Stačí tedy, bude-li dovol at el odkázán k " ., 
1 po této stránce, ač ovšem nelze souh e .spravnymauv,odům rozsudku 
zakona o placené dovolené čís. 67 /25 I~SltJ s duvody: ze by ani podle 
na placenou dovolenou. s . z, a n, nemel dovolatel nárok 

Čís. 9400. 

Povaha »a meta,« obchodu. 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1929, Rv I 37/29.) 

Žalující akcibnář domáhal se ' " ' ., 
na, zisku z t. zv. »a meta« obc~~d~alo;at~ ,ak~Iove společnosti podílu 
v sec h tří s t o I i c Ne' , , " a o e ylo vyhověno s o u d y 
meta« obchodu v . ] v y s S I S o u d uvedl ohledně povahy »a 

d Ů v,o de c h: 

Pov'aha »a meta obchodu« t . n~?!ipouští, by společník vedou~í ]~bO~C~OdU ~a spole~~ý. zisk a ztrátu 
nlzSlch cen na úkor smluvníka t . c o I z,vysoval sv U] zIsk ,"otováním 
hodné jsou ne ceny podl ".]. spo ecmka. Pro poměr stran r02-

b 
' , , e nazoru vedoucího spol "k ,," 

o ecne, nybrz ceny skutečně placené. ecm a pnmerené neb 

Čís. 9401. 

. .Listlna, již vydala O'bec jakO' mna", ' listinou veřeJ'nO'u ny'brz' \'st. p pmatelka obecmcb pozemků ne nI' 
, 1 mou soukmmou .." o ' 

SO'ud VO'lně podle § 272 v ' JeJlz pruvodní mO'c uvažuJ'e 
Z c. r. s. 

ustano,"ení stanov spolku v , ., vyloučí pro poškozování zá' o', >Je prestava býti, členem, kO'hO' výbor 
vyvoditi, že není k vyIO'učenl~~nS:~!kU n:o pr~ n~p,ln~ní stanO'v, nelze 
Do uSl\esení va1néhromad! s ol ' spo u~r~v~ena I valná hromada. 
rekurs k správnim úřadúm: p ku O' vyloucem clena nenl přlpustn!ým 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1929, Rv I 1599/29.) 

žalovaný byl členem žalujícího s lk . . 
zahrádky, jež byla žalujícímu spolku po ? a ]a~o Jeho člen používal 
mimořádné valné hromady' I " 'h pronajata prazskou obcí. Usnesením 
loučen, Proti žalobě o odev~~~;c~a~r~ťkU byl, ža:obce ze spolku vy
dostatek aktivního oprávněI1I' , I b y, namltl zalovaný jednak ne-
n . I ' za o cova ke sporu . 't ' ena],a od pra!žsklé obce ' I ," . ' Jez o pry zahrádku 
kových kolonií ]'ednak ž za U]IC! s~olek, nýbrž ústřední svaz zahrád-

, ' e se usnesem o jeho vyl v , pravoplatně. Pro c e s II í s o u dr' oucem ze spolku nestalo 
vola c í s o}~ ~ uznal podle žal06y. ves t o II c e žalobu zamítl, o d-

. Ne] v y s S I S o u cl zrušil napade ' , . 
Clmu soudu, by o odvolání dále' d. lny rozsudek a vrahl věc odvola-]e na a znovu rozhodl. . 

_ čís. 9401 - 1539 

D ů vod y: 

Jest sice přisvědčiti dovolateli, že přípis rady hlavního města Prahy 
ze dne 4. března 1929 není listinou veřejnou, jak ji odvolací soud ozna
čil, neboť ji vydala pražská obec v oboru své činnosti hospodářské jako 
vlastnice obecních pozemků a jako jejich pronajímatelka, nikoli ve funkci 
veřejného úřadu (§ 292 c. ř. s.).Totéž platí o všech ostltních listinách, 
vydaných pražskou obcí nebo její účtárnou nebo magistrátem v této 
nájemní věci. Listiny ty jest vesměs považovati za listiny soukromé 
a přísluší jim průvodní moC taková, jakou jim soud, uvažuje volně jejich 
věrohodnost, podle § 272 c. ř. s. při~ná. 

Co se tkne právní strá"ky (§ 503 čís, 4 c. ř. s.), vytýká dovolatel, že 
valná hromada nebyla podle stanov oprávněna ze ·seznamů členu hO' vy
loučiti, nýbrž, že k tomu byl oprávněn pouze správní výbor. Jest sice 
pravdou, že podle § 8 čís. 3 stanov přestává býti členem spolku,. koho 
výbor vyloucí pro poškozování zájmů nebo pro neplnění stanov; z to~ 
hoto ustanovení nelze však ještě vyvozovatI,}e k vyloučení člena ze 
spolku není oprávněnou i valná hromada; vždyť jest nejvyšším orgánem 
spolkovým a podle § 11 čís. 4 stanov přísluší jí projednávati a usnášeti 
se o všech spolkových věc'ech; mŮže tecly projednati a rozhodnouti 
i o těch věcech, které jilnak jsou přikázány výboru spolku. Dovol'atel dále 
vytýká, že nebyl valnou hromadou platně ze spolku vyloučen, ježto pro 
vyloučení nehlasovala nadpoloviční většina přítomných členu spolku. 
výtce této nelze upříti oprávnění. podle § 11 čís. 7 stanov usnáší se 
valná hromada pravoplatně, když jest »pro« nebo »proti« návrhU nad
polovi'cní většina všech přítomných. Odvolací soud snaží se vyvrátiti 
námitku Ž'alovaného, že se nedosáhlo pro návrh vylučující ho ze spolku 
nadpoloviční většiny, poukazem k tomu, že prý žalovaný nk nepodnikl 
»v cestě správní sÍÍ'žnos!i« proti usnesení valné hromady, takže usnesení 
to se stalo pravoplatným. Tento důvod neobstOjí, neboť valná hromada 
jest nejvyšším orgánem spolkovým, z jehož usnesení není odvolání ani 
stížnosti; jestiť spolek podle svých stanov v oboru přijímání a vylučo
vání členů orgánem úplně autonomním a není z jeho usnesení v tom 
směru opravných prostředků ke správním úřad um. Bylo proto soudu 
zkoumati, zda usnesení o vyloučení žalovaného' ze spolku odpovídalo 
stanovám. Prvn,í so\)d prohlásil v té příčině, že nelze vyloučení žalova-' 
ného po,ldádati za p"avoplatné, poněvadž nebylo aní tvrzeno, tím méně 
prokázáno, že hlasovala pro jeho vyloučení nadpolovi'č'ní většina pří
tonmých, takže nebylo potřebí zjišťovati, zda se mohla valná hromada 
pravoplatně usnáš'eti po roznmu § 11 čís, 6 stanov. Tu přehlédl patrně 
první soud, že ž'alující spolek přednesl, že vyloučení žalovaneho ze 
spolku se stalo řáGně, čímž patrně jest wzuměti, že se stalo zpusobem 
odpovídajícím stanovám. OdvolaCÍ soud nezabýval se v důsledku svého 
mylnéhO' právního názoru, shora zmíněného, otázkou touto vůbec, aČ 
bylO rozhodnutí prvního soudu v tom směru odvoláním napadeno. Zů
stalo tedy následkem toho řízení odvol'ací v tomto bodě kusým a ne-.,. 
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úp~ným (§,496 čís. 3 a § 5Cl3 čís. 2 c. ř. s.) a bylo nutno podle § 510 
c. r. s. ~l~SltJ rozsudek odvolac!110 soudu a naříditi mu by dál . d 
o odvolall1 a znova o něm rozhodl. ,e je nal 

čís. 9402. 

N~lemce .m~e ~áj.íti sv~ náj~m.ní právo petitomí žalobou nejen proti 
pron~J~ateh, ny~rz, I proti kazdemu třetímu, kdo mu najatý předmět 
zadrzuJe neb ho JIRym způsobem ruši v jeho nájemntfnt užíváni. 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1929, Rv I 1717/29.) 

,I'lájemn~:ce ,?o,máhala se n'a žalovaném vyklizení sklepu, tvrdíc že 
ho, zalovanr,uzlva be.z právního důvodu. Žalobě bylo vyhověno s odd Y 
v sec h trl s t o I 1 C. 

Ne j v y Š š í s o u d uvedl v otázce, o niž tu jde, v 

důvodech: 

, Pok~d žalovaný po právní stránce (§ 503 čís. 4 c. ř s) tv dí ' 
k ::,alobe nebyla aktívně ?právněna žalobkyně, nýbrž Ka'fOÍín~ Č-O~á: ~~ 
nlZ, skle~ ,:,zal do yodnajmu, a vyvozuje z toho, že není se žalobk ní 
v ??!~gacnlm pomem, jest ponkázati k tomu, že podle judikatury Jej-
VY~,Sl o s.oudu, m~že nájemce h,áj~ti své nájemní právo nejen proti pro
n,ajlmateh, s mmz je~t v, obh~acmm poměru, nýbrž i praH každému tře
hm~: kd~ m~,n~j~ty predn;et zadržuje nebo ho jiným způsobem ruší 
v najen;nlm uZ1V~n:. Nazor, ze nájemce může se držeti jen pronajímatele 
a ~,ema p;tttor~~ zal?by 'proti třetímu, jenž mu věc zad<fŽuje, neb ho 
ruSI ~ ~ravu n~Je;nm:r;, jest ske bě'žným v nauce i praxi, není však 
v, sou a, u s,pravnrm radem (§ 19 obč. zák.). Má-li nájemce k ná'em
~l~U; pred;netu právo ~ájemní, jest mu též přiznati prostředky k ochjraně 
. o 0,0 prava pro~ll kazdému rušiteli, byť i s ním nebyl v poměru ná
l'~n:nI;n neb ?od~~jemnima nesluší proto omezovati nájemníka v oměru 
k, tre,ttmu ruslteh jen na žaloby posesorní' vždyť přísluší" .P, d statě stej'n' . v. , ' ,najemCl v po -
v' , e pr~vo. UZlvaCl, jako má ten, komu přísluší služebnost UZ1-

am (§ 5Cl4,obc. ~ak.), neb ~Iužebnost požívání (§ 509 obč. zák.) a jest 
~u proto pn:,natr o:hran~ 1 proti třetímu rušíteli. Přísluší tedy žalob-

I 
ymt'~ hProtrčzalovanemu, jenž jí užívání sklepu znemožňuJ' e právo ža 
Dva 'I' o :a S Dím není ve s I ' '" ~ , -:'. .. m uvnlm pomeru, by zanechal rušebníč'in 

a s~le~ jl odevzdal v nájemní užívánÍ. Jest proto žalobkyně aktivně 
opravnena k této žalobě. 

čís. 9403. 

,B~I-ll . odv~~cím so~dem žalobci přisouzen zažalovan' nárok čID
stecne a dovolam podal Jen žalobce co do části nárolru mu ~Přisouzené, 

_ čís. 9403 -
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lze k vydobytí útrat přisouzených žalobci rozsudkem odvolacího soudu 
povoliti exekuci. 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1929, R II 348/,29.) 

žalobce, domáhavší se žalobou zaplacení pohledávky 3Cl.ClClCl Kč, 
obdržel v prvé stolici přisouzeno 14.319 Kč 5Cl h s přísl, a útraty sporu 
17.194 Kč 80 h, kdežto se zbytkem 15.69Cl Kč 50 h byla žaloba zamít
nuta. Z tohoto rozsudku odvolal se jen žalobce co do· 'éástky, s níž byl 
zamítnut a co do útrat, kdežto žalovaný podal jen útratový rekurs. Sou
dem druhé stolíce bylo odvolání žalobcovu v obojím směru částečně 
vyhověno a povinnost žalované strany byla zvýšena ohledně jistiny na 
14.429 Kč a ohledně útrat na 17.602 Kč 8Cl h, kdežto útratové mu rekursu 
žalované strany nebylo vllbec vyho,věno. Exekllční návrh na povolení 
exekuce k vydobytí 17.596 Kč s o udp r v é s tú I i c e zamítl, r e-
k u r sní s o u d exekuci povolil. D ů v' o cl y: Rozhodnutím obou dvou 
stolic byl dosavadní jednotný peněžitý nárok rozštěpen ne sice právně, 
ale fakticky ve dva různé nároky na 'sobě neodvislé a samostatné, na 
náwkJ na 14.429 Kč jistíny a 17.602 Kč SCl h útrat sporu na jedné straně 
a na nárok na zbývající íčást jistiny a případné další útraty na straně 
druhé. Nárok prvý byl přisouzen právoplatně, poněvadž žalovaná strana 
proti této části rozsudku nepoužila opravného prostředku a ani žalobce 
do této části! ro,zsudku nepodal opravný prostředek, nýbrž stěžoval si 
dovoláním jen po,tud, pokud byla jeho žaloba ohledně zbytku jistiny za
mítnuta. Jest tedy prvá část žalobcova nároku na jistinu 1.4.429 Kč a na 
útcaty 17.602 Kč SCl h již pravoplatnou a vykonatelnou, jakž plyne z před
pi'su § 466 a § 505 třetí odstavec c. ř. s. v souvislosti s předpisem § 490 
a 513 c. ř. s., a posléze v souvislostio s předpisem § 13 eX. ř. Předpis 
§ 13 ex. ř. mluvící 00 různých na sobě navzájem nezávislých nárocích, 
na projednávaný případ se vztahuje proto, že jak již shora bylo řečen'o, 
fakticky tu již vznikly dva od sebe oddělené a na sobě nezávislé nároky, 
a, ježtOo jeden z těchto' nároků, nejs;a opravným prostředkem již napadán, 
nabyl právní moci a vykonatelnosti. Že žalobce má podle rozsudku dru
hé sto,lice platiti žalované straně útraty odvo.!ací 1431 Kč 65 h, a že bude 
snad odsollzen zaplatiíti jí něco i na útratách dovolacích, nepadá v úvahu 
při použití § 13 ex. ř., nehledíc k tomu, že drubá strana pohledávku 
1431 Kč 65 h dosud nezapo,četla. Z toho důvodu přes doslov § 1 ds. 
1 ex. ř., _ jejž jest vykládati nikoEv doslova, nýbrž podle pravého jeho 
smyslu a vnitřní povahy, - jest tu ohledně přisouzených útrat pravo
platný exekuční titu1, pročež bylo stížnosti vyhověti a uznati, jak se stalo. 

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

Důvody: 

Dovolací rekurs není opodstatněn. Rozslldkem odvolacího soudu ze 
dne 9. srpna 1929' byla povinná strana jako žalovaná, ježto z rozsudku 
toho dovolání nepodala, pravoplatně odsouzena, by zaplati'la vymáhající 
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straně jako žalobci J 4.429 Kč 55 h a 5 % úroky ode dne 22. května 
J 924 a útraty sporu 10. 230 Kč 49 h, 1.295 Kč 81 h a další útraty 
6.076 Kč 60 h. Tímtéž rozsudkem byla zamítnuta žaloba o zaplacení 
dalších 15.570 Kč 45 h, kterýžto výrok následkem dovolání vymáhající 
strany ja'ko žalobce dosud nenabyl právní moci. Správně uvádí rekursní 
soud, 'že tím dosavadní jednotný peněžitý nárok byl rozštěpen ve dva 
samostatné na sobě již nezávislé nároky, z nichž první byl již žalobci 
pravoplatně přisouzen a o' druhém vede se dosud dále spor. Není před
pokladem vykonatelnosti nároku, by byl rozsudek ve všech mezi stra
nami sporných otázkách pravop.Jatným. To plyne jasně z ustanovení § 13 
ex. ř., podle něhož může býli na základě rozhodnuti, kterým bylo více 
na sobě nezávislých nároků přiReno, povolena exekuce pro jedno,(jjvé 
nároky, ohledně nichž opravný prostředek nebyl vznesen. Tomu nasvěd
čuF též ustanovení §§ 466 a 490 c. ř. s. (Srovnej též zodpovědění otáz,ek 
min. sprav. k § 490 c. ř. s. bod 2.). Rovněž tomu nasvědčuje i ustanovení 
§ 505 třetí odstavec c. ř. s., podle něhož staví se včasným podáním do~ 
volání právní moc a vykonatelnost napadeného rozsudku jen v rozsahu 
dovolacích návrhů až do vyřízení opravného prostředku. Okolno,st, že 
se vede exekuce jen k vydobytí útrat, jest bezvýznamná any útraty ty 
vymáhající straně byly pravoplatně přisouzeny, a následk~m toho změna 
co do jich výše již nemůže nastatí. Byla p,roto 'rekursním soudem podle 
rozsudku prvé a druhé stolice navrho,vaná exekuce vším právem povolena. 

čís. 9404. 

Propachtóvání podle § 340, druhý odstavec, eo<. ř. jest postaveno na 
roveň vnucené správě a nelze proto })dražební řízeni« podle § 340 ex. ř. 
zrušiti podle §§ 200 čís. 3, 282 eo<. ř. 

(Rozh. ze dne 22. listopadu 1929, Rv II 87/29.) 

V žalobě, žádající, by žalovaná byla uznána povinn-ou svoliti, by 
exekuce proti žalobci byla zastavena, tvrdil žalobce v podstatě toto: Ža
l,:,:~náo se zav~zala žalobci, že ,z~platí, co žalobce dluhuje vymáhajícím 
ventelum, Jlmz byla k vydobylI Jich pohledávek povolena proti žalobci 
exekuce zabavením a vydražením živnosti hostinské a výčepnické. K za
placení zav§zala se prý žalovaná proto, by byla exekuce proti žalobci 
zastavena. Zalovaná zaplatila dlužný pe(líz, dala však na sebe převésti 
prá\"a vymáhajících věřitelů a zastavila jen dražební řízení, nikoliv i exe
kuci. O b a niž š í s o u d y žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d uvedl 
v otázce, o niž tu jde, v d ů vod ech: Nesprávným jest žalobcovo tvr
zení, ~e úmluva, o niž opírá žalobu, jest mezi stranami nespornou, že 
tvrzem s:ran se rozcházejí jen v tom, že žalobce tvrdí, že bylo ujednáno 
zastavem exekuce vůbec, kdežto žalovaná se chtěla zavhati jen k za
sta,vení ?ražebního řízení. Vždyť žalovaná vůbec popřela, že došlo 

,k uml~ve o zastavení exekuce, v námi.tkách jen udala, že o své újmě 
projevIla ochotu k zastavení dražebního řízení podle § 200 čís. 3 ex. ř. 
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o výkupu vykonatelných pohledávek. Tíll~ s,tal s,e bezpřed,mětným f rozbor právního názoru, přednesené,ho pr~~mm. zas~~pce,m zaIO?c?: 
v' m při oávolacím líčení, že zastavem zpenezovaclho ,nzem o sob; pz 
~oto nemohlo býti ujednáno, ježto takové z:,stavem o se zacho~a~lm 

~ástavního práva na koncesi podle § 334 ex. r. ] est vubec nemoznym. 
N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovoláni, mimo jiné z těchto 

důvodů: 

podle exekučních sprsu bylo navrženo zpeněžení zabaven~ konce~.e 
vnuceným propachtováním podle pachtovních pO~I?ínek knavrhu p:n~ 
pojených. Podle § 340 druhý odstavec ex. ř. ~uze se ~ropachtovam 
státi veřejnou dražbou nejvyššímu pod~teh, ~ r;'a]I pro, drazbu ?bdo?~ou 
platnost ustanovení o dražbě zabavenych vecI movltych. ~o,nevadz ,lde 
'en o obdobné použití ustanovení o dražbě zabavenych vecI mOV'l,tych, 
bonevaclž výraz v ustanovení § 340 ex. ř. »veřejn~u dražbo,u« n;lz~ za: 
měňovati s výrazem »dražební řízení« v § 200 c. 3 ex. r., nybrz ma 
výraz ten v § 340 ex. ř. jen význam »dražebmho aktu«, uznal od~olaci 
soud správně, že propachtování (z volné ruky nebo vere]no~ dr~~~ou), 
je postaveno na roveň vnucené správě aže proto nelze ,drazebm r;zem 
podle § 340 ex. řádu zrušiti podle ,§§ 200 'čís; 3, a 282 :,.x. ,f. Pr9to ~rav:r;' 
nepřikládal odvolací soud tvrzenemu u]ednam o zr~s;m dra;ebmho D

zení podle § 200 čís. 3 ex. řádu s výhradou zacho.:'a~l, nabyteho ,zasta~
ního práva na dlužníku, nynějšímu žal-obcI: naleze]Icl, h,ostrnske a ,vy~ 
čepnické koncesi a podle ní, provowvane hostmske zlvnoslI pravm 

význam. 

čís. 9405. 

Je-Ii nárok nezletilce na vydáni vldadní,:~ knížek sP:~ý, t~že lze 
o něm rozhodnouti jen pořadem práva (§ 2 C18. 7 nesp. tI~.), 11em v, ne
sporném nzení připu8tn~ ani prozat~í opatření v zájmu nezlehlce; 
je lze povoliti jen za p'Odmrnek § 378 ex. r. 

Rozh. ze dne 23. listopadu 1929, R I 842/29.) 

Edmund H., otec nezl. Ericha H-a složil u okresního. úřadu v Ž., dvě 
vkladní knížky, z nichž zněla jedna na jméno ~~munda H-a, druha na 
jméno Ericha H-a, jako jistotu za propachtovam h011lltby. T'ato ]lstot~ 
byla postoupena Otokaru Sch-ovi, jenž se prý. zavázal, vydalI vkladn~ 
knížky, jwkmile bude jistota uvolněna, nezl. Enchu H-ov!. Po ~~onče11l 
pachtu navrhla mateř-ská opatrovnice Ench:,- ,H-a, by byly klllZky vy
dány \-ské spořitelně jako ústavu pro soud11l us chovu. O pat r o v n I c
ký so u d žádosti vyhověl a požádal okresní úřad v Ž., by vyd~l vklad
ní knížky l-ské spořitelně. Krekursu Otakara Sch-a fe k u r s nol s o 'li d 
ná~rh zamitl a poukázal navrhovatelku .~a pořad 'práv~: D ~ vod y: 
Opatření prvého soudu bylo vydáno, ai11Z bylI slyse11l ucastmcI, ]me-
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novitě účastník, jenž má podle udání navrhovatelky práva ke vkladním 
knížkám. Jíž z toho, jakož i z toho, že jedna z vkladních knížek nezní 
na jméno opatrovance, plynulo, že jsou tu ohledně vkladních 
práva, jež jsou v rozporu s názvem. Pro nezletilce byl tu sÍ'Ce 
titul ve smíru o výživném, na nějž však návrh nebéře zřetel, 
se opatření v nesporném řízení. Jsou tu ohledně vkladnich knížek 
jichž rozhodnutí závisí na zjištění sporných okolností, kteréžto 7iišt;,"! 

nelze provésti v nesporném řízenÍ. 
Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl' dovolacímu rekursu nezletilce. 

Důvody: 

Stěžovatel připouští, že jest náwlo na vydání vkladních knížek spor
ný, aVŠoak namítá, že účelem návrhu bylo jen, zajístití v zájmu dítka, 
by vkladní knížky nebyly vydán:)' okresním" úřadem jiné osobě, která by 
je nevydala, 'čehož prý bylo také plně dosaženo opatřením prvého soudu, 
které bylo jako prozatímní opatření podle § 2 nesp. říz. v zájmu nezle
tilce nu~né. S tím nelze souhlasiti. Je-Ii nárok na vydání vkladních knížek 
sporný, takže lze o něm rozhodnoutí jen pořadem prán, jak správně 
vystíhl rekursní soud, a jak ostatně ani nenapadá stěžovatel, nelze shle
dati návrh přípustným. Ustanovení § 2 Čí's. 7 nesp. říz. praví sice, že 
soud, odk.rže-H! súčastněné na pořad práva, má, pokud tO' nařizují zvláště 
zákony, o to pečovati, by až do wzhodnutí sporu byla dána jistota neb 
aby se nezměnil stav věci. To znamená, že nesporný soudce musí sám 
o to dbáti, by věc nezůstala nevyřízena, zejména, jde-Ii o nezletilce, 
'a musí proto také pečovati o to, by zákonný zástupce nezletilcův učinil 
potřebné kroky k tomu, by se nezměn-iil stav věci nebo by dána byla 
jistota. Takovým zákrokem není však návrh, o který jde, myšlený ve 
své podstatě jako prozatímní opatření. Takové opatření lze, ježto jde 
o zajištění nároku nezletilce, založeného na soukromoprávním poměru 
k třetí osobě, povoliti jen za předpokladů §" 378 a násl. ex. ř., nikoli 
všark: v nesporném řízenÍ. 

čís. 9406. 

Ustanoveni § 175 zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n., 
podléhá i nemocenská pojišťovna soukromých úředníků a zřízenců v 
Praze; může tudíž vymáhati pojistné příspěvky jen na základě platebního 
výměru. 

Listina nadepsaná jako výkaz nedoplatků uvádějící sice jméno po
vinného a také I«JHk a zač dluží na pojistném\ ale neobsahující příkaz, 
jímž se ukládá povinnému: zaplacení do určité Iklby, neni platebním 
výměrem a nelze na jejím, základě povoliti soudní exekuci podle- § 175 
zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1929, R I 895/29.) 
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. j" kud na zák,ladě výkazu nedo-
S () udp r v é s t o I :c e povo :1, e~e • v staveného nemocenskou 

platků nemocenských, po!,_st~y~h. pn~peevÍ1kc~ /praze _ župní úřadovna 
pojišťovnou soukromych ure ~I u a ~r~~ekuč11í návrh zamítl. O ů vod y: 
v Hradci Králové, rek u r s II I ,tlO ~_ . kazu nedoplatků nemncenských 
Exekuce povolena ~yla na za, a e vy kou o'išfovnou soukro
pojistných příspěv~u, vy,stav;neho ne!~~~~n;řadov~aJ v Hradci Králové, 
mých úředníků a ~řIzencu v ra~e - ,z exekučním titulem ve smyslu zá
avšak tako,vyto vykaz nedoplatku n~m Podle § 175 tohoto zákona 
kona ze dne 9. října 1924 ČIS. 221 S .. ~. a_no , atřený doložkou vykona
jest exekučním titulem Jen platebm v~~r~ě °fakovéhoto platebního vý
telnosti a mohla by exekuce Jen na za a 
měru býti povolena. 10 

N e i v y š š í s o U d nevyhověl dovolacímu re msu. 

O Ů vod y: 

,,, ' m názor že se na ni nevztahuje 
Ooyolací rekur~ntka h~JI neprave , o že' odle § 38 zálcona o ne-

ustanovení § 17.~ ,za~0~ad~;s.,;?1/2~n~r~b 'břefna 1888, čís. 33 ř. zák., 
mocenském pOjlstovam e m ~ ze 3 4 ~ákona ze dne 8. února 1909, 
k němuž se připíná ust~l1Qove;I_§~ f~ulem výkaz nedoplatků, potvrzený 
čís. 29 ř. zák., jest pro m exe Llcr:lm I , ra! b I zachován v plat
okresním politickým úřad_em, a z\be;~o čfsar~t7 sb.Yz. a n. § 38 zákona 
nosti zákonem ze dne 1. C'erve~c~ o " •• , °en ustanovení že se pa
o nemocenském pojiš.rov~ní delmlou ?bs~h§~e} a4 zákona tis. 29/1909 
jístné příspěvky vyl;,ahajl ce~~ou, sPr:~:;~~kŮ a o úrocích z nich. Tato 
mají' jen ustanovem o pr?m em pn omco' est exekučním titulem 
místa zákona neustanovujl ted~ l1lIc. o tl 'b ,J 'ér či vy' kaz nedo-

'h" -- ěvků zda Jest JIm p ate nI vym 
pro vyma am pns~k .' __ . 117/26 který zachoval v platnosti § 38 
platků. Proto ze za '?na CIS:, ,,' _ 'k· ro některé druhy zaměst-
zákona o nem~5enskem POJl~tov~n~:eť~~n~: titulem pro jich vymáhání 

~:c~~t~e~;k~~a~e~~;~~~:~~\Zh~Ž ~yk?n~tel~~s~ :r;: ~~~~~~~;~l~~= 
tickým okres~!m _úřa.demj 'CI pl~te_b~l v~~~~~ vyIodilr prakse (Judikát 
jišťovacích 'pnspevku, b~ Y ~~e u~~~mššího so'udu) z jiných ustanovení 
čís .. 144 byvaleho vldenslk7e5 o "k

n 
J aY -C'IS 221/24 J'ímž byla z. měněna co 

. k 'ch Ale podle § za on . .' , .. h" 
~~ ~~~~á~í pojišťovacích příspěvků sta;ší Ulsta~o~ení zt~~~n~&~~ ~;~ 
dovolává onen ju~ikát, b~lo sta.I~~v~~O, y~o!~l~~n~~o~ ;latebního výměru. 
vymáháno exekucI soudm na za ~ ev· . ručení " atnáct dnů. 00-
Ten jest vykonatelný,. uplrnul.?-h od Jeho ?O o·.j'šťo~na. Zákonu čís. 
ložku o. vykon~ttl~O~tI §P;j~~dr~~~~;e;šse~~n~ ~emocenské pojiš~ovny 
221/,24 JSou po e Je o h t d . okresní nemocenske po
jmenované v následujících pa;agra!ec , :' y I"-ťovny (§ 25) závodní 
"-ť . (§ 24) í zemědělske nemocens e pOJls , '''_ť 
Jlsovny "'_ť (§ 26) společenstevní nemocenske pOJls ovny 
nemocenske pOJls ovny " "_ť (§ 28) a posléze i pomocné 
(§ 27), spo,lkové nemocenske pOjls_ ovny , 892' -ís 202 ř. zák. a pó-
pokladny podle zákona ze dne 15. cervencc 1 ,c. " 
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kladny, kt~!év z, převážné části, pojišťuj í osoby podrobené zákonu o en 

§
sljl1lm pOjlstenl soukromých zaměstnanců (zapsané pojišťovny pom~ : 

29). Pro~o p~d}~há ustanovení § 175 uvedeného zákona i vymáhaC~~ 
nem~cens~a pOj1stovna a může tedy vymáhatí pojistné příspěvk 1 I 
r~.~aklad~ p~atebního výměru. Listina, kterou vymáhající věřitelka ~ř~~n 
OZ! ";, n:el1l .vs~k takovým výměrem. Jest nadepsána »výkaz nedo latků«

uvadl' sIce jmeno povmného a také kolik a zač dl'uz" " t P, ' ne b h' "k "V I na pOJ1s nem, ale 
o- sa uje ,pn, az, J1mz se ukládá povinnému zaplacení do určité dob 

Pro~o ?ema razu platebního výměm, který se doručuje povinnému y. 
~ nemz se mu ukládá placení do určité doby. Nelze ted na zákl d~ 
hstmy, kterou vymáhající věřitelka pfedložila, povoliti s!udní exek

a 
~ 

ve smyslu § 175 zákona čís. 221/24. UCl 

Čís,9407. 

vNelz~ vyhověti návrhu, by byl prvopis stanov akciové společnosti 
zaraz~ny ~o ~nihy příloh obchodního rejstříku z knihy př!loh vyň , sp~'~eCt1;ostt . vracen a do knihy příloh byl zař~el1J dodlltně PředIOže:y~ 
overeny OPiS, stanov. 

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1929, R I 913/29.) 

Rej ~ tří k o v Ý , s a. u, d zan;ítl návrh firmy J., akciová s olečnost 
byprvoprs st,ano~, zarazeny pod ČIS. 96/125 do knihy příloh byl ~dtamt cl 
vyjmut, fUI?e v}ac~n a do knihy příloh by na útraty n~vrhovatelči~ 
eyl ddodatne zaraden s r;ávrhem r,ředlo'žený ověřený opils stanov. D Z 
"o y. :00dle ustanovem § 10 nar. min. sprav. ze dne 9. březl1ia 1863 
(~t~;; rl' zat: tO obchodním ~ejsmku,. mají býti smlouvy spo.lečenské 

.o vy a I;' my schvalovacl v uplnem opisu neb v otisku dok '1 
pnloh shromazd'ovány podle doby, kdy do'šly vkládány a bě'n' n!,'y 
lem ,o~~ačeny a, jakmile se nashromáždí těchto příloh ~řiměř:n;~o~~t
m~S1" yh s~~zek opa,t,řen pevnou vazbou. Obsah knih říloh 'est do~ 
~~d~JI~1 saouca~i' re)stnku'pro ,:irm~ společenské, pokul s~ týče ~ejStříkU 

o , • P? e ~~zoru lejstnkoveho soudu by mohlo nastati otřesení 
g~~er~ v kn;,h~ pnloh, kdyby měla býti kniha ta nyní rozebírána a po 
~ ~ne vym,;ne znovu svazována, třeba snad na útraty navrhovatelčiny 

e 'hU r s nd' s o u d napadené usnesení potvrdil, poukázav k důvodů~ 
prve o sou u. 

Nejvyšší soud n h 'Id I , -evy ove ovo acímu rekursu, neshledav pod-
m1l1ek § 16 nesp. říz. 

čís. 9408 .. 

Jsou říšskJoněmecké uhelné syndikáty mlsty nadany' m' h' "'--skou pravomoci ., " . I vrc 008,,,,,-
I odl vov' z~Jmena ve smeru zákazu dodávek do určitých oblasti? 

p . e ?~konemeCkého práva odpovídá dlužník za nemožnost lnění 
ktero~ zavrnrl, a jest prost závazlm k náhradě škody jen při ne~!'nv ! 
nemoznosti plněni. . Vl ene 
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Odepření dodávek říšskoněmeckým uhelným syndikátem bylo by na
hodilým znemožněním dodávky jen, kdyby byl syndikát odpíral dodávky 
do dodaciho obvodu právem. 

pokud zákaz, třebas oprávněného místa, dodati do určitého obvodu, 
lze považovati za náhodu, za niž dodatel neodpovídá. 

(Rozh. ze dne 23. listopadu 1929, Rv I 201/29.) 

Žalobce domáhal se na žalované firmě náhrady škody z nesplnění 
smlouvy o dodání rurs,k!ého koksu. O b a niž š í s o u d y žalobu za-

mítly. N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
prvému soudu, by, doploně řízení, znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Žalobce domáhá se náhrady škody z nesplnění smlouvy o dodání 
1500 tun rurského koksu. Žalovaná popírá povinnost k náhradě škody, 
tvrdíc v podstatě, že podle dodacích podmínek nebyla povinna dodati 
proto, že dohodou Westfalského uhelného syl1idikátu a Dolnoslezského 
uhelného syndikátu bylo zakázáno, dodávati rurský koks do částí čech, 
a to do stanic na trati Střekov-Kladsko a na sever odtud. Zastává názor, 
že dohoda je nařízením místa nadaného vrchn'Ůstenskou prav'Ůmocí ~,e 
smyslu § 7 podmínek. Dále tvrdí, že jí bylo znemožněno dodání náhodou, 
protože rurský syndikát, od něhož si mohla jediné opatřiti koks, dodávky 
do žalobcova obvodu 'Odpíral, a že tu jde tedy o nemožnost dodávky 
podle § 279 něm. obč. zák., za niž neručL Žalobce naproti tomu hájí 
v podstatě názor, že nejde o případ § 7 dodacích podmínek, protože 
zmíněná dohoda syndikátů nenÍ' nařízením místa nadaného vrchnosten
skou pravomocí, že syndikáty takovými místy nejsou, :te nejde o určř(ou 
věc (species), nýbrž o druhové zboží, takže prý nahodilá nemožnost 
žalo.vanou vůbec neomlouvá. Stojí při tom na stanovisku, že nejde o zne
možnění nahodilé, nýbrž o Z<!Ninění proto, že žalovaná mohla dodati 
koks do dne 30. srpna 1926, ,k!dy teprve zmín,ěná dohoda byla pojata 
do syndikátních dodacích podmínek, a že si žalovaná mohla i pro po
zdější dodávky zajislih koks včasnou objednávkou. Odvolací soud při
klonil se k názoru žalované, že řÍ'šskoněm8cké uhelné syndikáty jsou 
místy naqanými vrchnostenskou mocí a že jejich dohoda o rozděleni 
dodávkových obvodů znamená nařízení v·e smyslu § 7 dodacích pod
mínek. podpůrně má odvolací soud i za to, že onou dohodou nastala 
i nemožnost plnění podle § 1447 obč. zák., která osvobodila žalovanou 
od splněn.í dodávk1Y. Jest tedy uvážiti, 1. zda dodací závazek žalované 
jest vyloučen ustanovením § 7 dodacích podmínek, jenž zní, že dodací 
sliby žalované »mají se považovati za neučiněné, aniž objednatel může 
vznésti nárok na náhradu, kdyby směřovaly pwti nařízení, jež bylo vy
dáno některou vrchností nebo některým místem nadaným vrchnostenským 
oprávněním«, - po případě 2. zda nastala dodatečná nahodilá nemož-
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nost plněnL K L Nižší soudy zastávají stanovisko. že říšskoněmecké 
uh;lne syndIkaty J~ou podle německého zákonodárství místy nadanými 
vereJnou pravomoCI a, ze JejIch dOhoda o rozdělení obvodu je nařízením 
ve smyslu § ! dodaclch podmínek. Vyvozují to ze znaleckého posudku 
a z dopIsu nemeckého uhelného říšského komisaře. Dovolatel právem 
v~tJÍ1ká J~ko ,vad~ ř~zení, ,že ne?y:? od ministerstva spravedlnosti vyžá
d~no sdelel1J pravl11c;h predplSu nšskoněmeckých, týkajících se sporné 
ve~1. AI11 ze .~naleckeho posudku ani z dopisu říšského uhelného komi
s~:e n,elze ZJISÍ1Í1 doslov předpisů o říšskoněmeckém uhelném hospo_ 
da;stvl a o p:avon;oci sy~dikátů. Výklad těchto předpisů pro posouzení 
ot~zky, zda nekt~re. uhelne syndIkáty jsou oprávněnými vrchnostenskými -
ml:t~ a zda s,; JejIch pravomoc vztahuje právě na zákaz dodávek do 
U;cltych obvodu, zejména cizí země, přísluší soudu. Není to věcí znalec
hho P?sudikll: který ~e má vyjádřiti jenom o odborně technických otáz
~,~ch" nlko:1 vsak, o otazkách právnkh, Podobně také neváže soud úsudek 
n:skeh~ nemeck,:ho, uhelného komisaře o právním rázu syndil>átŮ. Říšsko
nen;ecky konl1~ar samo vy.slovuje jen v tom směru právní názor, že syn
dIkaty JSo.u ver~Jnop;avmml ~vazy, ale nevyslovuje názor, že do jejich 
pr~v?n;ocI spada ~ zakaz dodavek do určitých oblastí, a zda podle toho 
pr~."e J~Jlch pouhe do~ody o dodávkových oblastech mají již samy ráz 
nanze,l1J mlsta, nada~eho vrchno,stensikou pravomocí. Říšskoněmecký 
uhel~y, kOlTI1s,ar dO'lol~va se k uhájení prvního- názoru nauky, o níž sám 
p;avI, z~ nenl Jednotn~, zejména komentáře Dr. Isaye k říšskému němec
kemu zakonu o uh~ln:~ hospodářs,tví. Již proto nižší soudy neměly se 
spo,leh,no,ut? na d,opls nsskonemeckeho uhelného komisaře a měly samy 
o?povedelJ, k ?tazce o, oprávnění syndikátů podle zákonných předpisů 
nemeckeho prava, Jlchz doslov si měly opatřiti. K tomu nl1tkal i doslov 
samého posudku znalce Z-a. Z tohoto' nelze totiž vyvozovati, že znalec 
poklád~ syndikáty za místa. n,adaná vrchnostenskou pravomocí, pokud 
j~eo zakazy ?5'da."ek d? určI,ty:h oblastí. Znalec uvádí, že orgány uhel
n~ho hoospodarstvl ,moa]I troJI de~ění: 1. Výrobci jsou sdruženi podle 
mlst dolu do syndIkatu, Ty vznlka]I podle zákonného donucení sonkromo
právní ~mlouvou. 2. Syndikáty sdružují Se v říšský uhelný svaz, jenž 
jest pravllIckou osobou práva soukromého jako akciová společnost. 
3. VyrobCI, obchodníci a spotřebitelé tvoří svými zástupci říšskou uhel-
1"G" .radu. Stanovy syndikátů potřebují schválení říšské uhelné rady a 
sJnd~katy ~edo~ uhelné hospodářství pokud se týče odbytu, jejich ú;koc 
lem !:~t _ zClzenl, ~Ie neJs:,? volné ve stanovení Cen. Říšský uhelný svaz 
dohllZl na syndIkaty a mUze omezitil Odbyt jich co do mno'žství a oblastí. 
Podle z,nalc;ov~ posudku nespadá tedy do pravomoci syndikátů omezení 
~blas,tlll, nybr7, sp~da, do pravo~oci svazu. Ríšská uhelná rada řídí pa
hvove hDspodarstvl I novoz a vyvoz za vrchního dozoJ'U' říše a má právo 
odst;~llIÍJ nehospodářskou soutěž syndikátů. Odstranění nehospodářské 
s~~te:e by. ~?,dle, toho, ~ěje-1i se rozdělením oblastí, mDhlo patřiti do 
pns}usno~t~ nsske uhelne rady. Posléze zmiňuje se znalecký posudek 
o ,nahrade skody, kd~ž obylo opatřením říšské uhelné rady, říšského uhel
neho svazu a syndIkatu podle zákona o hospodaření uhlím nějaké trva-
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.. í právo porušeno. Znalec soudí ž'e poškOZen)T má právo na přiměřenou 
jl~h adu na příklad odběratel v~ velkém, když syndikát podle nařízení 
na r , O" '! 't' I "'ské uhelné rady a říšského uhelnéhO' svazu nemuze Spllll I sm ouvu 
ns 'k' t d . dodávce do určité oblasti. Podle obsahu posudku VZlll a e y I po-
~hybnost, zda předpisy o uhelném hospodářství a o vylouče~í dodávek 
do určitých oblastí a po případě zastavení dodávek do takovych oblasÍ1 
lze považovati za nahodilou nemožnost plně~í, kter~. pravrde!ně vyl~.
čuje náhradu, a to J. pod},e § 279 něm. obČ. zak. I, pn druhov;m ,~,bozl, 

ení-li vůbec dosazltelne. Proto al11 dopIsy uhelneho komlsare nssko
~ěmeckého, ani posudek znalce nemohou býti spol~hlivým zá~ladem pro 
řešeni otázky, zda říšskoněmecké uhelné syndIkaty JSou mIs ty nada
nými vrchnostenskou pravomocí, zejména co do ,z~~azu ,dod~v:e~ d~ 
určitých oblastí, a z~a pouhá Jejich ,~oho,da znamena J!Z nanze~l, Jez ma 
na mysli § 7 dodaclch podmmek. Rlzen; Je !edy, ku~e p:ooto, :e nebylo 
vyžádáno od ministerstva sprawedlnosÍ1 sdelenl predplsll nemeckeho 
práva o uhelném hospodářství, platných v tomto směru. 

Odvolací soud založil svůj nárok podpůrně i na tom, že dohoda syn
dikátu znamená nahodilou nemožnost splnilti smlouvu, O tom bylo by 
ovšem uvažovati teprv, kdyby žalo'lanou nesprošťoval dodávky již do
slov podmínek (§ 7). Podle § 279 něm, obč. zák. odpovídá dlužník za 
osobn[ nemožnost plnění (Unverm6gen), je-Ii dlužné plnění určeno Jen 
podle druhu, pokud jest jinak možné plnění dr;,hn, i ,kdy~ viny nemá, 
Jinak dlužník jest prost závazku podle § 275 nem. ob,c. zak'c,pokud se 
splnění stalo po vzniku závazku nemožným okolnostmI, za nez neodpo
vídá. Tomu rovná se i osobní znemožnění (Unverm6gen). Podle § 276 
něm. obč. zák, odpovídá dlužník za úmysl a za nedbalost. Nedbale jedná, 
kdo opomene péči v obchodě obvyklou. ?odle § 280 něm. obČ .. ~ák. má 
dlužník nahradilti škodu z nesplnění následkem okolno'sh, za I11Z odpo
vídá, V podstatě nejsou zásady zdejšího práva odlišné, .Za naho?ilou 
nemožnost plnění dJ.ulžník ovšem neodpovídá, ale nahodIla nemoznost 
nesmí býti zaviněna (§ 1311 obč , zák.), Nápotomní nahodilá, te,dy (en 
nezaviněná nemožno-st ruší j'akýkoliv závazek podle § 1447 obc, zak, 
Není pmto třeba rozebírati otázku, podle kterého z obou práv jest případ 
řešiti, protože podle obojího práva odpovídá dlužník za nemožnost, 
kterou zavinil, a jest prost závazku k náhradě škody jenom při nemož
noslÍ nezaviněné. Bylo by tedy uvážiti v tomto' směru, zda dohod-a Dolno
slezského a Rýnsko-westfálského syndikátu o rozdělení dodávkových 
obvodů a) znamená vůbec nemožnost plnění, je-li totiž okolností, která 
znemožnila po smlouvě splnění žalované, a b) zda žalovaná za tuto 
nenlOžnost odpovídá, zda ji zavinila. Vůbec, ani osobně, nebylo by ovšem 
žalované plnění nemožné, kdyby byla mohla svému dodacímu závazku 
dostát tím, 'že by byla dodala v Německu, Žalobce stojí sice na stano
visku, že místem plnění podle podmínek jest důl v Německu ,a že proto 
tu není nemožnosti plnění vůbec. Ale přehliži, že žalovaná převzala po
vinnost vypraviti zboží do československa na příjemce udané žalobcem 
a měla opatřiti i vývozní listy. To bylo podstatnou 'č'ástí smlouvy, ježto 
žalobce chtél podle obsahu korespondence opatřilti žalované odbyt rur-
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ského koksu v Československu ve svém obchodním obvodu. Pokud tedy 
žalobce lrv,al na výpravě objednaného zboží do čech a nežádal jen do
dání koksu v Německu na dolech bez takové výpravy, bylo by žalované 
znemoiněno bývalo dodání, tedy i splnění, kdyby jí bylo nemožno vy
praviti koks do Čech, poněvadž to právě bylo podstatnou částí smlouvy. 
Jinak by tomu ovšem bylo, kdyby býval žalobce žádal dodání v Německu 
na dole a upustil od zařízení výpravy do zakázaného obvodu. To se všwk 
nestalo. Odepření dodávek syndikátem bylo by lze pokládati za nahodilé 
znemožnění dodávky jen, kdyby byly syndikáty odpíraly dodávky do 
žalobcova obvodu právem, taMe žalov'aná nemohla vynutiti dodávku. 
Nebyly-li však syndikáty oprávněny odpírati dodávku a nebyly přísluš
ným místem, které mohlo něco takového zaříditi a nebylo-li jejich opatře
ní ani příslušným místem schváleno, nebylo by po případě ani takové ne
možnosti plnění. Nižší soudy o tom však neuvažovaly a nezjistily po
třebný skutkový podklad pro právní úsudek v těchto směrech, ač vy
líčené úvahy k tomu nutkaly. Proto je řízení v nižších stolicích po pří
padě kusé podle §§ 496 čís. 3 a 5-13 c. ř. s. Pro posouzení otázky ne
možnosti plnění bylo by třeba zjistm právní předpisy Ů' tom, kdo byl. 
oprávněn vydávati zákazy vývozu koksu rurského' do žalobcova obvodu, . 
zda byl zákaz vydán oprávněným místem a kdy se tak stalo a zda podle 
toho bylo žalované znemožněno vypraviti ~alobci všecky objednané va
gony nebo jen jejich část. Další otázkou ovšem by bylo, zda takový 
zákaz, třeba oprávněného místa, lze považovati za náhodu, za niž žalo
vaná neodpovídá. Podle § 307 něm. obč. zák. odpovídá dlužník za škodu, 
zná-li nebo musí-li znáti nemožnost plnění při ujednání smlouvy, smě
řujfcí k plnění nemožnému. Podle § 308 něm. obč. zák. nevadí platnosti 
smlouvy nemožnost odstranitelná, ujednána-li smlouva pro případ mož
nosti. Totéž platí podle § 309 něm. obč. zák., odporuje-li smlouva zá
konnému zákazu. Tytéž zásady lze vyvoditi i pro tuzemské právo 
z § 1311, 1447 a 878 obč. zák. Je-li správné dovolatelovo tvrzení v od
volání, že podle § 108 prováděcích nařízení k uhelnému zákonu němec
kému mohla se žalovaná domáhati náhrady za to, že jí bylo pro zákaz 
dodávek do u"č'ité oblasti odepřeno splnění smlouvy se žalobcem, bylo 
by uvážiti, zda zákon o uhelném hospodářství a pwváděcí nařízení 
k němu zamýšlely, by takové zákazy byly považovány za nahodilé zne
m01žnenf smlouvy, za něž smluvník -neodpovídá, či- za nemožnost zavi
něnou. Bylo by sotva spravedli"é, hy se žalovaná mohla domoci náhrady 
za to, že sama nesplnila smlouvu, ale nemusela náhradu poskytnouti 
žalobci. Žalovaná neodpovídala by ovšem za zákaz dodávek do zmíně
ných českých obvodů, ,kdyby se byla včasnou objednávkou prodaného 
množství koksu kryla a bylo jí odepřeno bud' splnění smlouvy neb aspoň 
její uzavření právě pro zákaz oprávněného místa. Nekryla-li se žalovaná 
a nepokusila-li se ani o' to, zajistiti si po,třebné ml10žstvi koksu, který 
potřebovala pro žalobce, bylo by otázkou, zda neodpovídá za to, že ne
může dodati. Dovolatel i v tom směru vytýká právem, že zavinění či 
nezavinění nemožnosti plnění nebylo dostatečně zjištěno. Bude proto 
popřípadě na nižších soudech, by dále zjistily nejen právní předpisy 
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o uhelném hospodářství v Německu a, pokud podle nich lze po\"ažovati 
zákaz dodávky do určité oblasti' za nahodilou nemožnost plnění, nýbrž 
i okolnosti odůvodňující, 'že za nemožnost tu žalovaná neodpovídá, ze
jména zda nastaly takové s,kutečnosti, které omlouvají žalovanou, že 
se včas nekryla. Posléze bude po případě zjistiti ,a uvážiti, zda znemož
nění plnění nastalo již před 30. srpnem 1926 a zda žalovaná mohla aspoň 
vagony do té doby objednané žalobci dodati a zda brání žalobnímu 
nároku dodací podmínky syndikátu. 

čís. 9409. 

Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. 
K zápisu výmazu likvidačn.í firmy společenstva není třeba svolení 

berní správy ve smyslu § 8 zákona ze dne 17. února 1920, čís. 134 ř. zák. 
Fuse společenstva j,est zvláštním způsobem jeho zrušení usnesenúu 

společenstva. Má-Ii společenstvo splynoutí s jiným, jest se předem 
usnésti na jeho zrušení a na likvidaci. 

Společenstvo, vstoupivši do likvidace, nemůže se již usnášeti na od
volátú zrušeni a likvidace společenstva. 

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1929, R I 647/29.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d povolil výmaz společ'enstva z rejstříku a 
zamítl žádost členů bý'valého druž'stva o zastav·ení výmazu družstva a Za 
opětný zápis firmy dmžstva do společenstevního, rejstříku a za výmaz' 
likvidace firmy i likvi'datorů. D ú vod y: Ukvidace a skončení likvidace 
bylo řádně svolanou v"lnou hromadou družstva usneseno a schváleno 
a nemůie býti měněno pouhým jednostranným prohlášením jednotlivých 
bývalých členů dnržstva, nesouhlasících s usnesením o likvidaci druž
stva a o jeho výmazu, ani usnesením pozdější mimořádné valné hro
mady, která ani způsobem předepsaným stanovami nebyla řádně svo
lána. Rek li r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. D ů vod y: 
Ke správným, stavu věci i zákonu vyhovujícím důvodům napadeného 
usnesení dodává se jen ještě toto. Co se týče otázky, zda jsou zaplaceny 
daně družstvem dluhované, jest dodatečným šetřením, zejména přípi
sem berního úřadu zjištěno, že družstvo má veškeré daně včetně do roku 
1928 zcela zapl'acené, čímž jest splněn předpoklad pro- navržený výmaz 
společenstva a pro skončení likvidace. Družstvo ostatně vykázalo ná
vrhem ze dne 9. března 1928, že se valná hromada ze dne 28. října 1927 
usnesla na výmazu družstva a že likvidátorům bylo uděleno absoluto'rium 
a předložilo o provedené likvidaci konečnou lik!vidační uzávérku. Když 
takto soudu rejstříkovému prokázáno bylo skončení likvidace, nebylo dů
vodu odepříti žádaný výmaz družslva ze společenstevního rejstříku a 
právem tudíž prvý soud povolil výmaz družstva z rejstříku. Důsledkem 
toho však právem zamítl rejstříkový soud žádost stě'žovatelů za opětný 
zápis firmy, o niž jde, to tím spíše, ano vstoupení družstva do likvidace 
znamená tolik, že družstvo bylo zrušeno podle § 36 zákona ze dne 
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9. dubna 1 tl73, čís. 70 ř. zák. a, když zrušeno bylo, přestalo j<tko takové 
eXlstovatr a nemohlo se již usnášeti' na odvolání zrušení a likvidace 
družstva. Odvolání lik,vidace není t~díž již možné. Družstvo již zrušené 
mohlo by tedy Jen obzlvnouÍl tak, ze by znova bylo založeno, toho pří
padu však tu není. Usnesení na odvolání zrušení a likvidace družstva 
jest za tohoto stavu věci bezvýznamné. 

N e j v y Š š í s o u d nev}Chověl dovolacímu rekursu. 

O il vo dy: 

Napadené usnesení rekursního soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení 
so~du rejstříkového" není ve zřejmém rozporu ani se zákonem ani se 
SpISy, a není ani stíženo zmatečností. Není tu tedy podmínek § 16 cís. 
pat. .ze dne ? srpna 1854, čís. 208 ř. zák. a nemohlo býti dovolací stíž
nostI vyhoveno. Vzhledem k vývodilm této stížnosti jest však dodati 
ještě toto: Jak nejvyšší soud jíž vyslovil v plenárním usne~ení ze dne 
2:. červn~ 192~, ~ťís. pres .• 540/23 (čís. 2753 sb. n. s.), není k zápisu 
vymazu hkvldacm fIrmy vubec třeba svolení berní správy ve smyslu 
~ 8 záko~a. ze dne 17. únOra 1920, čís. 134 sb. z. a n. Bylo ho ovšem 
treba k zaplsu usnesení' o dobrovolném zrušení společenstva, rejstříkový 
soud SI vsak před vyřízením opovědi zrušení a líkvildace družstva ze 
dne 6. listopadu 1928 nevyžád",l to,to svolení a povolil zápis usnesením 
ze dn~, 19; listop~du 1?26. Než tato závada byla odklizena dodatečným 
~rohlaselllm berm spravy ze dne 13. listopadu 1929, že proti výmazu 
fr~my. spo.le~e~stva v lik~id~ci ne~í námiltek. I jínak bylo, vyhověno pod
mmkam, Jez treba splmtI pred vymazem firmy. Společenstvo usneslo se 
~a val~é hro,?adě dne 5. září 1926 na likvidaci po sloučení se stejno
]mennym druzstvem v P. Zákon ze dne 9. dubna 1873 čís. 70 ř. zák. se 
sic.e v~slo~ně nezmiňuj;, o ,fusi i.~ko. zruš~vacím dilvodu, než fuse podle 
sve pravnr povahy nem nez zvlastmm zpusobem zrušení družstva usne~ 
sením s~oleč.en.stva (§ 36 čís. 2 uved. zák.). Má-li tedy společenstvo 
splynoutri s Jlnym, nutno se předem usnésti na jeho zrušení a na likvi
daci, což se právé stalo na valné hromadě ze dne 5. září 1926. Jinak 
bude ob,dO'?ně použíti i před~isu čl. 247 obch. zák., při čemž jest vša1k 
ne~brtn,~. trepa zachovalI se I podle § 40 zák. družstevního· co do vy
'.van! ventelu, by se u společenstv,« přihlásili (viz Dr. Emil Stross: Oas 
aster. Oenossenschaftsrecht str. 245 a srovnej Dr. Karel Hermann Otav
ský: Všeobecný zá~o~ obchOdní str. 851 a II. díl str. 1774). Toto vyzvání 
Jest v,e spIsech vykazano. Valná hromada ze dne 28. října 1927 schválila 
konecnou lIkVIdační bilanci, udělila likvidátorům absolutorium a usne
sla se r:a .výmazu družstva ze společenstevního rejstříku, tedy na výmazu 
hkvldaclll f;nny. P~dle konečné hi,lance vyvažují pasiva družstva jeho 
akt~va. N,em tedy zavady, by navrhovaný výmaz nebyl povolen. Vyslo
vU);-h stežov~telé domn~ěnku, ~e likvidační bilance nebyla správná, ne
muze to vyvrahtI skutecnost, ze byla valnou hromadou schválena a že 
~Xlo likvidáto;ilm, dáno absolutorium. Bilance byla sestavena ke dni 28. 
rlJna 1927 a tehoz dne byla valnou hromadou schválena a absolutorium 
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likvidátorům uděleno. Tím dnem jest tedy pokládati; likvidaci z;ušené;lO 
družstva za skončenou. Pokud byla zamít"ut2. opověď stěžovatelu k opet
nému zápisu družstva, stačí poukázati ke správným důvodilmnapade
něho usnesení, které se v podstatě kryjí s rozhodnutím nejvyšš.ho soudu 
čís. 3602 sb. r,. s. 

čís. 9410. 

Odkazovnlku nepřísluší právo k rekursu do usnesení, jímž bylo schvá
leno prOjednání pozůstalosti soudním komisařem, ani do usnesení o ode
vzdací listině. 

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1929, R I 769/29.) 

Do usnesení p o' z il s t a los t n í h o s o u d u, jímž bylo schváleno 
projec\nání pozilstalosti notářem jako, soudním komis,ařem, a v' němž 
bylo dále uvedeno, které věci byly pojaty do pozůstalosti a že odevzdací 
lilstina bude vydána, až budou zapraveny dědické poplatky, podal od
kazovník rekurs, v němž uváděl v podstatě, že napadené usnesení spo
čívá na nesprávném ocenění pozilstalO'sti, čímž prý jest zkrácen. R e_ 
k II r sní s o.u d napadené usnesení potvrdil. 

N e j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekurs odkazovníků. 

Důvody: 

Stěžovatel vystupuje v pozilstalostním řízení jako odkazovník. Ale 
odkazovníku neposkytuje zákon v pozilstalostním řízení zásadně vliv na 
soudní rozhodování o tom, které věci jsou nebo nejsou pozůstalostním 
jměním. Vyplývá to již z ustanovení § g,s nesp. říz., podle n,ěhož nepatří 
odkazovník k osobám, které jest z úřední povinnosti obeslati k soupisu 
pozilstalosti, leč že by šlo o případ § 812 obč. zák. Ježto nejde o takový 
případ, ani o případ, jenž jest podkladem rozhodnutí ,Č'ís. 7267 sb. n. s., 
a ani z ustanovení §§ 159 až 161 nesp. říz. a 817, 685, 688 obč. zák. 
určujících práva odkazovníků, nevyplývá, že zákon vyhradil odkazov
níkům vliv na projednávání pozilstalosti, bylo stěžovateli odepříti podle 
§ 9 nesp. říz. právo ke stfžnosti. 

čís. 9411. 

Pro'lozo'láfií zvěrolékařské pmksle pO' živnostetllllru není obchodem. 
Splátkové 'Obchody (zákon ze dne 27. dubna1896, čís. 70 ř. zák.). 
Jde o obch'Od splátl<ový, měla-li býti kupní cena za věc zaplacena 

z části hotově, z části ve splátl<ách zajištěných směnkami s ručitelem. 
Předpis § 6 (3) z(tk. platí, ať byl žalovaný zastoupen adv~kátem 

nebo nebyl. Nezáleží na tom, zda se žalovaný pustil do projednávání 
a vznesl námitku nepříslušnosti teprve po. proV'edeni důkazů. 

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1929, R I 920/<29.) 
Civilní rozhodnutí XI. 98 
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o žalujíc~ fir;11ao Frodal~ žalovanému zvěrolékaři automobil za 40.000 
Kc, z mchzo n;o~l. zalova.ny .zapraviti 10.000 Kč při odebrání automobilu 
zbytek v mes1cmcoh splatkach pod ztrátou lhůt. Žalovaný se zdráhal pře~ 
~zftr aut~mobrI: Zalob?u, zadanou na umluveném sudišti, domáhala se 
z.al?bky~'e ~a zalovanem zaplacení 10.000 Kč. žalovaný namítl mimo 
pne / 1':,lstr:1 noepřísl~šnost dovolaného soudu, ježto jde o obchod splát
kovy,.pn nemz Jest u;nluva sudiště podle § lO4 j. n. nepřipustná. S o u d 
p: ves t o I 1 C e namltku místní nepřislušnosti zamitl. D ů vod y: 
Prednese;n obou .stran jest zjištěno, že vůz dodán nebyl a chybi tu tedv 
podstatna P?dml~ka § 1 zakona o obcho(\ech splátkových. Neni tu 
obchodu splatko~e~o, n;ní také žalována splátka, nýbrž část kupní ceny 
splatna p09.le zaverečn.ehoo listu hotově. Že nejde o obchod splátkový 
t.omu svedcI.: ?bsaho zaverečného listu ze dne 28. června 1928. Tímto 
lIstem Je~t ZJl.~t~no, ze okromě částkl' lO.OOO Kč měla ostatníč'ást kupní 
~eny by.tr zaJlstena s;n'~nkan;ll a ručItelem jmenován Fran!. Š., příbuzný 
zalo~~neho. Podle zaverečneho hstu jest smluvena soudní příslušrost 
zdeJslho s?ud~ vě:~ě příslušného (§ lO4 j. n.). Rek u r sní SOlU d 
~amltce m!stm neP:ls~u~nosti vyhověl a žalobu odmítl. D ů vod y: Stě
zovat~l pravem vytyka, 'Ze žalováno jest z obchodu splátkového, že podle 
§ 6 z<l!kon~ ze dne 27. dubna 1896 čís. 70 ř. zák. nemá tu místa sudiště 
s,?louvy, z:; dob~ovolné podroben'; se kupitelovo jinému soudu jest ne
zava~ne o~ ze k tet~ nepříslušnosti jest hleděti z úřadu, a to až do exe
k~čnrho nzenl. Prvy so~d v. napad~ném usnesení uvádí, že bylo zjištěno 
predn~sem obou ~tran, ze vuz dodan nebyl a že chybí tu tedy podstatná 
po~mrnk~ § I z~kona o obchodech splátkových, že není tu obchodu 
splatko,,:e~,o, ne.Ol t<l!ké žalován~o splátka, nýbrž část kupní ceny splatná 
podle .z~~erečneh? listu, Jest zpsteno, že kromě částky 10.000 Kč měla 
ostat11l cast kup11l ceny býti zajiištěna směnkami a ručitelem _ že tu 
tedl' nejde o obchod splátkový. Podle § 1 zákona o obchodech splát
k?~ych J~o~ o?chody splftt~?vými ve smyslu tohoto zákona prodeje mo" 
~lty~h vec! predsev.zat~ . pn provozování obchodu nebo jiné živnosti, 
Jlchz~~p11l cena ma. br:l zapr~vena po částkách (splátkami) a jež se 
kUp~jlClmu odevzdajl dnv~, onez kupní cena jest úplně zaplacena. O ta
kovy o!JCho~ podle ~v~zenl zaloby a podle obsahu závěrečního listu tu 
Jde. Vza!obe se t;'r91, ze podle závěrečního listu ze dne 28. června 1928 
prodala :alobky~ne zalovanému osobní automobil za 40.000 Kč že auto
mobr1 mel byl1l zalované straně dodán 1. srpna 1928 žalovan '0' d b " ol . . o , 'Y pn o e-

ra,nl r:reo zapr~vltl hotovo} 0.000 !<č a zbytek v 18. měsíčních splátkách 
smenecne krl'ty~h P?d zt:atou }hut. K automobHu vyhradila si žalující 
strana vlast11!cke pravo az do uplného zaplacení žalova'n' p' b 
ď d o d 'h' . . y ry se ez-
u~~ ne z ra ~ automobil převzíti, automobil jest uložen pro něho u ža-

IUJICI strany ~ za!ule se o zaplacení lO.OOO Kč. Podle závěrečního listu 
automobcl mel byh zaplacen 10.000 Kč hotově a zbytek do 18 ,. o 

I'tk d' • meSlCU 
nao sjl a y p? ztrat.ou Ihut. Dále jest tam uvedeno, že obchod usku-
tecnen prostredOlctvl1ll banky L. a že ručitel na směnky bude F. Š. 

P?dle náozo.ru rek'llrsnfho soudu na tom, zda jest obchod splátkový,čili 
olc, nemenl okolnost, že část kupní ceny, která podle smlouvy měla býti 
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zaplacena ve splátkách, měla býti kryta směnkami s ručitelem, rozho
duje jen, že jen 'část kupní ceny měla býti placena hotově při dodání 
auta a ostatní ve splátkách později. Jde tu tedy o obchod splátkový. 
Nerozhodno jest, že automobil ješt'ě ani dodán nebyl a že se nežaluje 
o zapravení splátky, nýbrž q .,apraveni částky kupní ceny, která měla 
býti hotově placena při dodání. Cit. § 6 nerozlišuje, o jaké žaloby ze 
splátkového obchodn jde. Jest tedy i tato žaloba žalobou ze splátkového 
obchodu. Ke své místní příslušnosti měl soud podle § 43 j. n. a § 6 zák. 
o spl. obch. a § 477 čís. 3 c. ř. s. přihlížeti z úřadu a měl tím spíše 
vyhověti námitce nepříslušnosti vznesené žalovanou stranou. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyho"ěl dovolacímu rekursu. 

D ů vod y: 

Dovolací relmrentka vytýká napadenému usnesení nezákonnost a ne
správné právní posouzení, namítajíc: 1) Nejde prý o pravý splátkový 
obchod, protože podle podmínek závěrečného listu má býti kupní cena 
zaplacena tak, že částku 10.000 Kč jest složiti hotově při převzetí auto
mobilu a že zbytek bude zaplacen siněnkamil v osmnácti lhůtách. Jež
to dání směnek jest prý placením, měl býti automobil zaplacen hotově 
a spláceno mělo býti teprve na směnku, danou na místě placení (animo 
solutionis). 2) I kdyby šlo o splátkový obchod, nebylo by prý lze na 
souzený případ vztahovati předpisy zákona ze dne 27. dubna 1896 čís. 
70 ř. zák., protože koupě automobilu byla na straně kupujícího jedná
ním obchodním (§ 10 téhož zákona). 3) žalovaný prý jest s námitkou 
nepříslušnosti soudu pre,ldudován podle § 6 (3) zákona čín, 70/1896 
ř. zák., protože, ač byl zastoupen advokátem, pustil se do jednání a ná
mitku nepříslušnosti soudu vznesl teprve po řízení průvodním. Dovolací
mu rekursu nelze po žádné stránce přiznati oprávněnost. Námitku uve
denou pod 1) vyvrátil případně již rekmsní soud a stačí v té phčině 
odkázati na jeho důvody, jichž správnost nebyla otřesena vývody do
volací rekurentky, ana sama přiznává, že i zbytek kupní ceny - 30.000 
Kč, který měl býti kryt směnkami, měl býti zaplacen v osmnáct" mě~ 
síčních lhůtách, tedy po částkách, jak předpokládá předpis § 1 zá,'ona 
čís. 70/1896 ř. zák. Podle samé žaloby neměly směnky by ti odevzdány 
k zaplacení, nýbrž jen k zajištění jednotlivých měsíčních splátek. Pokud 
jde o námitku uvedenou pod 2), opírá ji dovolací rekurentka o tvrzení, 
že žalovaný provozuje na venkově soukromou praksi zvěmlékařskou, 
,která jest živnosti, a že automobil koupil proto, by mohl tuto svou živ
nost provozovati. Avšak provozování zvěrolékařské prakse po živno
stensku nelze podřaditi pod žádný z obchodů, uvedených v čl. 271 a 272 
obch. zák. a nelze považovati z'lěrolékaře ani za kupce ve smyslu čl. 
4, 273 a 274 obch. zák. Námitka 'lvedená pod 3) jest lichá. Podle § 6 
(3) zákona ze dne 27. dubna 1896 čís. 70 ř. zák. může býti nepřísluš
nost smluveného soudu odstraněna jen tím, že se žalovaný přes před
chozí poučení soudcovo dá do projednávání. Tento jasný předpis platí 
v každém přípaM, ať byl žalovaný zastoupen advokátem nebo nebyJ, 
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neboť zákon takového rozdílu nečiní a nemů'že jej tedy činiti ani soud. 
Nezáleží ani na tom, že se žalovaný pustí.! do jednání a vznesl námitku 
nepříslušnosti soudu teprve po provedení důtktaZů, protože k této nepří
slušnosti musí býti hleděno z úřadu, a to až do výkonu exekučního pro
deje (§ 6 (2) zákona čís. 70/.1896 ř. zák.), a rozhodné jest jen, zda 
byl žalovaný soudcem poučen o nepříslušnosti dovolaného soudu podle 
§ 6 zmíněného zákona, než se dal do projednávání. Dovolací rekurentka 
však netvrdí, že toto poučení bylo žalovanému prvým soudem uděleno 
a ani to tvrditi nemůže, protože prvý soudce svou příslušnost uznával: 

čís. 9412. 

Převzetí dluhu neni darováním, i když se stalo bez úplaty. Není 
třeba určitosti převzatého dluhu, stačí jeho určitelnost. Slib věna v me
zích dotační povinnosti není. darovacím. slibem. 

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1929, Rv I 98/>29.) 

Žalobkyně domáhala se na žalovaném svém bratru zaplacení 4.400 
Kč, ježto prý se žalovi>ný zaručil za dluh své matky v zažalované výši. 
O b a n i 'ž š í s o II d Y žalobu zamítly. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek a vrátil věc odvola
cimu soudu, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti a napadeným rozsudkem, že prohlášeni žalovaného 
po matčině smrti k žalobkyni: "Pepi, nepotřebuješ miti strach o peníze, 
které II chtěla matka ještě dát. Vím přece, co vám matka již vyplatila. 
To ti vyplatím. Dopřej mi jenom prozatim času a nenaléhej na mne«. 
nemůže býti vyloženo jako převzetí dluhu. Odůvodnění odvolacího sou~ 
du, že žalovaný neprohlásil výslovně, že a v jakém rozsahu přejímá 
dotační povinost za matku, jest zřejmě nedostatečné. Podle přednesu 
žalující stlany, jejž první soud uznal pravdivým, smluvila žalobkyně 
s matkou, že obdrží od ní na splnění dotační povinnosti, na zaplaceni 
zápújčky 1.500 Kč a na zaplacení mzdy 500 Kč, úhrnem 10.000 Kč, 
a zůstala matka na tuto sumu dlužna zažalovanou částku 4.400 Kč. 

Tvrzené prohlášení žalovaného nebY'lo by lze při tomto stavu věcí vy
ložiti jinak, nežli že se uvolil zaplatiti tento matčin dluh, že tedy jej 
převzal podle § 1406 obč. zák. Žalovaný sám nepokusil se o jiný jeho 
výklad. Al11 úmluva žalobkyně s matkou, ani převzetí dluhu žalovaným 
nepotřebovaly k platnosti formy notářského spi,su. Ona úmluva mohla 
by býti pokládána za darovací smlouvu jen potud, pokud by suma slí
bená věnem přesahvvala dotační povinnost (srovnej judikát čis. 239); 
to však nebylo ani :vrzeno. Samo převzetí dluhu není darováním ve 
smyslu § 938 obě. zák., i když se stalo bez úplaty, neboť nerozmnoží 
se. jim jmění věřitele a bezúplatné převzetí dluhu nečiní převzaté plnění 
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plněním bezúplatným, jak darovací smlouva vyžaduje. Neobstojí aní 
další dllvod, z n·ěbož odvolací soud zamítl žalobní nárok, že nebylo 
prokázáno, že žalov mý věděl, kolik má žalobkyně ještě od matky ob
držeti, a že proto jeho slib, neprojevující, kolik chce zaplatiti, nebyl 
dostatečně určitý. Podle § 869 obč. zák. nez3!Mádají zcela neurčitá pro
hlášení závazek, ale i závazek prozatim neurčitý může býti platně pře
vzat určitým prohlášením, jest-Ii jeho obsah zjistitelný. Pod touto pod
m,nkou může býti platně převzat k zaplacení zbytek dluhu, i když stra
nálil není ještě známá jeho výše. O tom, že zbytek pohledávky žalobkyně 
jest zji,stitelný, není a nemůže býti spom, v případě však, že žalovaný 
prohlásil, jak žalobkyn-ě tvrdí, že jest o pohledi<vce žalobkyně informo
ván a že ji zaplatí, nemůže býti ani o neurčitosti jeho prohlášení řeči. 
Námitka omylu, již by žalovaný snad mohl uplatniti, nebyla vznesena. 
jestli'že tedy, jak žalovaný sice popírá, ale první sond zjistil, žalovaný 
skutečně, třebas jenom ústně, žalobkyni slíbil zaplatiti její pohledávku, 
jest žalobní nárok důvodem po právu, a hyla rozepře nesprávně posou
zena po stránce právní, když byl nižšími soudy zamítnut. Prozatím nelze 
však o něm konečně rozhodnouti, neboť odvolací soud neučinil pod 
vlivem svého nesprávného právního názoru o ústnim převzetí dluhu skut
kové zjištění, ač právě v tomto směru doplnil řízení. 

Čís. 9413. 

Osmíhodinná pracQvní dQba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čís. 
91 sb. z. a n.). 

Nárok 00, .odměnu za práci přes čas jest nárQkem ze mzdy a proml
čuje se ve třech letech. 

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1929, Rv 1 706/29.) 

Žalobou, zadanou na soudě roku 1928, domáhal se žalobce na ža
lovaném zaplacení odměny za práci přes čas v létech 1919'-1921. O b a 
niž š í s o u d y žalobu zamítly, majíce za to, že žalobní, .nárok jest 
promlčen vzhledem k § 1486 obč. zák. 

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

O II vod y: 

Mylným jest dovolatelův názor, že jeho pohledávka odměny za práci 
přes čas není pohledávkou z poměru služebního, nýbrž že mu přísluší ze 
zákona ze dne 19. prosince 1918 čís. 91 sb. z. a n. o osmihodinné době 
pracovní, a že se proto na ni nevztahuje ustanovení § 1486 čís. 5. obč. 
zák. o třHetém promlčení. Oovolatel si patrně neuvědomil rozdíl mezi 
skutkovým a právním základem svého nároku. Z uvedeného' zákona o s.o
bě nemohl by žalobce odvozovati vznik zažalované pohledávky, kdyby 
nebyl u žalované zaměstnán a kdyby pro ni nepracoval přes pravidelnou 
pracovní dobu. Služební poměr a mimořádně vykonaná práce jsou skut
kové předpoklady nároku na odměnu za práci přes 'č'as, kdežto. zákon 
čís. 91/1918 sb. z.a n. pos,kytuje tomuto nároku jen základ právní. 
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Podl!.: toho jest i nárok na odměnu za práci přes čas náro'kem ze mzdy 
a plOmlčuje se podle předpisu § 1486 čís. 5 obč. zák. ve třech letech, 
což vyslovil nejvyšší soud již v důvodech rozhodnutí čís. 6983 a 8896 
sb. n. s. 

čís. 9414. 

Ochrana nájemců (zákon ze dne 28. březoo 1928, čís. 44 sb. z. a n.). 
Pro pojem »nového nájemníka« ve smyslu § 31 čís. 4 zák. jest 

lhostejno, zda byl jeho dnvější byt v témže domě čili nic. 

(Rozh. ze dne 28. lístopadu 1929, Rv I 1771/,29.) 

Proti výpovědí z najatého bytu namítl žalovaný najmě, že nájemní 
poměr, o nějž jde, spadá pod zákon na ochranu nájemců. žalovaný obý
va.l byt, z něhož dostal výpověď, od roku 1926, před tím obýval ji,ný 
byt v témže domě. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e ponechal 
výpověď v platnosti, mimo jiné z těchto d ů vod ů: Podle § 31 'ČÍs. 4 
zákona o ochraně nájemníků zákon tento se nevztahuje na byty skláda
jící se mimo kuchynI' a obytné pokoje služebné ze čtyř nebo vke obyt
ných místností, které byly proHajaty po 1. květnu 1924 novému nájem
níku. Jest zjištěno, že byt, o nějž jde, záleží z kuchyně, z pokojíku pro 
služku, jež ve výpovědním návrhu jsou označeny jako příslušenství a ze 
čtyř pokojů, a že se žalovaný nastěhoval do bytu jako do jiné bytové 
jednotky v roce 1926, obývaje, jak žalovaná strana sama přednesla, od 
roku 1924 jiný byt. Tyto nesporné skutkové okolnosti nezůstavují po
chybnotí, že jsou splněny veškeré zákonné předpoklady § 31 čís. 4 shora 
cit. zákona: bytový rozsah, doba nového nájmu. Másti nemůže zákonná 
terminologie »novému nájemníkovi«, neboť slova ta jsou v zákoně nad
bytečná, a objasniti mají jen skutečnost, že se shora uvedená výjimka 
nevztahuje na nájemníky před 1. květnem 1924 a nájemníky před vy
hlášením zákona. Ježto se nájemní smlouva o žalobním předmětu stala 
v roce 1926, nastěhování stalo se do no'vé bytové jednotky, jde o »ná
jemníka nového«. O d vol a c í s o u d napadený rozsudek potvrdil 
v podstatě z jeho důvodů. 

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

D ů vod y: 

S hlediska dovolacího důvodu podle čís. 4 § 503 c. ř. s. dovozuje 
se v dovolání, že žalovaného nelze považovati za »nového nájemníka« 
ve smyslu § 31 čís. 4 zákom ze dne 28. března 1928 čís. 44 sb. z. a n., 
poněvadž bydlel v témže domě, třebaže v jiném bytě, již před 1. květ
nem 1924 a protože šlo v roce 1926 jen o výměnu dřívějšího bytu za 
jiný byt v témže domě. Dovolatelův názor jest zřejmě mylný. Užívá-Ii 
zákon v § 31 6s. 4 označení »nový nájemník«, jest tím rozuměti každého 
"ájemníka, který najal nový byt, totiž takový byt, který bezprostředně 
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před tím najatý "neměl, nezáleží však na tom, zda byl jeho dřívěj~~ byt 
v témže domě čili nic. To plyne jasně i z toho, že v § 31 CIS. 4 
nemluví zákon o »domech«, jako na pL v § 31 čís. 1 a 3, nýbrž výslovně 
ien o »bytech«. Ježto bylo zjištěno, že se žalovaný do ,nynějšího, bytu, 
který se skládá ze čtyř obytných místností mimo k~~hyn a po~oJ1k pro 
službu, n~stěhoval teprve v roce 1926, posoudily nIZSI soudy vec sprav
ně po stránce právní, uznavše, že žalovaný v bytě, o něji jde, nepožívá 
ochraony nájemníků. 

čis. 9415. 

Syndikátní nárok (zákon ze dne 12. července 1872, čis. 112 ř. zák.). 
§ 279 obč. zák. pozbyl účinnosti zákonem ze dne 15. listopadu 1867, 

čís. 131 ř. zák. a nelze se domáhati náhrady škody podle syndíkátniho 
zákona proto, že nebyl tomu, kdo byl v trestní vazbě, zřizen opatrovnili. 

Soud jest povinen vydati cenné papíry, převzaté do soudní úschovy 
za trestního řízeni bez zbytečného průtahu po pravoplntném ukončení 
trestního řizení. P~kud nelze se domáhati n!áhrady podle syndikátního 
zákona proto, že cenné papíry, převzaté do úschovy soudu za trestního 
řízení, nebyly vydány bez prodlení po pravomoci trestního rozsudku., 
aniž proto, že soud, převzav za trestního řízeni akcie do úschovy, nevy
konal odběrné (opční) právo ve lhůtě k tomu určené. 

Vázanost soudu podle § 416, druhý odstavec, c. ř. s. "evztahuje se 
na rozhodovací dllvody. 

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1929, Co I 1/029.) 

žalobce byl pravoplalně odsouzen pro zločin braní darů ve věcech 
úředních a bylo vysloveno, že přijaté dary propadají ve prospěch chu
dinského ústavu. Usnesením ze dne 19. března 1928 vyslovil trestní soud, 
že 20 akcií firmy M., jež byly žalobci hned na počátku trestního řízení 
s jinými věcmi zabaveny a do soudního uschování vzaty, bude prodáno 
a výtěž·ek za ně odevzdán chudinskému ústavu. Usnese,:í toto brlo n,a 
žalobcovu stížnost usnesením ze dne 17. dubna 1928 zruseno z duvodu, . 
že tyto akcie nejsou mezi předměty, jež byly odsuzujícím rozsudkem 
prohlášeny propadlými. Na to bylo těchto 20 akcií žalobci vydáno na 
základě usnesení trestního soudu ze dne 30. června 1928 na jeho za
kJročcní, že akcie potřebuje, by je předložil a.kciové společnost!, jež zvy
šovala akciový kapitál, k získání nových akCI!. Uschovacl smlouva 
ohledně zabavených 20 akcií mezi stranami, uzavřena. neby~a. žalobou, 
o niž tu jde, domáhal se žalobce na českoslo,venskem eraru nahrady 
škody podle syndikátního zákona, a to opatření čtyř akcií firmy M. a za
placení 740 ~č. žalob ní nárok odůvodnil žalobce takto: V roce 1925 
zvyšovala společnost firma M. akciový kapitál. Na nové akcie měli v pr,vé 
řadě právo akcionáři<, a to taJk, že na každých pět akCIí starych mela 
připadnouti jedna akcie nová s nárokem na d;videndu od I. ledna 192?, 
ovšem proti zaplacení 400 Kč s 5% úroky od 1. ledna 1925 za akcll. 
Akcionáři, kteří si činil!i nárok na nové akcie, měli tento svůj nárok 
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oznámiti podniku v propadné lhůt" od 18. záři do 25. září 1925. V této 
době odpykával si žalobce právě trest a nemohl proto sám své právo 
na nové akcie uplatniti, nemohl však tak učiniti ani nepřímo, poněvadž 
vyhláška o zvýšeni akciového kapitálu a ohlášení nároku na nové akcie 
v propadné lhůtě byla uveřejněna v úředním listě, který vyšel 17. záři 
1925, takže se žalobce, jenž již tehdy byl v trestu, o ní včas nedozvěděl. 
O zvýšení akciového kapitálu dozvěděl se žalobce teprve v roce 1928, 
to však bylo již pozdě, by nárok na nové akci,e uplatňoval. Způsobem 
tímto přišel žalobce nejeri o možnost, by v roce 1925 nabyl na,základě 
svých starých 20 akcií čtyři nové akcie, 'nýbrž i o možnost, by v roce, 
1928 vykonal ohledně těchto 4 akcií opční právo, které se tehdy obcho
dovalo 185 Kč za akcii, což činí při 'Čtyřech akciích 740 Kč. Ze škody, 
jež takto žalobci vzešla, jest práv žalovaný stát,poněvadž převzetím 
zabavených věcí žalobcových do soudního uschování došlo mezi stra
nami k uzavření uschovací smlouvy po rozumu ustanovení §§ 957-970 
obč. zák. a trestní soud nejen 'že mu akcie, O něž jde, hned po, pravomoci 
rozsudku nevrátil, takže se octl v prodlení, za jehož následky jest zod
pověden žalovaný stát, nýbrž i lh,o!tu k vykonání práva opčního v rOCe 
1925, ač právo to měl vykonati z moci úřadu, zmeškal a mimo to mu 
neustanovil opatrovníka ve smyslu ustanovení §§ 270 a 279 obč. zák. 
Procesní soud prvé stolice (vrchní soud v Praze) 
žalobu zamítl. D ů vod y: žaloba, o niž tu jde, jest svou povahou žalo
bou syndikátní ve smyslu zákona ze dne 12. července 1872 čís. 112 ř. z. 
a b~lo proto na žalobci, by podal důkaz o všeobecných podmínkách, 
ktere ,z~kon pro náhradu škody požaduje (škoda, pří'činná souvislost, 
zavu,em). To však nestačí, nýbrž jest dále třeba, aby úředník při vyko
návání své úřední činnosti porušil úřední povinnost (§ 1). Porušení 
úřední povinnosti spatřuje žalobce u trestního soudu ve třech směrech: 
1. především v tom, že mu nebyly zabavené akcíe vydány hned po pravo
m?cI rozsudku, 2. dále v tom, že soud propásl lhůtu, do které bylo třeba 
narok na nové akcie uplatňovati a nárok ten za něho neuplatnil a 3. ko
nečně v tOm, že mu nebyl ustanoven opatrovník ve smyslu ustanovení 
§§ 270 a 279 obč. zák. Podle názoru procesního soudu se však trestní 
soud porušení úředních pov:il11ností nedopustil. ad 1. Pojle ustanovení 
§ 126 ,trestní instrukce, (nař. ze dne 16. června 1854, čís. 165 ř. zák.) 
ma ovsem soud po pravoplatném skončenÍ' tres,tního řízení učiniti opa
třenÍ' ohledně předmětů v soudním uschování, jmenovitě rozhodnouti 
které předměty mají býti straně vydány, lhůta, do které se tak má státi' 
není však stanovena a nelze proto' shledávati porušení řečeného před~ 
pisu v' tom, že opatření o předmětech těch nebylo U!činěno ihned po 
práv?pla!ně sko~č;ném ~!zení. I kdyby se však soud byl dopustil likna
voslI pn vydam akcll, nemohl by se žalobce této liknavosti 
ve svůj pr~~pěch dovolávati, poněvadž, nemůže-li poškozený, jenž 
opomenul stezovalI SI do rozhodnutí soudu, nárok syndikátní uplatňo
valI (§ 1 zákona ze dne 12. července 1872, čís. 112 ř. z.), může tak tím 
méně učiniti poškozený, jenž bez podání opravného prostředku mohl 
pouhou žádostí zakročiti o to, by mu byly věci vráceny. J"k vša,k ze spisů 
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trestního soudu vyplývá, nežádal žalobce od pravo~noci rozsudku až. do 
5. srpna 1925, kdy nastoupil trest, by mu zabavene akcI,e byly vyd~ny. 
ad 2. Neprávem má žalobce za to, že podle platných zakonnych pred
pis LI byl trest~í soud povinen, vé~ti v patrnosti událosy, jež, ,se d.otýkaly 
°eho akcií a ze Sl mel jmenovlte povSlmnoutt toho, ze v uredmm lIstu 
byla pro :,ýkon op~ního .práva stano,vena krátká prop~dná, l?ůta. Tuto 
povinnost nelze oduvo~mlI .all! trestm lllstrukcl, .Je~ pOJedn~va I o trest~ 
ních depositech, ampredplsy pro depOSita cwlÍm Pokud Jde o trestm 
instrukci, přichází v úvahu její § 103, jenž praví, že cenné, p~píry jes~ 
vzíti do soudního uschování, a předpis § 113, jenž stanOVl, ze trestm 
soud má při uschování předmětů jmenovaných v § 103 dbáti téže opa
trnosti, jež jest předepsána pro deposita CÍivilní. Z toho vyplývá, že 
předpisy o depositech civilních platí pro trestní deposita jen potud, po
kud jde o jejich uschování, nikoli však i v ostatních_směrech, najmě 
pokud jde o pro,vádění obratů peněžních nebo jiných. Ze tomu IaJk, vy
plývá z úvahy, že deposita cilvilni jsou v. n~~hování bern!~h, úřadů: kter,é 
_ ovšem z příkazu soudu - samy provadep obraty penezm a pne (naL 
ze dne 16. listopadu 1850, čís. 448 ř. zák.), kdežto deposita trestní jsou 
v uschování soudu, jenž uschování a věci k tomu se vztahujicí provádí 
dvěma komisaři a aktuárem (§ 114 tr. nstr.) a ti podle platných předpisů 
nemají právo, tím méně povinnost, by obstarávali peněžHé nebo jíné 
obraty trestních deposit. Kdyby se vš"k i připustilo, že o trestních de
positech platí všechna ustanovení, jednající o depositech cívilních, nic 
by z toho ve prospěch žalobcův neplynulo, pon,ěvadž výjimečný předpis 
§ 6 nař. ze dne 12. listopadll 1913, čís. 236 ř. zák. O' povinnosti scho
vacích úřadů k obnovení kuponových archů k cenným papírům z moci 
úřadu bez soudr;ího příkaZl\, jehož se žalobce dovolává, nelze rozšiřovati 
na jiné obraty, najmě ne na obraty důležitější, jež má na mysli usta
novení § 2 uvedeného nařízení a k nimž patří i úkony, jichž zanedbání 
žalobce v případě, o něž tu jde, vytýká trestnímu soudu. Že by však 
soudy nebo schovací úřady měly povinnost, by vedly v patrnO'sti všechny 
obraty, jež bude ohledně papírl! soudně uschovaných třeba provésti, 
O' tom není předpisů ani v nařízení ze dne 16. listopadu 1850, ds. 448 
ř. zák, aní v nařízení ze dne 12. listopadu 19'13, čís. 236 ř. zák., ani 
jinde a nelze proto mluviti o tom, že takovéto předpisy byly v souzeném 
případě porušeny. ad 3. Ze všeho nejméně lze však nárok žalobní odů
vodniti porušením předpisů §§ 270 a 279 obč. zák. V tom ohledu jest 
především vytknouti, že trestní soud žalobci opatrovníka zřídití ani ne
mohl, poněvadž k ustanovení opatrovníka ve věcech občanských jest 
povolán jen soud dvilní (§ 1 j. n.). Měl-li však hlobce, mluvě o opa
trovníku, na mysli, že byla povinností trestního soudu, by zařídil zřízení 
opatrovníka příslušným soudem cívHním, přehlíží, že mu podle § 279 
obč. zák. opatrovník zřízen býti nemohl, poněvadž tento předpis byl již 
trestní novelou ze dne 15. ,listopadu 1867, čís. 131 ř. zák., dle níž trestní 
odsouzeni nemá v úpěti ztrátu aní omezeni způsobilosti k právním jed
náním, třebas se tak nestalo formálně, ve skutečností zrušen. Podle 'toho 
mohlo by jíti o zřízení opatrovníka, podle § 276 obč. zák., k tOmu však 
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nebylo d9vOdu, poněvadž trestní vazba žalobcova nebyla dlouhého 
trvam. a zalobce .zanec}:al dom~ manželku,. které mohl uloŽí·ti, by se po 
dobu Jeho nucene nepntomnostl starala o Jeho věCI. Ostatně, má-li ža
lobce za to, že opravdu bylo nutno, by mu byl po čas jeho trestu zřízen 
opatrovník, mělo to sám zakmčiti bud' dokud byl ještě na svobOdě 
nebo .na p,očátk~ trestu, neboť mohl nejlépe posouditi, je-li zřízení opa~ 
trovmka treba clh mc. Za tohoto stavu věci nezbylo, než žalobu zamít_ 
nouh, bez ohledu na to, zda byly splněny i všeobecné podmínky pro 
náhradu škody či,jj nic. 

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

Důvody: 

Předpokladem nároku na náhradu škody podle §§ 1 a 2 zákona ze 
d~e 12. čer~ence 1872, čís. 112 ř. zák. jest, by soudce, konaje SVLlj úřad, 
presto~pemm své úřední povinnosti porušil právo strany a tím jí způ
sobIl skodu, proti níž neposkytují pomoci opravné prostředky přede
psané ~ ~oudní~ řízeni. Jest tudíž prvním a nezbytným předpok!ladem 
s~ndlkatmh.o, na~oku, by soudce (soudcovský úředník) (§ 4 zákona) 
prestoupll uredm svou povmnost, a teprve když se tento důkaz žalobci 
pO,daří, jest dál: zkoumati, zda timto přestoupením povinností bylo po
~~sen? Jeho pra~o a zda mu tím byla způsobena škoda. Toto porušení 
uredm povmnostr spatřoval žalobce především v tom, že 20 akdí firmy . 
M., jež byly za trestního řízení zahájeného proti němu zabaveny a vzaty 
do soudnl uschovy, nebylo mu vydáno hned po právomoci trestního roz
sudku, ale i v tom, že soud, převzav podle § 103 min. nař. ze dne 16. 
června 1854, čís. 165 ř. zák. akcie do úschovy, nevykonal za žalobce 
odpykávajícího si právě trest, opční práva ve lhůtě k tomu určené a uve
řejněné v úředním listě republiky Československé ze dne 17. záři 1925 
č~~. 212, a posl~ze v tom, že mu po dobu, co byl v trestní vazbě, nebyl 
znzen opatrovmk podle §§ 270 a 279 obč. zák. Než soud prvé stolice 
správně dolíčil, že nebylo povinností soudu, zřÍlzovati žalobci opatrov
níka, a stačí odkázati k dotyčným správným důvodům napadenéh.o roz
sudku a k zdejšímu rozhodnutí uveřejněuému ve sbírce n. s. pod čís. 850, 
~de vyslo,ven? a blíže odůvodněno, že zákonem ze dne 15. listopadu 1867, 
CIS. 131 r. zak. ustanovení § 279 obč. zák. pozbylo účinnosti. Bylo na
opak na žalobci, jenž od právomod rozsudku., ,~'d 5. prosince 1924, 
pokud se týče 31. ledna 1925, až do nastoupení treotu dne 5. srpna 1925 
měl k tomu dosti času a jenž právě za tím účelem žádal i za odklad 
výkonu. trestu, jenž mu jen proto nebyl povolen, poněvadž se žádost 
uplyl1Utun času stala bezpředmětnou, by své věci uvedl do pořádku, 
by zejména, nemohl-HI, jak tvrdí v odvolání, předpokládati u své man.
želky odborné znalosti k finančním transakcím, pověřil tímto úkolem oso
bu jinou podle jeho soudu k tomu způsobilou. Ále odvolání nemá pravdu 
ani v tom, 'že soud porušil úřední povinnosti, že, maje akcie v úschově, 
nevyk.on~l z úřední moci žalobcovo právo k odběru spojené s akciemi, 
neboť, trebas podle § 113 prvý odstavec min. nařízení ze dne 16. června 
1854, čís. 165 ř. zák. platí pro deposita trestní tytéž předpisy, jako pro 
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deposita soudů civilních, nelze přehlédnuuti, že podle § 2 min. nař. T ze 
cine 12. listopadu 1913,čis. 236 ř. zák. mají schovací úřady vý·kon prava 
.dběru spojeného s cennými papíry k papírům novým obstarávati· jen, 
~dYž příslušné předsednictvo vrchniho soudu, dohodnuvši se. se zem
skými finančními úřady, to ustanovilo, což žalobcem nebylo am tvrzeno 
a což podle L,1rávy presidia vrchního soudu ohledně trestního sou?u 
\ Praze se ani nestalo. Zbývá tudíž ještě výtka uplatňovaná na prvmm 
místě, že akcie, o něž jde, nebyly vydány žalobci, ihned po pravoplatném 
ukončení trestního řízení, jak to § 126 min. nař. ze dne 16. června 1854, 
čís. 165 ř. zák. výslovně předpisuje. Tu ovšem nesouhlasí odvolací soud 
s názorem soudu nalézacího, že přestoupení úřední povinnosti nelze 
spatřovati v tom, že akcie, o něž jde, nebyly žalobci vydány »ihned«, 
poněvadž v § 126 nařízení neni uvedena lhůta, do ,které se tak má státi, 
neboť z toho lze jen dovoditi, že se tak má státi> bez zbytečného· průtahu. 
Aie na věci to nic nemění, jelikož žalobce neprokázal přičinnou sou
vislost mezi tímto opomenutím tres,tního soudu a škodou, již domněle 
l!trpěl, pokud se týče nepfO!kázal, že, kdyby soud žalobci akcie byl 
vvdal bez prodlení po pravoplatném ukončení trestního řízení, by se 
byl žalobce zav'Č'as dovědělo lhůtě uveřejněné v úředním listě a že by 
právo odběru ve lhůtě byl vykonal. Jest spíše soudilti na opak z toho, 
že se žalobce o věci jemu zabavené vůbec nestaral, jejich vydání, pokud 
nebyly prohlášeny propadlými, nežádal a správou svého jměr.' po dobu, 
co byl v trestu, nikoho nepověří-I. Za tohoto stavu věd bylo lhostejno, 
kde akcie tou dobou byly. Není tudiž sydikátní nárok opodstatněn ani, 
pokud jest ještě uplatňován, a, utrpěl-li žalobce škodu, zavínil si ji 
jen svou vlastní liknavostí při obstaráváni svých věcí, a nelze dopustiti, 
by případné nepříznivé následky této své nedbalosti přesunoval na soud, 
pokud se týče na československý stát jako na zákonitého· ručitele. Tvrdi-li 
.odvolání, že žalobce nežádal vydání akcií proto, 'že s určitostí bylo oče
kávati, že taková žádost byla by zamítnuta, pokud se týče, že by nebyla 
zavčas vyřízena, stačí odkázati na ustanovení § 15 tL ř., podle něhož 
působnost trestních soudů podléhá dozoru soud-ů druhé stolice, jež roz
hodují i o stížnostech proti nim, pokud právní pořad není výslovně vy
lou'čen nebo jinak upraven. By'a tudíž věc posouzena prvním soudem 
bez právního omylu a žaloba byla zamítnuta právem. Není-li, jak dolí
čeno. nárok vůbec po právu, nebylo třeba zjišťovati výši škody pokud 
se týče, zda škoda vůbec vznikla, a není proto opodstatněna ani výtka 
kusosti řízení, pokud jest odvo·láním spatřována v tom, že se tak nestalo. 
Odvolání vidí vadu řízení i v tom, že soud prvé stolice při ústním pro
hlášení rozsudku uvedl prý úplně jiné důvody, než v písemném vyhoto
veni. Ale stačí podotknouti, že podle § 416 druhý odstavec c. ř. s. jest 
sice soud- vázán na své »rozhodnutí«, jakmile jest prohlášeno, nebo když 
v případě § 415 c. ř. s. jest odevzdáno· písemně k vyhotovení, že však 
tato vázanost se nevztahuje na rozhodovací důvody, které podle § 414 
třetí odstavec c. ř. s. sdělují se straně úplně teprve v písemném vyho
tovení (tak také Neumann. Komentar zu den Zivilprozessgesetzen, Vídeň 
1929, druhý svazek, strana 1183). 
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Syndikátnínárok (zákon zedne 12. července 1872, čís. 112 ř. zák.). 
V nucený správce nepatří mezi osoby uvedené v § 4 zákona. 
Pokud dohlížel exekuční komisař náležitě na vedení vnucené správy. 

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1929, Co I 2/29.) 

V exekuci vnucenou správou pachtovních práv příslušejících dluž
níku Františku M-ovi proti manželům K-ovým byl ustanoven vnuceným. 
správcem Dr. Karel Z., jenž nebyl zapsán v seznamu stálých vnucenvch 
správců. Žalobce jako postupník Františka M-a domáhal se na e(áru 
syndikátní žalobou náhrady škody. Porušení úřední povinnosti soudu' 
shledával ve výkonu jeho působnosti v tom, že exekuční soud ustanovil 
přes odpor Františka M-a vnuceným správcem zabavených pachtovních 
práv JUDr. Karla Z-a, tedy osobu k tomn neschopnou, a jest proto zod
povědným, když tento správce zanedbal povinnosti vnucenou správou 
mu uložené. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c o (vrchní soud 
v Praze)' žalobu zamítl. D ů vo d y: Podmínkou syndikátního nároku 
po rozumu § 1 zákona ze dne 12. července 1872, ds. 112 ř. zák. jest, 
že úředník soudcovs,ký u vykonávání svého úřadu přestoupením úřední 
povinosti porušil právo a Zpllsobil tím straně' škodu, proti kteréž nepo
skytují pomoci opravné prostředky, předepsané v soudním řízení. za
lobce vytýká jako pomšenípráva a přestoupení úřední povinnosti exe
kučního komisaře, že při zavádění vnu'cené správy zabavených práv 
pachtovních jmenoval vnuceným správcem osobu v seznamu vnucených 
správců nezapsamou. Přehlíží však, že v souzeném případě nešlo o vnu
cenou správu nemovitosti, nýbrž o správu pachtovních práv. Seznam 
vnucených správců podle § 106 ex. ř. není určen pro tyto případy. Ale, 
i kdyby se seznamu dalo použíti pro jmenovámí vnuceného správce práv 
pachtovních, ani pak nedopustil se exekuční komi.sař přestoupeni úřed
ních povinností, poněvadž obdobně užil práva příslušejícího mu podle 
§ 107 čís. 3 ex.ř., toHž že se zřetelem k výhodnějšímu provádéní vnu
cené správy jmenoval osobu věřitelem navrženou, která té doby vedla 
vnucenou správu .~ velkostatku v téže obci, při čemž zachoval se exe
kuční komisař podle předpisu § 107 ex. ř. in line, a slyšel povinného 
o· tomto návrhu. Měl tedy František M., i kdyby se podle jeho tvrzení 
jednalo o osobu k vedení vnucené správy neschopnou, možnost proti 
usnesení o jmenování' správce vznésti rekurs, což však neučinil, a již 
z toho důvodu nemůže syndikátní nárok uplatňovati, an nevyčerpal 
opravné prostředky, jež zákon tu připouští. Fmntišek M. nemůže se ani 
toho dovolávati, že snad exekuční komisař porušil své úřední povinnosti 
tím, že.ned'ohlížel náležitě na vedení vnucené správy po- rozumu § 114 
ex. ř., neboť jest spisy prokázáno, že františek M. teprve dne 21. ledna 
1927 oznámil exekučnímu soudu, že vnucený správce neprovedl hned po 
sklizni ječmene osetí žitem na 65 měr ách pozemků pachtovaných. Exe
kuční ,komisař podle povahy věci zví o vadném postupu vnuceného 
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správce při hospodaření teprve z oznámení stran anebo jiných účast
níků, v souzeném případě učinil o tom povinný hlášení nikoli v době 
podzimního setí, kdy mohla býti zjednám't odpomoc, nýbrž až prostřed 
zimy, kdy práce se setím spojené se vůbec prováděti nedají, a musí se 
do jara vyčkati. Nelze tedy ani v tomto. případě shledával! přestoupení 
úředních povinností exekučním komisařem, a bylo žalobu opírající se 
o§ 1 zákona ze dne 12. července 1872, čís. 112 ř. zák. jako bez
důvodnou zamítnouti. 

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

Důvody: 

Nelze ovšem souhlasiti s prvým soudem, že syndikátní nárok jest vy
lou'čen proto·, že žalobce nepodal rekurs do usnesení exekučního soudu, 
jímž byl jmenován Dr. Karel Z. vnuceným správcem zabavených pach
tovních práv Františka M-a, an zákon takovýto rekurs nedopouští (§ 132 
ex. ř.). Ale to na věci nic nemění, an se exekuční soudce ani při jmeno
vání vnuceného správce ani při vedení dozoru nad jeho správou pře
stoupení úředních po·vinností nedopustH, jak správně dolíčil a odůvodnil 
již prvý soud. Vytýká-Ii odvolání, že se soud prvé stolice nezabýval 
tvrzením, že syndikátní nárok proti státuvmikl tím, že vnucený správce 
Dr. Karel Z. nevykonával povinnosti zákonem mu předepsané, nevěnoval 
náležitou péči řádnému obhospoc\aření pozemků v usnesení exeku:ci po
volujícím blíže uvedených a zejména neosil po sklizni ječmene na pod
zim roku 1926 žito, přezírá, že se žalobce 0' těchto okolnostech v žalobě 
sice zmínil, že však na tento důvod syndikátní náwkl proti státu v prvé 
stolici nezaložil (§ 483 c. ř. s.), dále, že vnucený správce nespadá do 
okruhu osob uvedených v § 4 zákona ze dne 12. července 1872, čís. 112 
ř. zák., jelikož není zřízen k soudním jednáním úředním, nýbrž spravuje 
toliko· určité jmění dlužníkovo z příkazu soudu a pod jeho dozorem (tak 
také Dr. Herrmann Sander, Die Syndikatsklage, Vídeň 1909, str. 58 a 
s ním Dr. Armin Ehrenzweig, System des osterr. allgemeinen I"rivat
rechtes, druhý svazek, prvá polovina, Das Recht der Schuldverhiiltn.isse, 
Vídeň 1928, str. 696, pozn. ll). Ale dovolání marně poukazuje i k tomu, 
že exekuční soud vyzval Františk'a M-a, 'by se nevměšoval do činnosti 
vnuceného správce, neboť, i když se tak stalo, nemělo to významu pro 
rozsah povinností uložených exekučnímu soudci podle § 114 ex. ř. Jest 
tedy odvolání neopodstatněno v každém směru a nebylo mu proto vy
hověno. 

čís. 9417. 

Námitka zahájené rorepře jest oduvudněna, domáháno-Ii se v obou 
žalobách, by bylo uznáno právem, že exekuční nárok na zaplacení téže 
pohledávky zanikl, třebas bylo se v obou žalobách domáháno též. zru
šení exekuce, při čemž každá ze žalob se domáhala zrušení exeku.:e 
povolené jiným usnesenim soudu. 

(Rozh. ze dne 28. listopadu 1929, R II 262/29.) 
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Proti žalobě Ck I a 1208/28 Karla W-a proti okresnímu silničnimu 
fondu a proti Antonínu Z-ovi, by bylo uznáno právem, že nárok žalo
vané strany z rozsudku nejvyššího soudu Rv II 771/27 zanikl, a by exe
kuce povolená usnesením ze dne 5. září 1928 byla zrušena, namítli žalo
vaní, že v téže věci byla již zahájena rozepře Ck I a 1161/28. P r o~ 
ce sní s o udp r v é s t o I i c e, zamítnuv námitku zahájené rozepře, 
uznal podle žaloby. O d vol a c í s o u d vyhověl námitce zahájené 
rozepře, zrušil napadený rozsudek i· s předchozím řízením a odmítl ža
lobu. D ů vod y: Za tohoto sporu namítla žalovaná strana, že spor o téže 
věci je j"iž zahájen. O Zahájenosti sporu lze mluviti, byl-li spor o téže 
věci a mezi týmiž stranami již dříve zahájen. K odůvodnění námitky od~· 
volala se žalovaná strana na obsah námHek Ck I a 1161/28. I ve sporu 
Ck I a 1161/28 i v tomto sporu jsou týž žalobce a tíž žalovanÍ. Jde tedy 
o tytéž strany rozepře. I v námitkách Ck I a 1161/28 i v těchto námit
kách domáhá se strana žalující výroku, že exekuční nárok na zaplacení 
453 Kč a 371 Kč zanikl. Jde tedy i o týž předmět rozepře. Nevadí, že 
žalobce kromě toho, i v námitkách Ck I a 1161/28 i v těchto námitkách 
žádá, by zrušena byla exekuce, v námitkách Ck I a 1161/28 exekuce 
z usnesení téhož krajského soudu ze dne 20. července 1928 Ck I a 1117/ 
25-80, v těchto námitkách exekuce z usnesení téhož krajského soudu 
ze dne 5. září 1928 Ck I a 117/125. Neboť toto žádání není - jak již 
z jeho zevnější úpravy je patrno - částí žalobního žádání, nýbrž jest 
žádáním na exekuční soud (§§ 35 a 45 ex. ř.). Lhostejno jest, že pro
cesní soud i o tomto žádání rozhodl.~y,AudíŽ námitky Ck I a 1161/28 
i tyto námitky týkají se týchž stran a' téhož předmětu rozepře, je ná
mitka zahájenosti sporu oprávněna, první stolice měla jí vyhověti a ža
lobu odmítnouti. lAno/přes to sporné řízení provedla, námitku zamítla 
a ve věci rozhodla;/odporuje to zákonu. Proto bylo rozhodnouti, jak 
se stalo (§§ 232, 233, 261, 472 čís. 6, 473, 475 třetí odstavec c. ř. s.). 

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

Důvody: 

Odvolací soud správně poukázal k tomu, že návrh na zrušení exekuce 
připojený k žalobnímu žádání není vlastní souč'ástí žalobního žádání, 
nýbrž jen návrhem mimo toto žádácní (srovnej plenární rozhodnuti ze 
dne 21. června 1929 pres. 1483/1928, čís. sb. 9048). Hledí-Ii se k vlast
nímu a pro posouzení, zda je tu zahájená rozepře, jediné rozhodnému 
žalobnímu žádání, které zní na zjištění, že vymáhaná pohledávka zanikla, 
jest s odvolacím soudem uznati, 'že námitkd zahájené rozepře, (a~íest 
se téhož a mezi týmiž stranami domáháno í v předcházejícíilr sporu 
Ck I a 1161/28, jest opodstatněna. Odvolací soud, vyhověv námitce a 
odmítnuv následkem toho žalobu, nepochybil. Stanovisko dovolacího 
(ekurenta, že nejde v projednávaném případě o spor totožný se sporem 

, Ck I a 1161/128, protože každý z těchto sporů čelí jiné exekuci, v tomtci 
\ 'poru exekuci na služné, ve sporu Ck' I a 1161/28 exekuci na movitosti, 
\ llemá v žalobních žádáních opory. Tomu by tak bylo, kdyby žalobní žá-

\ 
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dání zněla na nepřípm:tnost exekuce, ale tomu tak není a návrhy ~~ zr~-
sení exekuce žalobní žádání o nepřípustnost exekuce nenahraZUJi (VIZ 

~předLl uvedené plen. rozhodnuti). . 

čís. 9418, 

česlwslovenský erár, zastoupený Národní banl<ou československou, 
iest oprávněn zažalovat! pohledávku ze zápůjčky poskytnuté bankovními 
~stavy Rakousko-tcuerské banky na území československé republiky. 

(Rozll. ze dne 28. listopadu 1929, Rv II 3/29:) 

československý erár, zastoupený NárodnÍ' bankou československou, 
právně zastoupený finanční prokuratumu, domáhal se na tuzemské firmě 
zaplacení zápůjčky, již žalované poskytla dne 28. října 1918 rakousko
nherská banka. O ba niž š i s o u d y uznaly podle žaloby, o d v o
I a c í s o u d z těchto d ů vod ů: Nesprávné právní posouzení spa
třuje odvolatelka především v tom, že soud prvé stolice neprávem příznal 
eráru oprávnéní k žalohě, ačkoliv podle jejího názoru jest podle zákona 
oprávněna k žalobě jedině a výhradně Národní banka československá 
vzhledem k ustanovení § 51 zák. 347/20 a k neplatnosti úmluvy mezi 
vládou a Národní bankou československou. Avšak neprávem. Odvola
telka připouští, že by k projednávané žalobě, kdyby šlo o lombardní 
pohledávku podle čl. 41 úmluvy ze dne 12. července. 1924, Čís.60 sb. z. 
a n. z roku 1926, byl oprávněn bal1kovní úřad ministerst'/a financí, kdyby 
úřad tento ještě existoval. K žalobě byl oprávněn vedle bankovního 
úřadu ministersta financí i stát jako přímý věřitel, neboť jméní spravo
vané bankovním úřadem ministerstva financí nepřestalo- býti majetkem 
státním. Podle § 51 zák. čís. 347/QO převzala Národní banka česko
slovenská, která zahájila činno'st dne 1. dubna 1926, kterýmžto dnem 
přestal působiti bankovní úřad ministerstva financí, do správy všechny 
obchody baThlcovního úřadu ministerstva financí a provede jejich likvi
daci na účet státu. Národní banka 'československá jest ovšem samo
statnou právnickou osobou, samostatnou firmou, § 51 zák. čís. 347/20 
neustanovuje však, že Národní banka československá provádí Iikvídaci 
všech do správy převzatých obchodů na účet státu vlastním jménem, jak 
tvrdí odvolatelka. Článek tento byl doplněn a změn'ěn článkem Xll. zák. 
čís. 102/,25, jímž bylo nařízeno, že jest mezi státem, bankovním úřadem 
ministerstva financí a samým ministerstvem financí jakož i bankou pro
vésti vyúčtování (§§ 49 a 51 ban,",. zák., jehož předmětem bude zvláště 
také s jedné strany celý oběh státovkový převzatý bankou i se závazky 
bankovního úřadu ministerstva finanCÍ z bě'žných účtů a z jinych jeho 
obchodů a s druhé strany dluh státovkový, po)cud vyplyne z pasivního 
salda. Tímto zákonným ustanovením byla tudíž vláda zmocně,Ja uzavřítí 
vyúčtování ohledně všech obchodů bankovního úřadu ministerstva fí
na,ncí s Národní bankou 'československou a učinila tak úmluvou 7.e dne 
2. února 1927, která se výslovně dovolává zákon" ze dne 14. dubna 1920, 
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čís. 347 sb. z. a n., změněného a doplněného novelou ze dne 23. dubna 
1925, čís. 102 sb. z. a n. Neodporuje proto úmluva tato zákonu a není 
neplatnou, byť i nebyla vyhlášena, a nedotýká se práv třetích osob. Podle 
čl. IV. čís. 5 této úmluvy převezme Národní banka čes,lwslovenská ob
chody ve výkazu B (lombardní zápůjčky) takto: a) banka bude cenné 
papíry dané v zástavu míti v držení a správě pro stát jako věřitele, 
b) banka bude stát zastupovati ve věcech těchto obchodů před soudem 
i mimo soud. Z toho jest patrno, že lombardní pohledávky zůstaly ma_ 
jetkem státním, který spravuje a likviduje Národní. banka československá 
tak, jak dříve činil bankovní úřad ministerstva financí, že stát jako přímý, 
věřitel jest oprávněn pro spory z lombardních půjčel)Q vystupovati na 
soudě jako strana a že Národní banka 'československá zastupuje jen stát 
ve věcech těchto obchodů před soudem i mimo soud. Že finanční proku
ratura jest oprávn'ěna zastupovati erár před soudem, bylo již shora uve
deno. Podle čl. IV. čís. 3 cit. úmluvy ze dne 2. února 1927 má banka 
na vůli, když jde o spory z lombardních půjček, obrátiti se o právní 
zastoupení před soudem, ať jíž jest <tdvokáta potřebí nebo není, na fi
nanční prokuraturu, které se dostane v této věci příslušného pokynu od 
ministerstva financÍ. Toto ustanovení jest v souhlasu s ustanovením 
§ 15 A odst. aj sMtební' instrukce pro finanční prokuraturu a nejde 
ostatně, jak již řečeno, v případě tomto o zastoup~ní Národní banky 
československé finanční pmkmaturou, nýbrž o zastoupení eráru, zastou
peného Národní bankou 'č'eskoslovenskou, finanční prokuraturou. 

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

Důvody: 

Dovolatelka odpomje napadenému rozstldku jen z důvodu § 503 
čís. 4 c. ř; s., jejž shledává ve zmatečnosti řízení podle § 417 čís. 5 c. ř, s. 
pro domnělou vadnost aktivní legitimace žalobuía vadnost zastoupení.' 
Dovolatelka popírá svou platební povinnost, jinak nespornou, jen proto, 
že peníz jí dluhovauý byl zažalován erárem "l!stoupeným Národní ban
kou českosloveuskou, právně zast. finanční prokuraturou, nikoli však 
Národní bankou samotnou. Důvodem kl tomu, není jí obava, že by snad 
byla nucena zaplatiti zažalovanou pohledávku znova Národní bance, 
nýbrž prý snaha, by zásadní otázka byla řešena autoritativně. O zma
tečnosti řízení podle § 417 čís. 5 c. ř. s. nelze mluviti, neboť, kdyby nebyl 
stát oprávněn zažalovati spornou pohledávku, bylo by to jen důvodem 
k zamítnutí žaloby, ne však ke zrušení rO,zsudku a předcházejícího jed
nání. Jde tudíž jen o to, zda erár, zastoupený Národní bankou českoslo
venskou, jest oprávněn požadovati zaplacení pohledávky, které se týče 
tento spor. Nedostatek oprávnění toho dovozuje dovolatelka z právních 
předpisů uvedených na zwč'átku dovolacího spisu. Z § 38 vládn. nařízení 
čís. 247/19 jest dovoditi jen tolik, že vláda republiky československé 
převzala veškeré zápůjčky na cenné papíry poskytnuté bankovními ústavy 
Rakousko-uherské banky v území čs. republiky, tudíž i spornou pohle
dávku. Názordovolatelčin, že československá vláda předala správu lom-
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bardních pohledávek Bankovnímu úřadu ministerstva fin~ncí, není opráv
něn co do dalších důsledků z něho dovozených, a to ant podle § 12 I f) 
a II d) uved. nař. Z předpisů těch nelze dovoditi, že se če~kosl~venskl' 
stát vzdal správy pohledávek těch tak dalece, by nemohl Je zazalovall 
. vlastním jménem. Nejvyšší soud přiznal rozhodnutími čls. 3897, 4113~ 
~147, 4149 sb. n. s. a jinými Bankovnímu úřadu opráv~ění žaloyah 
pohledávky z lombardních zápůjček svým jménem, což ~duvodml ~red
pokladem, že čsl. stát předal úřa~u tO~1U správu lon:b~rdmch_ pohledav,:k. 
Ze však stát nevzdal se tím prava zalovah ze zapuJček tech vlastmm 
jménem, uznal nejvYšší soud rozhodnutím 'ČÍs. 4021 sb. n. s. N~he pr_ot~ 
předpis § 12 vládn. nař. čís. 247/19 vykládati tak Jednostranne, Jak Clm 
dovolatelka, a jsou mylné všecky další její závěry dovozené z tohoto 
mylného předpokladu. Jest pravda, že Bankovní úřad, kdyby dosud b~l, 
byl by oprávněn k podání i této žaloby, ale byl by k tomu .opravnen 
i stát, t. j. erár, neboť vždy by šlo o téhož věřHele, tak J"kl Jest tomu 
i nyní. Podle toho nemají pro spornou pohledávku předpokládaného vý
znamu ustanovelní §§ 51, 57, 58 a70 zákona ,čís. 347/;20, stejně i čl. XII. 
zákona čís. 102/25, a není správný názor, že stát nezůstal vlastníkem 
lombardních nároků. československý stát, jenž předal B"nkovnímu úřadu 
správu lombardních pohledávek jen tak dalece, by úřad ten mohl je za
žalovati, byl oprávn'ěn sjednati s Národní bankou československou 
smlouvu o p,řevzetí lombardních zápůjček, podle níž jest banka ta opráv
něna zastupovati stát ve věcech těchto obchodů před soudem, a může 
se dáti zastupovati i finanční prokuraturou. Právem žaloval proto stát 
(erár) zastoupený Národní bankou. Nezáleží na tom, že jde o vnitřní 
úmluvu. Pro tento spor má úmluva ta vždy význam písemného zmocnění 
zastupovati' před soudem v této věci. 

čís. 9419. 

Odevzdán/m dráze přechází nebezpečí dopravy na kupUele. Lho
stejno, že bylo zbožl zasláno na dobírlrn. Přlslušelo-li příkazn' právo 
ohledně zásilky prodateli, byl povineni uplatniti proti dráze míhrad\1i 
nárok ze ztráty zboilí vlastnim fménem na účet kupitele, nechtěl-li mu 
postoupiti práva z nákladní smlouvy. Z toho, že prodatel rek1amo"al 
zásilku u dtáhy, neble dovorllovati, že se spokojil s míhrad\!1m nárokem 
proti dtáze a sprostil kupitele ze závazku. 

(Rozh. ze dne 28. listopadu 19<29, Rv II 170/<29.) 

Žalobce zaslal z M. v Rakousku žalovanému do K. na Mocavě na do
bírku dva sudy vína, jež žalovaného nedošly. Žalobě o vrácení sudů 
pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d 
žalobu zamítl. 

N ej v y š ší s o u d obnovil rozsudek prvého sou9u. 
Civilní roz.hodnutl Xl. 
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Důvody: 

Míněn! odvolacího soudu, že se úmluvou o zaslání vína na dobírk 
stala K. zalobcovým plništěm a že proto stihá žalobce nebezpečí d ~ 
p;avy, .neJze přIsvědčitL Podle čl. 324 a 342 obch. zák. jest plniště~ 
zavazku zalobcovych nl1sto kde má svůJ' závod to j'est M Na t t . , bl' lb' ,. 001 o 
mIste y za o Ce p.odle čl. 342 obch. zák. povinen zboží žalovanému 
odevzd,atI, t. j. :;;bOZI odesla.tí. To se také stalo. Odevzdav zboží dráze 
UČIn:1 zalo?ce ~s:, co bylo, s jeho strany třeba učiniti, by smlouva byl~ 
spln:na. Tlm preslo podle cl. 345 obch. zák., jen'ž, jak prvý soud správně 
vylozI!, ~odle čl' 277 ??ch. z"k. platí také pro žalovaného, na tohoto 
n;bezpečl, kte,:ym ZbOZI na dopravě bylo postiženo. Zasláním na do
bl,rku projevIl zalobce sice vůli, že vlastnictví zásilky má žalovaný na
bytI tep~~e po zaplacen! trhové ceny. Tím však nebyl vyloučen přechod 
nebezpe~l ,dopravy na zalovaného, poněvadž není závislým na tom že 
s~ kUpUjl~~ stane odesláním zároveň vlastníkem odeslaných věcí, n~bot 
zak~'n, neza?,a, by ~d:vzdáním zboží dráze bylo zároveň provedeno ode
vz~alll ZbOZl ,kU'~':jlCll11U ve smyslu § 425 ob, zák. obč. Jeliko,ž příJkmní 
p,:~vo ,ohle9ne zasllky ze dne 11. dubna 1918, která do K, vůbec nedošla, 
pnsluselo zalobc!, byl podle § 99 žel. dopL ř, tehdy p1a.tného povinen 
uplat,nlÍ! p,:oh dra:;e náhradn! nárok ze ztráty zbo'ží vlastním jménem, ale 
na ucet zalov.aneho, nechtel~h mu postoupiti svá práva z nákladní 
~mlouvy: Tato jeh? pOVInnost jest výronem jeho povinnosti zaslati zboží 
z,alovane~nu. Je~thze tedy žalobce, reklamovav zásilku u dráhy, neučinil 
~lm mc VIce, ,?ez co, mu u~ládala jeho povinnost, nelze z toho odvozovati, 
ze s~ SPOkOJIl s nahradlllm nárokem proti dráze a sprostil žalovaného. 
ze zavazku. K tomu by bYJo zapot~ebí zcela zřetelného. .projevu vůle, jejž 
nelze shledatI v dopl'se zalo.bcove ze dne 1. července 1918 'e .. d' 
d' ,. t "1 ž ,z po a 

raze uce o zaSl ce, e tomu tak rozuměl i S., jenž vedl za žalovaného. 
kore,spondencl a jehož jest pokládati za jeho zmocněnce, jest zrejmo 
: jeho d~p1S,u ,ze ,dne, 12. srpna 1918, že přece nežádá, by 'žalobce nesl 
skodu, nybrz ze,zada jen, by,:,u hyl nápomocen, by od dráhy dosáhl 
Ija~r~dy, Opačny. nazor odvolaclho' soudu nelze srovnati ani s doslovem 
zmllleny~h dOpl~U am s předpisy ~ 914 ohč, zák. OdVOlací soud, dovozuje 
~,toho, zoe s~ ,zalobce nedomaha trho'vé ceny zaslaného vína v sudě' 
C18: ,191, ze Sl zalobce brl vědom, že může náhradu žádati jen na dráze, 
o~lta se v rozporu. se SpISy. Nebof žalobce tvrdil, že mu dobírka na sud 
ČlS. 491 ,by:~, vyplace?a, a žal?vanýto připouští, tvrdě jen, že ji nevy:' 
pla,tIl" nybrz~e tak UCl~lIa ,draha .omylem, Zcela správně odsoudil prvý 
soud zalovaneho, by vrat;1 zalob~l SUdy, ,na E'.'é útraty, neboť za plniště, 
pokud )~e o povl~nost zalovaneho, vratIl! sudy, jest pokládati místo, 
~de, ma zalobce zavod. Podle § 905 obč, zák. určuje se plniště v prvnl 
raM, P?dle toho: ,co bylo umluveno, nebo· dle povahy a účelu jednán!. 
9n11ste" kan:, ma z~lo'va,:ýsudy vrátiti, zvláštní úmluvy nehylo, K tvrzení 
zalovan,~ho;, z~ plah ,oby,:ej: že se sudy zasílají franko stanice odevzdací, 
nelz~. pnhl'.zeh, ponevadz jest nepřípustnou novotou, Z povahy smlouvy 
o pUjčce vsak plyne, že dluh z půjčky jest pokládati za dluh přínosný" 
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neboť nelze slušně na pújčiteli žádati, by nesl nebezpečí a útraty vrá
cení věcí, jichž bezplatné užívání jinému povolil. 

Čís. 9420, 

Ochrana nájemců, 
Pokud nelze považovati přeměnu dřevěné kůlny v dílnu za novo

stavbu, nástavbu nebo přestavbu ve smyslu § 31 (1) zák. 
Nejde o »nově zřízenou místnQst«, stala-Ii se úprava před 30. dub

n"m 1924, třebas byla nájemní smlouva uzavřena až po tomto dni. 

(Rozh ".e dne 29. listopadu 1929, Rv I 1790/29.) 

Proti výpovědi ze dvou místností najatých k účelům živnostenským 
namltl žalovaný najme, že nájemní poměr podléhá ochraně nájemců. 
S o udp r v é s t o I i c e výpověď zrušil, o d vol a c í s o. u d pone
chal výpovéď v platnosti. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Dúvody: 

Jest nesporno, že dvě místnosti, jež má žalovaný od 1. srpna 1924 
najaty a z nichž mu byla dána výpověď, byly zřízeny v roce 1923, tudíž 
před 30, duhnem 1924, pokud se týče před 1. květnem 1924 přeměnou 
dřevěné k'Ůlny v dílnu, V době ujednání nájemní smlQuvy platil zákon 
o ochraně nájemníků ze dne 25, dubna 1924, čís, 85 ~b, z. a n. Tento 
zákon jakož i pozdější zákony o ochraně nájemníků ze dne 26, března 
1925, čís, 48 sb. z, a n" a ze dne 28, března 1928, čís, 44 sb. z, a n" 
ustanovují souhlasně, že se zákon o ochmně' nájemníků nevztahuje na 
domy, jakož i na přestavby, přístavby a nástavby domů, pro něž bylo 
uděleno, nebo se udělí úředni povolení stavební po 27, lednu 19.17, a 
v jiných domech na místnosti, které byly teprve po· 30, dubnu 1924 
pokud se týče 1. květnu 1924 nově zřízeny a, jak zákon o ochraně ná
jemníků čís, 85/1924 sb, z. a n, praví, pronajaty, a podle PQsledních 
dvou zákonů ani na místnosti, které byly po' 1, květnu 1924 z neobyt
ných na obytné upraveny a pronajaty, Prvý soud má podle znaleoloého 
posudku za zjištěno, že šlo o novostavbu, ježto znalec p~kládá přeměnu 
kůlny v dílnu za nQvostavbu. Zj'ištění to. si -odvolací soud osvojiL Než 
otázka, zda v souzeném případ'ě šlo o novostavbu domu neb o jeho pře
sta,vbu, přístavbu nebO' nástavbu, po případě o místnost nově zřízenou, 
neb o úpravu místnosti neobytné v obytnou po rQzumu § 31 (1) čís, 1 
zákQna o. ochL náj" není otázkou ryze skutkovou, nýbrž i právní, a může 
proto. Qtázku tu doÝola.cl soud sám rozřešiti. šlo o dřevěnou kůlnu pře
měněnou před 30, dubnem 1924 v dílnu, Z toho zřejmo, že nešlo ani 
o nQvostavbu nebo nástavbu domu, ani o přestavbu" kterou se vy
rozumívá sbourání všeéh pater neb aspoú jednQho nebo více pater a vy
stavení nových pater, aniž ó přestavbu, za niž jest pokládati zvětšení .,-
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starého stavení na nezastavěné púdě. Dřevěná k1t1na, o kterou jde, byla 
podle znaleckého posudku opatřena střechou a stála na dřevěných slou_ 
pech, mezi nimiž výplně byly vyzd·ěny na půl cihly, a byla podle sta_ 
vebního povolení ze dne 6. listopadu 1923 používána za skladiště. Šlo 
proto o místnost kl bydlení nepoužív<lnou, tudíž neobytnou, která v roce 
1923 byla upravena v dílnu. Místnost takovou, jak již shora uvedeno, 
zákon o ochraně nájemník1t sb. čís. 85 z roku 1924 ze své záštity ne
vyjímá, a nevyjímají ji ze své záštity, ježto před 1. květnem 1924 byla 
upravena v dílnu, ani oba dva další zákony ° ochraně nájemníků. Že 
jde o dílnu, jest podle § 30 zákona o ochraně nájemníků nerozhodné. 
O nově zřízenou místnost podle § 31 (1) čís. 1 žákona o ochraně ná
jemníků nešlo, ježto již tu byl prostor zastavený dřevěnou kůlnou zdmi 
a střechou opatřenou, který byl přeměněn v dílnu. Než, i kdyby se za 
to mělo, že šlo, o místnost nově zřízenou podle § 31 (J) 'ČÍs. 1 zákona 
o ochraně nájemniků, měla by se věc stejně, ana se úprava leolny v dílnu 
stala před 30. dubnem 1924. Z tohoto důvodu jest bezvýznamno, že se 
pronajetí stalo až po 30. dubnu 1924. Ježto tudíž' nájemní smlouva o dílně, 
ze které byla žalovanému dána výpověď, podléhá záštitě zákona 
o ochraně nájemníků, může podle § 1 tohoto zákona nájemni smlouva 
býti vypovězena toliko se svolením soudu, a neposoudil odvolací soud 
s právního hlediska věc správně, ponechav výpově'ď v platnosti. 

čís. 9421. 

U snesením, podléhajícím. samostatnému rekursu, jest i vyřízeni soudu, 
jímž béře na vědomí zpětvzetí žaloby. 

(Rozh. ze dne 29. li,stopadll 1929, R II 389/29.) 

Žalobce vzal po prvém roku žalobu, zpět, ani'ž se vzdal žalobního 
nároku a wniž žalovaný souhlasi,1 se zpětvzetím žaloby. S O' udp r v é 
s t o I Í" e uvědomil str<lnyo tom, že vzal na vědomí zpětvzetí žaloby. 
Rek u rs ní s o u d odmítl rekurs žalO'vaného jakO' nepřípustný. D ů
vod y: Soud prvé stolice dne 29. záři 1929 uvědomil obě dvě strany 
o tom, že héře na vědomi ~pětvzetí žaloby. Toto vyřízení nelze považo. 
vati za usnesní prvého soudu a mohl žalovaný hned u soudu prvé sto
lice žádati buď za ust<lnovení nového roku k ústnímu jednání a k po
~račo"ání v právní rozepři nebo mohl žádati za přisouzení útrat, ježto 
zal oba byla vzata zpět. Stížnost podle § 514 jest přípustná jen proti 
usnesením (výměrům) soudu. Jeliko,,, však vyrozuměni stran soudem, 
že béře na v·Momi zpětvzetí žaloby, není usnesením, jest stížnost nepří
pustná a musela bý.ti podle § 526 c. ř. s. odmítnuta. 

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl rekursu, zrušil napadené usnesení a re
kursním:lI sou.du uložil, by, nehledě k odmítaCÍmu důvodu, jehož použil, 
rozhodl v,e ve'CI o rekursu žalovaného do ólpatření soudu první stolice 
ze dne 29. září 19<29. 
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D ů vod y: 

Mylně se rekurs ní soud domnívá, že" vyřízení prvního soudu, jímž 
vzal na vědomí zpětvzetí žaloby bez souhlasu žalovaného, není »usne
sením«, jež by bylo lze napadnouti rekursem. Civilní řád soudní zná 
jen dvě formy soudnich rozhodnutí, rozsudek a usnesení, a praví v § 425 
prvý odstavec c. ř. s. výslovně, že »pokud není vynésti rozsudek, ději 
se rozhodnutí, nařízení a opatření usnesením«. Netřeba se o tom šířiti, 
že vyřízení soudu, jimž béře na vědomí zpétvzetí žaloby a jímž takto 
prohlašuje, že pokládá spor za ukončený, je,st při nejmenším soudnim 
»opatřením«, t. j. usnesením, jak to zákon v § 425 prvý odstavec c. ř. s. 
praví a jak to prvni soud v nadpisu svého vyřizení písmenem »U" také 
naznačil. Protože jest podle § 514 c. ř. s. do soudních usnesení připuštěn 
samostatný rekurs, pokud zákon sám rekurs nevylučuje nebo neodkládá 
(§ 515 c. ř. s.), podléhá usnesení prvního soudu v souzeném případě 
samostatnému rekursu, co·Ž by platilo i tehdy, kdyby se opatřeni toto 
pokládalo jen za usnesení povahy »spor řídiCÍ« (§ 522 c. ř. s.). Proto 
neprávem rekursni soud odmítl věcné vyřízeni rekursu. 

čís. 9422. 

Platební rozkaz v upomínacím řízem může býti zbaven účinností jen 
odporem, nik!O'liv žalobou podle § 39 čís. 1 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 29. listopadu 1929, Rv II 228/29.) 

žálobu Antonina a Marie S-ových proti Adoifě O-ové, by bylo uznáno 
právem, že platební ro'zkaz v lIpomínacim řízeni se prohlašuje neúčin
ným, a že se exekuce, povolená na základě onoho platebniho rozkazu, 
zrušuje, pro c e s n i s o udp r v é s t o I i c e zamítl. O d vol a c í 
s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: V upominací žalobě učinila 
Adolfa O-ová, jako žalohkiyně a věřitelk;a, návrh na vydání podmíně,ného 
platebního mzkazu na 1.210 Kč s při",!, proti žalovaným a dlužníkům 
Antonínu S-ovi a Mari'i S-ové, platební rozkaz byl vydán dne 14. března 
1928 pod č. j. U V 178/28 a byl řádně doručen do vlastních rukou dluž
niků dne 20. března. 1928. Dne 23. března 1928 došel na soud, odpor 
sepsaný tak, že na zadni straně vyhotovení podminěného platebniho 
rozkazu jest napsáno: »Podávám odpor. Anton i Marie S.« Tento odpor 
byl vrácen podle § 85 c. ř. s. k opravě jen Antonínu S-ovi usnesením 
ze dne 30. března '1928 s poukazem, by podání opravil připojením vlast
noručních podpisů každého žalovaného zvlášť a aby opravené podání 
opět soudu předlobl do tří dnů, ježto by jinak již k podání nebylo při
hlíženo tak, jáko by se bylo stalo v den, kdy ponejprv došlo. Ani pů
vodní k opravě vrácený odpor, ani odpor upravený podle přikmu soudu 
na soud již nedošel a žalohciodpor k opravě vrácený přiložili k žalobě. 
Na základě platebniho rozkazu povolena byla žalobkyni O-ově usne
senim okresního sondu ze dne 30. června 1928 exekuce na movitosti proti 
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• 
žalovaným, nyneJsl111 žalobcům. Žalobci zastávají stanovisko, že po
dáním odporu ze dne 23. března 1928 pozbyl platební rozkaz moci, že 
exekuce byla povolena bez exekučního titulu, a žádají soudní výrok, že 
se platební rozkaz prohlašuje za bezúčinný, že se exekuce zrušuje. Soud 
prvé stoHce zamítl žalobní žádost z důvodu, že odpor vrácený k oprav·ě 
v dané lhůtě nebyl soudu opět předložen, že ani jiný odpor ku soudu 
nedošel, bkže se má za to, že nebyl vůbec učiněn. Přisvědčiti jest nác 
zoru žalobců v odvolacím spise, že podmíněný platební rozkaz ze dne 
14. března 1928 pozbyl podáním odporu došlého u soudu dne 23. brezna 
1928 moci a že tedy ·neníexekučním titu'lem podle § 1 čís. 3 ex. ř. Proti 
platebnímu rozkazu došel v zákonné lhůt" odpor podepsaný za oba dluž
níky »Anton i Marie S.«, ovšem jen dlužníkem Antonínem S-em i za 
jeho ma11Ž>elku. Netřeba se tu zabývati otázkou, zda byl odpor důvodně 
či bezdůvodně vrácen k opravě Antonfnu S-ovj a může-Ii soud zkou
mati, zda se vrácení odporu k opravě stalo důvodně čili nic, a zda je 
rozlišovati »odpor« od »podání«. Jisto jest, že odpor byl podán také 
jménem dlužnice Marie S-ové, že na soud včas doš·el a že jí nebyl k oprav·ě 
vrácen. Podle § 17 říz. upomínacího nejsou osoby, jež jménem dlužníka 
podávají odpor, povinny vykázati se plnou mocí k tomuto podání a nebyl 
proto Antonín S. povinen vykázati se plnou mocí své manželky Marie 
S-ové, když i za ni odpor podal a podepsal. Podle § 9 téhož zákona pla
tební rozkaz vydaný proti několika c!lužníkům pro tutéž pohledávku 
pozbude moci, jakmile jen jeden dlužník vznese o·dpoL Marie S-ová odpor 
vznesla, jí nebylo podámí, kterým odpor vznesla, vráceno k opravě a 
pozbyl tedy platební rozkaz moci nejen pfO'ti ní, nýbrž: i proti druhému 
dlužníku Antonínu S-ovi. Je tedy žalobní ~ád0'st, by platební rozkaz 
prohlášen byl neúčinným, a další návrh na zrušení exekuce na zákledě 
téhož p'latebního rozkazu opodstatněn. 

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

D ů vod y: 

Dovolání opňené O důvod nesprávného právního posouzení vecI 
(§ 50'3 čís. 4 c. ř. s.) je~t oprávnbno. Podle žalobní prosby jde žalobcům 
o žalobu ve smyslu § 39 čís. 1 ex. ř.; jest žalovámo, hy exekuční titul 
byl prohlášen za neúčinný, a jest se žalobou spojen .návrh na zrušení 
exe,klUce. Předpis § 39 čís. 1 ex. ř. není tak dbecný, by padle něho mohlo 
býti žalováno o neúčinnost jakéhoko-liv exekučního titulu, nýbrž jest po 
této stránce oprávněnost žaloby posouditi podle zvláštních právních 
předpisů upravujících způsob, jímž mŮ"že exekuční titul býti zrušen anebo 
prohlášení za neúčinný (srov. také na př. rozhodnutí čís. 5861 a 7965 
sb. n. s.). žalobci žádají, by za neúčinný prohlášen byl platební rozkaz 
vydaný k upomíonací žalobě. Podl·e čl. XXVlll uvoz. zák. k c. ř. s. a zá
kona ze due 27 dubna 1873, čís. 67 ř. zák. v doslovu čl. V. cís. nař. 
čís. 118/1914 ř. zák. a čl. lIL zák. čís. 161/1921 sb. z. a n. pozbývá 
platební rozkaz moci jeJÍ, podal-li dlužník odpor v čas (SL § 9 a § 6 
čís. 4, zejména slova »jediné podáním odporu«). Zákon vylučuje tudíž 

.. - čís. 9423 -
1575 

kromě odporu jakýkoli jiný způsob, jímž by plateb~1í ~ozka: mohl. bjti 
zbaven své moci, t. j. účinnosti, a jest proto bez pravn;11O duvod~ ~ z~
loba domáhají~í se vý:ok,:> že Sf; platebn.í!~z~az prohla~u]e za n,;,učmny. 
p dle obsahu zaloby Jde zalobcum 1 o Z]lstem, zda prol! platebmho roz
k~7U byl podán odpor podle § 9 čili nic, neboť tvrdí.' že ~e tak stalo. 
Ani po této stránce není žaloba oprávn.ěna, a to al11 .]~k,o ,zalo,ba určo
vací, ježto by šlo o zjištění skutečnos~, niko,hv. o Z]lste~l pr~va, nebo 
právního p0'měru podle § 228 c. ř. s. Zalobnt narok ~ent opravnen po 
zákonu a bylo změnou napadeného rozsudkuobnovlÍl rozsudek soudu 
prvé stolice. ža,lobci nebyli tím zkráceni ve svých právech, ~eboť o tom; 
zda proti platebnímu rozkazu byl skutečně podán odpor ,člh ';IC, musI 
uvažovati soud, vyřizující návrh na povolení exekuce na zaklade plateb~ 
ního roz,k'azu. Byl-li flodán odpor, pozhyl platební rozkaz Inocl a ne,nt 
tu exekučního titulu. Byla-li exekuce pfes to povolena, map nebo melt 
žalobci právo k rekursu a záleží jen ,:1 nich, zda nechají či nechali opo
menutím rekursu dojíti k pravoplatnosti usnesení toho, neboť tím uznají 
nebo již uznalí působnost exekučního titulu a nastává týž účin, jako 
kdyby skutečně nebyl odpor podán. 

čís, 9423. 

Návrhu spoluvlastníka by byla vymm:ána poznámka zákazu zcízení a 
zavazt:ní jeho spoluvlastnického podílu, nelze vyhověti, neni-Ii v knihovní 
žádosti prokázáno svolení spoluvlastníků, Svoleni k výmazu lze se do
moci sporem: proti těm, kdož, nemajíce prý práva brániti se výmazu, 
odepírají vydati výmazné p.rohlášenl. 

(Rozh. ze dne 3D. listopadu 1929, R I 873/29.) 

Co do předchozího děje poukazuje se na rozhodnutí čís. sb. 8667. 
Rek u es n í s o II d po té zamítl návrh, by ve vložce čís. 780' hyl na 
jedné třetině nemovitosti tam Karolině P-ovi vlastnicky připsané vložen 
výmaz pomámky zákazu zcizení a zatížení, "právně, by byla tato po
známka vymazána, a; by tam ponechána hyla jen poznámka, že v případě 
prode'je této třetiny jel'! kupní cenu, nebo kdyby dotyčný nabyvatel pře
vzal dluhy váznoucí na této třetině na srážku ceny trhové, zbytek ceny 
trhové uložiti u soudu v ce.nných papírech pO'ž'ívajících sirotčí jistoty. 
D II vod y: Rekursní soud nemůže souhlasiti s knihovním soudem, jenž 
na základě ověřené žádosti strany, na jejíž nemovitosti vázne poznámka 
zákazu zcizení a zatížení této nemovitosti, tuto poznámku vymazal. Podle 
§ 52 knih. zák. vyznačení poměrů v § 20' a) k<1ih. zák. uvedených a též 
výmaz t0'hoto vyznačení učiní se k žádosti úČ'as,tníka na základ-ě listin 
průkitz činících, tedy listin majících náležitosti §§ 26, 27, 31 a 32 knih. 
zák. Těchto nál.ežitostí neměla listina, podle které ,knihovní soud výmaz 
poznámky omezení vlastnictví po·vo].i!, a bylo' proto vyhověti stížnosti, 
jak se stalo, a výkon t0'ho uložiti soudu knihovnímu. 

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

Rekursní soud právem zamítl návrh Karoliny P-ové na výmaz po
známky zákazu zcizení a zavazení jejího spoluvlastnického podílu na 
domě čís. 780, protože pouhá žádost Karoliny P-ové a jejích dítek Ru
dolfa P-a a Terezie S-ové k tomu nestačila. Jak Nejvyšší soud vyslovil 
v rozhodnutí ze dne 31. ledna 1929, Rl 1018/28, čís. sb. 8667, vyd·aném 
v této knihovní věci, není vyloučeno, že výmazem poznámky mohlo 
by se býti dotknuto práv ostatních spoluvlastníků, která jsou rubem zá
vazku Karoliny P-o-vé. ~nihovnímu soudu nepřísluší rozhodovati o tom,· 
zda ostatní spoluvlastníci takových práv nabyli a zda výmazem poznámky 
zákazu zcízení a zavazení práva jej'ich proto skutečně jsou dotčena. Stačí 
pouhá možnost toho, by bez j.jch svolení nemohla býti ona poznámka 
vymazána. Ježto knihovní žádost, na jejímž základě knihovní soud vý
maz poznámky povolil, neprokazuje svolení spo'luvlastníků, rekursní soud 
právem nepokláda'l ji za listinu prokazující potřebné svolení k výmazu 
ve smyslu § 52 klnih. zák. K výmazu této poznámky bylo lakové listiny 
potřeba, poněvadž nešlo jen o opravU! omY'lného zápisu ve smyslu § 104 
knih. zák. K vývodům dovolacího rekursu bucliž ještě podo,tknuto: Není 
třeba řešiti otázku, zda testamentární omezení mohou býti vymazána 
na základě výmazných prohlášení pozůstalostl1ím soudem schválených 
nebo na záJklad,ě usnesení pozůstalostního soudu, jímž se vyslo-vuje zánik 
substitučního omezení, pokud se týče testamel1tárního zákazu zcizení a 
zatížení. Dovolací rekurentka nežádalIa ani původně o- vydání usnesení 
pozůstalostníhol soudu o záJniku jejího omezení u tohoto soudu neb 
o schválení výmazného prohlášení, nýbrž po·žádala u pozůstalostniho 
soudu přimo o výmaz poznámek zákazu zcizení a zaHžení. K povolení 
toho·to výmazu nebyl pozůstalostní soud příslušný a proto dovolací re~ 
klurentka, nemajíc prohlášení způsobilého k výmazu, mohla by se do
moci výmazu jen sporem proti těm, kdož, nema.jíce podle jejího minění 
právo bráJni.ti se výmazu, odpírají jí vydati výmazné prohlášení. K tomu 
cíli nesloužila by ovšem žaloba o pouhé určení, nýbrž O· svolení k vý
mazu z důvodu, že žalovaní spoluvlastníci nenabyli práva, které si oso
bují. Otázku, zda se další vklady na obtížené nemovi-tosti příčí pozna
menanému: zákazu, posuzuje sice knihovní soud, ale o to nejde, protože 
nejde o takový další vklad, kterému by zákaz bránil. 

čís. 9424. 

Pro nárok na náhradu škody proti státnímu úředníku, již způsobil, 
diOpustiv se při výkonu služby trestného činu, jest připustniÝffi pořad 
práva. 

(Ro·zh. ze dne 30. listopadu 1929, R I 914/29.) 

ža,lobce, jeda na kok, zachyotil za drát, natažený přes ulici při opravě 
telegrafního vedeni a poranil se. Žalobu o náhradu š!k!ody proti Karlu 
Sch-ovi. jenž dohlížel na opravu telegrafu, pro c e sní s o udp r v é 
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s tol i ce k námitce nepřipustnosti pořadu práva odmítl, rek u r s n i 
s o U d . zamitl námitku nepřípustnosti pořadu práva. D u v o cl y; P:~y 
soud vyhověl námitce nedostávajicí se pasiv,ní legl!lmaCe, pokud se. ty~e 
nepřípustnosti pořadu práva, vycházeje z náz,oru, ze Jde. o !,ahr::clnl !,a
rok ze škody způsobené porušenim úřední povinnosli statmho uredmka, 
'ejž uplatniti pořadem práva zakazuje dosud plat?ý dv. dekret ze dne 
J14. března 1806, čís. 758 sb. z. s. S názorem limto nelze souhla~lli, 
neboť citovaný dvorský dekret jest vykládati tak, že jest vyloučen porad 
práva při ža:obách, jimiž s.e d~~áhá poško:;:enýnáhra~y za, škodu: ktera 
mu byla zpusobena statmm uredmkem pn vy,konu uredmm. Ma tedy 
ustanovení toto na zřeteli jen výkony úřední. O takový úřední ;:ýkon 
však v souzeném případě nejde. Především nelze žalovanému pnznal1 
vlastnost státního úředníka ve smyslu shora citovaného dekretu. Podle 
přípisu telegrafního stavebníh~ úřad~ jest žalovaný monté~em, ovšem 
státním zaměstnancem, a provadl prae-e na rozkaz telegrafmho staveb
ního úřadu. Nelze přehlédnouti, že žalo-vaný jest montérem, což se ne
srovnává ,s pojmem státního úředníka. Uváži-Ii se, že, dvorský dekret 
shora citovamý pochází z roku 1806, kdy zařízení telegrafu a Po? nebyl~ 
vůbec známo, podlává se zá'věr, že uplatnění nároků náhradmch prntl 
montéru jest přípustno pořadem práva. Škoda v žalobě uvedená způs,o
bena byla dle žal.obcova tvrzení neopatrným zacházením s tele~:ahl1!n 
drátem a opomenutím zajišťovacích opatření. Nelze proto a111 no, ze 
jde o škodu způsobenou úřed.ním výkonem státního úředníka. 

N e j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu re1kursu. 

D ů vod y: 

Jest řešiti otázku, zda lze použíti předpisů dvorského dekretu ze dne 
14. března 1806, čís. 758 sb. z. s. Tento dekret praví 1. že státní úřed
nici pro svá úřední jednání :nemohou býti nikdy pohán>ěni před civilní 
soudy, a 2. že se tudíž civil-ní soudce má z moci úřední držeti v hranicích 
své pravomoci a pro.to ihned odmítnouti žaloby, které jsou podány na 
státní úřed:níky pro jich úřední jednáJní. By m.ohlo býti použilo loho!o 
dekretu, musí býti prokázáno, že Ž!alovaný jest státním úředníkem, a ze 
jest žalován pro své úřední jednání. Není dosud spolehlivě zjištěno, že 
žalovaný jest státním úředníkem po wzumu zmíněnéh.o dekretu. V ža
lobě jest označen jako telegrafní diOZorce, v dopi'su telegrafního staveb
ního úřadu jako státní zaměstnanec konající práce na rozkaz toh-oto 
úřaclu. Ježto však českoslovenSlklá 'pošta jest podle § 1 vládního nařízení 
ze dne 25. září 1924, čís. 206 sb. z. a n. zařazena mezi podniky spra
vované podle zásad. obChodního hospodaření, bylo by vzhledem k § 5 
po případě 24 téhož nařízC\,í ještě blíže osvětliti postavení žaloveného 
u poštovní správy, kdyby nebylo lze se obejíti Qez zjištění, že žalovaný 
jest státním úředníkem. Ale i bez tohoto obja,snění ].ze věc rozhodnoutI. 
I kdyby se mě'lo za to, že žal'ovaného jest zařaditi mezi státní úředníky 
po rozumu onoho dvorského dekretu, není tu druhé podmínky pro jeho 
použití. Žalobce nefaluje z dŮ'lodu, že žalovaný vyvijel určitou úřední 
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činnost anebo že obstarával určitou práci vlády určitým způsobem (srv. 
Pražák: »Spory o příslušnost«, l. díl str. 153), nýbrž, jak z posledního 
odstavce bodu I. žaloby patrno, z důvodu, že se žalovwný dopustil při 
výkonu své služby trestného činu podle § 431 tr. zák. Spáchání trest
ného ·činu není, jak již v rozhodnutí čís. 7159 sb. !1. s. dovozeno, úředním 
jednáním podle řečeného dvorského dekretu, jehož ustanoveními neměly 
býti k!ryty trestné činy úředníkovy (srv. Ehrenzweig »Systém rak. obČ. 
práva«, § 408 bod I. odst. 3 b). K vůli úplnosti se podotýká, že pro 
otázku přípustnosti pořadu práva jest rozhodné to, oč žaloba jest dle 
žalobcova tvrzení opřena, t. j. o trestný čin. Právem proto zamítl rekursní 
soud námitku nepřípustnosti pořadu práva. 

čís. 9425. 

I v řízení 00 námitkách proti výpovědi z nájmu lze řešiti předběžně 
otázky. 

Stavební ruch. 
Užíváni bytu v rodinném domě čekatelem jest nájemním POoměrem 

podle § 1090 obč. zák. Vypovídající strana nemusí již ve VÝPOovědí udati 
a opodstatniti výpovědní důvody podle § 52 nařízení ze dne 19. července 
1923, čís. 160 sb. z. a n. Udá-li pak VYPOovídatel vzihledem k námitce 
VYPOovězenébo, že jest k výpovědi třeba určitých důvodu, kOonkretní dů
vody a OoPodstatni je, může vypovězený v rámci své včasvzneseIIlé ná
mitky zaujati. k tomuto přednesu stanovisko a prováděJe námitky včas 
vznesené, přednésti nové okolnosti a průvody. 

(~ozh. ze dne 30. listopadu 1929, R I 917/<29.) 

Výlpovoěď stavebního družstva Č<lkťateH z bytu pro c es n í s o u d 
p r v é s t o I i ce. k námHkám žalovaného zruŠíl. O ů vod y: Soudu 
bylo především řešiti otázku, zda vypovídající druž'5lvo jest oprávněno 
vypověděti žalovaného bez udání důvodů nebo udávajíc důvody jen po
všechně, čí zda musí důvody výpovědi specifikovati a rozvésti. K tomu 
jest uvážiti: Podle souhlasného přednesu stran byl dům vystavěn se 
státní zárukou podle záJkona čÍs. 35/,23 sb. z. a ln. a jest žalovaný če
katelem v tomto domě ve smysl,u § 2 (4) prov. nař. 160/23 sb. z. a n. 
Vztahují se proto na poměr mezi žalujícím družstvem a žalovanýr.! usta
novení zákona čís. 35/23 a prováděcího nařízení čís. 160/123 zejména 
ustanovení § 2 (4) a § 52 prov. nař. čís. 160;'23. Podle § 2 (4) cito~ 
vaného nařízení jest ,čekatel zároveň nájemníkem. Podle § 52 nesmí 
majitel domu (obeoně p-mspěšné dl'Užslvo) v)'1pov·ěděti nájemníky, pokud 
plní povin·nosti z nájemní smlouvy a členské povinnosti předepsané sta
novami. Tento § obmezuje podle svého jasného doslovu vypovídací vol
no.st majitele domu, dopouštěje výpověď jen ze zvláštních důvodů, to 
jest jen v případě, že nájemník porušÍ'! povinnosti, převzaté smlouvou 
náje'~ní neb? uložené mu stanovami. Tyto dů;vodly jsou podmínkou, bez 
n!chz vlastmk domu nemů'ze dáti účinně výpověď, a jest proto v každém 
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připadě zvláště zkoumati, zcla ony dů'vody jsou splněny čil·i nic a podle 
toho jest míti výpověď za právn·é přípustnou nebo nepřípustnou. By toto 
z,koumání mohlo býti provedeno, jest třeba, by ony dťtvody byly již ve 
výpověclním návrhu jmenovitě uvedeny a rozvedeny. Z toho plyne jeodnak: 
že výpověd' nájemníka nemůže býti povolena, nebude-II tu duvodu 
v § uvedených, jednak že výpovědoní návrQ musí býti řádně odůvodněn. 
Že § 52 připouští jen tento výklad, plyne; z jeho poslání a celého účelu 
zákona, by byl chráněn před libovolnými bezdúvodnými otřesy a změ
nami poměr i nájemníků v domech, vystavěných podle zák. čís. 35/23 
i poměr čekatelský, poměr nájemníka, který se má státi pro splnění zá
konných předpokladů vlastníkem domu a který jest s domem již nyní 
spjat trvalým a důležitým sociálním a hospodářským zájmem. Nejvyšší 
soud vyslovil v jednom ze svých posledních rozhodnutí (čís. sb. 7570) 
názor, že čeka:tel jest.k v],aslní-k1u domu nájemníkem celého domu a že 
ostatní nájemníci jsou jeho podnájemníky. Tím uznal nejvyšší soud 
výjimečné a zákonem proti změnám zvláště chráněné postavení čekatelo
vo. Z toho, co bylo uvedeno, plyne, že výpovědní návrh žalujícího druž
stva, neuvádéje a nerozváděje výpovědní dúvody, ne:byl vybaven zá
konnými ·náležitostmi § 52 cHovaného nařízení a že na jeho základě 
výpověď neměla býti ani pov.olena. Jestliže žalující strana uvedla vý
povědní důvody při roku, ustanoveném k námitkám žalovaného podle 
§ 572 c. ř .. s., nelze k těmto dů'vodúm přihlížeti, neboť, jakv plyne z § 562 
c. ř. S., muslí býti všechny dťtvody výpovědi, pokud jest jich k výpovědi 
vůbec třeba, uvedeny ve výpovědi, by na ně mohla VJ"povídaná strana 
v zákonné lhůtě námilk"mi reagovati. Na dltvody později uvedené strana 
vypovídaná reagovati již nemůže, jsouc prekludována a dodatečné .ná
mitky zwkon nezná. O ci vol a c í s o ucl zrušit napadený rotsudek a 
vrátil věc SOudili prvé- stoHce, by, vyčka,je pravomoci, dále jednal a znOvu 
rozhodl. D ů vod y: Práv,ní posouzení věci v nwpadeném rozsudku jest 
nesprávné. šlo a jd-e tu o řešen', otázky, zda je vypovídající strana po
vinna, by v návrhu na soudní povolení výpověďi uvedla podrobně veškeré 
výpovědní ,důvody a mtbídI.a o tom důkazy, či zda stačí, když vypoví
dající strana teprve po podlání námitek při ústním je,dnání rozvádí vý
povědní důvody, při čemž v souzeném případě bu.dižpoukázáno. i k tomu, 
že vypovídající družstvo ji·ž v původním návrhu na povolení výpovědi 
uvedlo, že hodlá dáti soudní výpověď »pro dú,ležité závady, kterých 
se vypovídaná strana jako čekatelka dopustila při používáni bytu a 
domu«, že tedy ji:ž od začátku důvod výpovědi jest udán. Napadený roz
sudek zodpověděl otázku ve smyslu ikladném, dovolávaje se ustanovení 
§ 52 vl. nař. ze dne 19. července 1923, čís. 160' sb. z. a n., avšak ne
právem. Neboť toto u.stanovení netýká se vůbec řečené otilzky, jež jest 
ryze formálně právního rázu, nýbrž jen podmínek, za nichž smí býti dána 
výpověď, otázky hmO'tného pr<fuva. Žalovaná strana, od'volací odpůrce, 
zaujímá stanovisko, že řízení podle zákona ze dne 25. ledna 1923 o- s,ta
veb ním ruchu čís. 35 sb. z. a n. a podle prováděcího nařízení čís. 160 
sb. z. a n. neřídí se praVidly c. f. s., je:liko'ž by se v těchto případech 
nejednalo o smlouvy nájemní nebo pachtovní, na nH se výlučně vztahuji 
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ustanovení oddílu 3 c. ř. s. jest však zbytečné zabývati se tímto stano_ 
viskem, poněvadž jsou tu jen dvě možnosti: Buď řízení jes,t sporné, nebo 
jest nesporné. V onom případě musí býti použito ustanovení c. ř. s., 
v tomto případě předpisy nesporného řízení. Při oné možnosti jest řízení 
upraveno §562 c. ř. s., jenž ne.vyžaduje, by již v návrhu na povolení 
výpovMi byly uvedeny zevrubně veškeré důvody výpo,vi'ct.i (viz též rOzh. 
ze dne 23. duhna 1919, Rv II 140/,19, čis. 151 sb. n. s.) a vypovidajici 
strana jest oprávněna rozvésti důvod výpovědi teprve při ústním jednání 
aJž' do jeho· s:končenÍ. Pakli by se mělo za to, že řízení jest ř[zenim ne
sporným, jest odpůrcovo stanovisko vyřízeno poukazem k tomu, že pa-' 
tent o nesporném řizení vůbec nemá předpisů odpírajících dodatečné 
doplněni dosavadniho přednesu té neh oné strany. A posléze chtěl-li by 
kdo tvrdiiti, že v tomto pHpadlě bylo by lze použiti předlpi,sů sporného' 
nebo nesporného řízeni jen obd·obně, jest toto tVrzení vyvráceno do
sLovem cit. předpisů. Prá"ní názor napadeného rozsudku příčí- se proto 
zákonu, odvO'laci důvod nesprá"ného. p'rá"ního posouzení věcí jest 
opO'dstatněn. 

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

o ů vod y: 
S'těžovatel vytýká, že vypovídlající družstvo ve výpovědi ani ne

tvnNlo ,iájemní pomě'r, uvádějíc jen, že vypovídaný má hyt »v užívání«. 
Ale stěžovate). přehlíží, že se hnecl na to mluví o tom, že nájem tohoto 
bytu »platí se mě'síčně« a že se na byt »nevztahuje ochrana nájemníků«. 
Tím clalo vy!povídající dmž'stvo' zřejmě najevo, že vypovídá nájemní 
smlouvu. Stěžovatel se dále pokou'ší dovoditi, ž.e užívá bytu jako čekatel 
vlas,tnického práva k rodinnému domku a že na toto užívání nelze ob~ 
dobnč užíti předpi·sů o nájemní smlouvě. Názoru tomu nelze přisvědčiti. 
Bylo zejména v rozhodnutí tohoto nejvyššího soudu ze dne 8. listopadu 
1929 č. j. Rv I 1610/29, čís. sb. 9345, známém zástupcům ohou stran 
ze sporu stěžovatelova s Josefem K-em, dovozeno, že není mezi čeka
telským poměrem a užíváním rodinného domu nebo části jeho přenecha
ným čekatel'i napros,té nerozlll'č'itelnos.ti, a že užívání bytu v rodinném 
domě čekatélem není ničím jiným než nájemním 'poměrem podle § 1090 
obč. zák., který vedle čekatelského poměru samostatně existuje. je-li tu 
nájemní pomě'r a nejde-li o hyt podléhající zákonům o ochnně ná}cm
níků, není závady, hy se účinnost výpovědi nevyře§ila v řízení podle 
§ 560 a násL ds. K výtce stěžovatelově, že v tomto řízení nelze řešiti 

ztrátu jeho členství v žálujícím družstvu, jest podotknouti, že. v řízení 
podle § 560 a ná,s!. c. ř. s. není stznavena odchylka ze zásady § 190 
c. ř. s., tak že i tu lze řeš,iN o·tázky předurčující. Nesporné jest, že jde 
o byt v rodinném domě, na nějž byla udělenaJ podpora ve formě státní 
záruky podle zákona ze dne 25. ledna 1923 Ns. 35 sb. z. n. Stěžovatel 
uplatnil vtas námitku, že Vypovíd,ající strana jako obecně prospěšné 
stavební družstvo nemá neobmezené výpovědní právo, nýbrž že podle 
§ 52 prováděcího nařízení k onomu zákonu ze dne 19. července 1923, 
čís. 160 sb. z. a n. smí dáti nájemníkovi výpověď z bytu jen, neplní-li 
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závazky v nájemního poměru a členslké povinl1oslti předepsané stanova
mi. a že tu takovéhoto výpovědního důvodu není. jest řešiti otázku, zda 
vypovídající -strana má již v podání, kterým dává soudní výpověď, ne~ 
'}oli, jak prvý soud toto podání jmenuje, ve výpovědním návrhu, uvésli 
" opodstatniti důvody, na něž jest přípustnost výpovědi vázána, či zda 
může tak učiniti až v ř·ízení o námitkách. Odvolací soud správně roz
poznal, že předpis § 52 uv. nařízení upravuje jen otázky hmotněprávní 
a že, pokud jde o procesní právo, není v § 562 c. ř. s. předepsáno, že 
již ve výpovědním návrhu musí býti udiiny a opodstatněny výpovědní 
důvody. Výpověď sama jest púd1e § 1116 obč. zák. a § 560 c. ř. s. 
v podstatě hmotněprávním jednáním, směřujícím k tomu, by nájemní 
(pachtovní) smlou"a na neurčitou dlobu ujednan'á nebyl'a mlčky obno
vena, a podle § 561 c. ř. s. můž!e s,e cl,,!i nejen sou:dmě, nybržďi mimb~ 
soudně. Co udati jest při soudní výpovMi, uvedeno jest v § 562 c. ř.s., 
který však nestanoví., že, je-l'i výpověď po' hmotněprávní stránce vázána 
na urWé důvody, jest výpovédní důvody v podání, kterým se dává vý
pověď, uvésti nebo dokonce ji'ž opodstatniti. jest pravda, že vypoví
daná strana musí ve lhůtě k pod!ání nilmilek přednésti všechny námitky, 
ježto podle § 571 třetí odstavec c. ·ř.s. j.estnámitky podané opozděně 
odmítnouti. Ale tím není ani v souzeném případě zkráceno nájemníkovo 
právo k obhajobě a není pomšena z"s,ada ro·vnoeti s!tran., je.žto i tam, 
kde pronajímatel ve vypovMi neudá výpověďní důvody, lze nájemní
kovi uplatnHi námitku, že výpověď jest přípu.stná jen z určitých důvodů, 
a že· t"kových dů"odů nen,; v případě, o nějž uuto jde. Také vznesl stě
žovatel včas tuto námHku,. Udiá-l,i žalobce vzhledem k řeč.ené námitce 
při ústním jeďnání. konkretní d,ůvodty výpovědi a opodstatní-li je, může 
žalovaný v rámci včas vmesené náJmitky zaujati k tomuto přednesu 
stanovisko a prováděj.e námitky včas vmesené, přednésti nové okolnosti 
a průvody (Srov. NElumannů.v l<amentář kc. ř. s. IV. vydání str. 1439). 
Správně proto usoudil Jdvolací soud, že nelze zmš'iti výpověď z dů
vodu, že ve vÝ'poV'ě!dním návrhu nebl"ly urvedeny ani ro·zvedeny výpo
vědní důvody, .a právem zmšil mzsudek soudu prvé stoUce podile § 496 
Č1ís. 3 c. ř. s. 

Čís. 9426. 

Na státu lI~ze se domáhjatl npáhrady škl.ody, bylo-li pro21a1lil11itlii po
volelmí polícejnlho úřadu Ir 'pofádaní píadlniku (býčích zápasú) napatiom 
odMol~o. 

(Rozh. ze dne 30. Hstopadul929, Rv I 1846/,28.) 

PoHcejní ředitel'ství v Bratisla\"ě dalo žalobci prozatímní povo·lení 
k pořádání býčích z"pasů. JeHo n"potom po.lioejni ředitelství odepřelo 
s,chy,Uiti pořádání býčích z"pasú, domáhal se žal'obce na českosloven
ském slátu ""hrady škody, jež mu vzešlla přípra"nými pracemi k. zá
pasům. Žaloba byla zamíťn.uta s o u d Y vše c h tří st 0:1 i c, Ne j
vy Š š í m s ou dem z těchto 
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důvodů: 

Když nižší stolice zjistily, že se po prozatímním povolení pořádání 
býčích zápasů poměry změnily tím, že veřejnost, byvši o záměru těchto 
zápasl1 reklamou (plakáty) vyrozuměna, zahájila proti jich pořádání 
ostrou kampaň, .a když z toho poHcejní úb,d, ve svém konečném vyří
zení vyvodil úsudek, že byla na snadlě objektivně odůvo,clněná obava, 
že pořádáním zápasů hude veřejný pořádek .ohrožen, že dojd'e k 
tržnos'\em, jest tím ce,lý ,případ vyřízen, neboť polkejní úřad!, jehož po
vinností jest udržovati vúej'ný pořádek, nemM,e d.opusliti nic, čim by 
pořádek ten byl porušen, a musí se za. tím účelem chápati i opatření 
profylaktid<lých, a tak to bylo nejen jeho právem, .nýblrž· dokonce i po
vinností, tyto dři" předběžně povolené z"plasy ,nyní zakázali. To jest 
ustálená pol'icejní praxe, neboť jest V'eřejně znáomo, že jest policie nu
cena často různá veřejná uspořádání, průvody, schůze, slavnosti a pod., 
třeba již povolené, z důvodů veřejného pořádku zakázati a povolení od
volati, ,aniž mohou pnřadatelé žádati náklady vynaložené v meZÍ'časí na 
přípravu podniku. Každé takové povoleníudeluje se pod samozřejmou, 
byť í nevysloveno'u' kl'ausulí rebus sic st<ťntibus, a to platí S'amozř,ejmě, 
ha ještě tím spíše i při povolení pouze prozatímném, kde str.ana již jeho 
vyslovenou prozatímností jest varována, by na jeho nezměnitelnost ne
spoléhaJa a byla si vědoma, že, uváďí-li se v útraty, uv:ád\í se v oě na 
své risiko. Žádá-Iii dovolání, by o tom, zd'a za dal1iých okolností byla 
skutečně podnikem ohrožena veřejná hezpečnost, slyšeni byli svědci 
ve sporu o tom vedení, sluší mu odvětiti, že je to úsudek, jenž nenáleží 
svědkům, nýhrž náleže,l poHcejl1iímu úřadu, jenž ho skutečně vyvodil, 
což ,ani přezkumu soudu nepodléhá, jeMo policejní úřad při hájení ve
řejnéhO' pořád!I<u může a mus;í se dáti véstí jen svým vlastním úsudkem 
a nemMe, hráJti v počet i možný odlchylný úsudek jiných úřadů, jež .z té 
n.eb oné přÍ<činy s' ·.,"ci se pozdéji hudoll zahývati. Ne:lze tedy mluviti 
o nezákonném výkonu moci veřejné ve smysllu § 92 úst. list., takže 
scház,í už objeklivnískutková povaha potřehná k žaJloboovu nároku na 
náhradU! škody, a netřeba <se. tedy ot"zkou slwtko'vé povahysuhjektivní 
,t. j. otázkou zaviné'oí přistušných (),rgánu policejního úřaďu vůbec za
hývati. O případě, jak by se věc měla, kdyby se poměry v mezičasí hyly 
nezměnily, a konečný zákaz podniku iP'ůvodně povoleného spočíval jen 
na změ,ně názorů polkejniho orgal1u, netřeba zde vůbec uvažovati. 

čís.. 9427. 

Bylo-Ii vl Ú'hové smlouvě, již byl prodián rolnický nedí!, výslovně 
ustanoveno, ~e sm~ouva pozbud~ platnosl\Í, jestliže ji Státní poiJemkový 
úřad neschváH, a bylo-Ii napotom odepřeno schválení Státního pozem
kového úřadlu, drží kupitel, jel1lŽ se< na nooíl ~těho~ iii ,vl držbu hlO 
ujal, nedí! nwprávněně II j~Sit \pfodatel oprávněn dOmáhati se na něm 
vyklize;ní a odevzdáni nedttlu. l< odepi'IlRÍ schválení nevyžaduje s,e usne
sení správ:nibo výboru Státního pooelnloo~ého úřadu. 

(Rozih. zO:. dne 30. listopadu 1929; Hv I 1607/29.) 
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V lrho,vé sm\'o~vě, jíž prodal'i žalobci svůj rolnický nedí! žalovaným, 
byl,o, u~!ano,veno, z,: :mlo~va p'o~b~de platnosti, jestližeji Stánní pozem
koVy urad nesch~alL jezto Statn: pozemkový úřad napotom trhovou 
smlouVU ll,~:chvahl, dOl1;áhali se '.:iohci na žal.ovaných, by veškeré po
zemky patncI k ml'lllckemu nedUu vyklidH,i a žal'Obcum odevzdali. Ža
l.obě bylo vyhověno s' o' u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š š í m 
s o ude m z těchto 

důvodu: 

D,ovolání, opřené o dovolací důvody čís. 2 a 4 § 503 c. ř. s., není opod
statneno. Podle § 37 přídělového zákona ze dne 30. ledna 1920 čís. 81 
sh. z.a p. m?,že býti rolnic~ý nedÍ'! z5'j'zen jen 'se svo,lení'111 Stát~,ího po
zemkoveho uradu. V trho'Ve smlouve ze dne 24. dublla 19'27 kterou 
žalobci. prodal!i svůj. ro'lnický nedí.! žalovaným, bylo výs,lo'VThě ' ustano~ 
veno, z,e. smlouv~,P?'z'bu?e platnosti, jeSltl'iže ji Státní pozemkO'vý úřaJd 
n~:,chval!. Jest ':Fsreli1o, ,ze Státní pmemko'Vý úřad výměrem ze dne 14. 
zan 192? odeprel ,sc~va)lÍ1 ,uve,denou smloUivu. Nemá v z"kolné opory 
tv,~ze~l, ze k odeprel!1l1 schv<llenl bylo třeba souhlasu správního výboru 
Statmruo pOlzemkovBho úřa,d'u (zákon ze d,ne 11. června 1919 čís 330 
s,~. z. a n.). H}edíc ,k uvedenému ustanlovení z'"kon.a (§ 37' příděll~vého 
z"kona) a k vy hrade .do 'sml:ouvy pojaté nenabyla kupní smlouva ze dne 
24. du~n~ 19:27 pbtno;ti a ž~lovaní, k,teř! se, na .zá!k'l"dě této smlouvy 
n~ ~ed,d :nastehovah ,a,le] v ,drzibu u']aJI!!', drzí nedí! bez důvodu, ne,opráv
n~J1Ie, a zal'obcl se pravem na nľch domáhají vykldizení a odevzdání ne
d;lu. Uznav takto, o,d~o,Iací s!O:ud nepoch'ybH (§ .503 čís. 4 c. ř. s,). Na 
vecI ?y se, mc n,,,memlo, I kdyhy bylo, praVidou<, ,že žalobkyně Alžbéta 
Z-ov~,. coz «~0l're'\a: ke smlouwě jaÍ<'o spoluprodavatdka přistoupi1>a, 
nebot lest zJlst~no, ze ~Iátní pozemkový úřad neodepřel smlouvu schvá
leh J~n ~r?to> ze Z-OIV~ ku:p~1 ~n:louvu podepsati odepřela a se pmti 
schva~em je]lmu ohradila, nybrz I proto, že ani jinak pro nedostatek 
podmmek § 37 příděil'ového zákona, nebylo \'ze smlouv~ schyá1iti. 

čís. 9428. 

., Ruč~",! Zla; škodu z provozu silostrojií (zákon ze dne< 9. s~aJ 1908 
cm. 162. r. z~.). ' 

~C?, kd~ k~upj~ automobil za účelem provozování au~odopravy, není 
sprostěn ruc,ent tam podle § 1 (3) ani podle § 1 (4) zák 'ti\eb v • 

~rodate~ vyhtad~l vlastDic~í k ~u~ až do úplného 71apraven~"lrupRÍ ~:n;: 
JeD kdyz se m.~az:tl vydatt ~ptteh auto 2iaJ účelem, provozování autiOdo
pravy, yYhradlv. Sl t~liko pravo ~dvolati půjčování 'auta za jistých před
pokladu. Lhostejno, zej se autp melo dávati po jeho lIŽití denně do úscho
vy prodlaJteli, .a že mu řídič auta odváděl výtěžek k úlm~dě Zbytku kupn' ~za~ . ... . t 

(Rblzh. ze dne 30. l;i!sto,pad~ 19<29', RvIl161/Q9.) 
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Žalobce byl zachycen a poraněn automobHem, jejž řídil Bohumil K. 
Žalobě o náhradu škody proti BohumHu K-o'li bylo vyhově'no rO:lSlldk:errL 
pro zmeškání. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce náhrady §J{jody 
proti žalovaným Josefu a F",ntišce L··ovým tvrdě, že žalovaní byli 'polu~ 
vlastníky auta. Žalovaní namíHi, že auto nepatřillO jim, nýbrž Juliu H-ovi, 
dále že aUlto nemNi ani v drženi ani v provozu v čase úrazu, ježto Julius 
H. měl auto u sebe, měJI svého šoféra, jehož platil a jenž každý den 
auto i peníze odvádiěl Juliu H-,ovi, takže žalovail1,í do držení auta vůbec 
nepřiš.Jia v pro'mzll je neměli, neboť J"Hus H.s,i též ve s'P0ru C II 
35/27 vla,stnictví "'Ulta vyhradil, měl auto p,onecha,ti žalovaným k uží
vání, autO' mě!lo býti dlenně žalovaným vydáváno a šoféra měl obs,tarati 
H., který také mě,l "uto v u,žívání. Pro ce sní s o' udp, r v é s t 0'

I i c e uznal žalobn,í nárok důvodem po p'fávu. O d vol a c í s o u d na
pa,dený rozsudek potvrdi'l'. D ů v o -cl y: Rozhodující je, zda j'so'U žalovaní, 
vlas,tníci auta, pOldnik"teli provo,zu ve smy'S,lu § 1 (3) zák o silostr., 
či JUllius H. Zpráva just. výboru býv. poslanecké sněmo'lny po,važlJIje za 
podnikatele toho, komu vlastn'[k dal sÍllostroj k dispo,s.ici na mčitou nebo 
na neunéitou dobu. Teprve ve druhé v'ládní předloze se mluví o přene
chání snnstroje na vlastní úče,t a nebezpečí. A zpráva just. vý1bofU k tomu 
praví, že l"to s,lova (»fUr eigene Redmung und Oelahr«) byla pojata 
do ustanlo'vení § 1 (3) zák. o silo,str. za účelem olbj3Jsnění slov »ZUm 
Betriebe ...... uberlassen«, čímž má býti vysloveno, že pouhé zapůj-
čení nebIQ ,přenechání siilostroie VýpTOSIQrU nestaoČ'Í kl přesunutí -ručení 
s vlastníka na vJpůjčovatele, nýbrž že jest k tomu zapotřebí pevné 
úmluvy, ma je,iímž základě přejímá podnika>tel nebezpečí- a u·žilky. K pře
sunu moení na p,oclnikatele jest tedy zapotřebí dvojího: pevné úmlll'.'y 
o plOdnika'telství a skutečné přenechání 'sBostroje podnikateE k disposici. 
V projednávaném případě schází to i ono. Neboť sami žalovaní se od
vloll.á,vají na SQiudní smír s Juliem H-em ze dne 21. útlora 1927 č. j. C II 
35/27, před nehodou, podle něhož se zaváZalI H. vyda1ti auto, žalovaným 
za účelem provozováni autodopravy a vyhr",dil si pnivo odvolati půjčo
vfuní automobilu žalovaným, nebudoUl-li šetřiti j'im UllOižených povinnosti, 
denně odevzdati auto dO' úschovy H-ovi ;po plOužití, opatřiti řádného 
šo·féra, po přlpadě se souhlasem H-ovým, ddevzdali výtěžek z provozu' 
až do splacení zbytku kupní ceny H-ovi a pod. Účast H-ova na zisku 
z provozu však smluvena nebyla. Z tohlo patrno, .že tu není pevné úmluvy, 
podle níž H. mělI převzíH ,nebezpečí a užitky z provozu, hyl jen. uschova
telem 90tUld, dokud mUl z výtě'žku prov:ozu nebude zaplacen zbyt"k ceny 
auta. Zalovaní nedali H-ovi auto k volnému nal<ládání, neboť s tím ne
soub-lasili, ba se tomu hrilnní, jak z výpovědi samého žalovaného Jnsefa 
L-a plyne. žallOvan:ý sice praví, že l<dyž H. p.votijeho vůli přijal Bohu
mi'!a K-a za š01era pwhlás,uJ;: »já do toho· nechci !'Lic mít, dě1ejte si co . 
chcete na Vaši odpovědnost«,a,le hned na to udává, že nemohl šoferovi 
za,bránH, by autem nejezdilI, proto, poněvadž byl »pátým kolem u vozu«. 
Nehí proto v onom prohlášení žalovaného vážného a svobodného pro
jevu vúle (§ 869 obč. z"k) ,s,ouh\a.siti s tím, by H. s autem vo.lně na
kládal, nýbrž jen rázný odpor pčoti přilje'lí K-a za šofera. Takovýmto 
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prohlášením nemů-že se vlastn.ík auta zprostiti povinného ručení. Zůstává 
proto ~~lov3Jná strana i nadál," nejen vlastníkem, nýbrž i pod.nikatelem, 
a nemuze se zhostltl zodpovednostJ poukazem k § 1 (3) zak o s110-
strojích. To platí zejména i o žalované F.ral1itíšce L-ové, jež rovněž zmí
něn)' soudní smír spolUlpodepsala a, projevoval-li žalovaný L. nesouhlas 
s tím, by H. autem volně nakládal, jednal podle § 1238 obč. zák. i jmé
nem své manželko/ ve smysl1u smíru. Z'alovaní namítali ovšem) že neměli 
ani v držení ani v provozu auto v ,čase úrazu, po,měvadž Julius H. měl 
tehdy j,iž .au.to u sebe, měl svého šofera, jehož platil a jenž mu penlze 
z provozu odváděl. Tím snad chtějí říci, že H. jim auto proti-právné od'ňal 
z disposičn,ího práva a že povinné ručení přešlo podle § 1 (4) zák. 
o ·snostr. na H-a. Ani k tomu nelze přisvěclčili, neboť žalovaní netvrdí, 
že H. odňal auto z jejich volného nakládám, v čase, ,kdy se škodUlj,ící 
událost sbéhla aodvobcísoud z,jiš\11.ije, že H. jim auto z vollného n'a
kládáUlí vůbec .neodebral. Neboť svědek Bobumi:l K, za' jehož řízení 
auta se nehoda přihodila, potvrdil, že H. dal auto L-ovi, by s ním taxoval, 
že dával on (K.) ,peníze jeďnou L-ovi, podn.lhé H-ovi, že se jeden vy
mlouval na druhého, že jezdil občas autem s L-em do V. a do K což 
se rovně'ž neplatilo, že si L. sám někdy autem vyjel a ,sám je řídil a že 
si H. počal pří'llastňovaN <>uto, až dlostalsltach, že L-ovi mu kupní cenu 
za ně nezaplatí. Toto přivlastňování ·si auta H-ou dělo se jen slovy, 
ve skutečnosti však měH L--ovi lli'O'žnost s a'mem naMládat a také s nim 
naklMali. Neprokázali tudíž žalovaní, že v čase škodné události bylo jim 
auto- H-em odebrimo a že se osudná jizda autem stala z ,příkazu H-ova, 
a nemohou proto ani podle § 1 (4) zák o sílostr. býti zbaveni povinného 
ručení. 

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

D ů vod y: 

Po právní stránce hyla věc posouzena správně. Dovolatelé od:kawjí 
se na správné důvody napaJdenéh'o ro'zsUldku, jež se kryjí s dřívějšími raz
hlod[j,Ulími tohoto ne'jvyšš:ího SOUdUi (srovn. rozlJ. Čí's. 2246 sb. n. s.) 
a jež nebyly vyvráceny dovolacími vývO'dy. Dodává se jen toto: Jest 
ne~p'O.rno, že ~alo,vaní koupili sHo-stroj za úče'lem provozováni auto
dopravy od JUlia H-'a, že tento si sice vyhradil prálvo vlastnické až do 
úplného zap,la:cení, že 'se však dle soudniho sm.rru ze dne 21. února 1927 
č. j. C II 35/27 JUlllus H. zavázal vydati auto· ž",lovaným za účelem pro
voz,ován,í autodoplr,avy aže si jen ,vyhradil právo oMoTati půjčování 
tohotO' auta za jistých předpokladů, jmeno1vitě,kdlyhy žalovaní neodvá
děli sil'O'stroj po jeho 'použití do jeho wschovy a: neodevzdávali mu vý" 
těžek z pr·ovozu až d'O zaplalcení zhytku lrup'ní ceny. Podle tohoto smíru 
nej)ochybně nebyl žalovaným odebrán sNostroj z volného nakládání a 
provozu, kteréhož práva byli nabyli koupí, ano se auto teprve po jeho 
užití mělo denně dávati H-ovi do úschovy, a nel'ze ani poch)"bovati o tom, 
že provozov3J!i' "utodopravu na vl~stn,í účet, an výtěžek,-jenž se odváděl 
H-ovi, sloužil k úhradě zbytku ,kUlpní ceny za auto. Jesl úp'lněbezvý-
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znamné, že se, jak bylo zjištěno, JuHus H. vyjádřil k třetím osobám, že 
auto jest jeho, že Janu P-ovi nařídil, aby nedopustil, by L. se auta dotkl, 
že sám zjednal šoféra K-a a mu přik'ázail, by výtěžek z provozu odvedl 
jemu, že k Stanislavu B-o'vi prohlásil, že si auto vezme zpět, a že Václavu 
č-ovi, u něhož bylo auto ve správě, řekl, by ,"uto' nikomu nevydal než 
šoféru, který auto přiveze, neboť z toěehlo okolností nikterak nevyplývá, 
že Julius H. protiprávním pos,twpem silostroj v Case škodné události 
žalovaným odňal, takže jim nemohli disponovati, ani když v garáži Julia 
H-a nebylo a že žalovaní výtěžku z provozu nepoužili k úhradě zbytku 
kupní ceny. Odstavec (4) § 1 aut .zák. vyž'aduje podle svého doslovu 
protiprávní postup, porušení všeobecného řádu právního. Takový postup 
žalovaní neprokázalí a nelze jej slhlledatí ani v tom, že .ž'a]ovaní sami 
s autem nejezdili, nýbrž šofér Bohumil K., že tento auto po jeho použítí 
dával denně do úschovy H-owi a, že výtěžek z provozu neodvádělí žalo~ 
v<liní H-o-vi s,"mi, l1Iýihrž že jej odvád.ě,1 š·ofér. Není tu tedy, jak správně 
Uilll1a-I odvolad soud, ani předpokladu odstavce (3) ani odstavce (4) 
§ 1 aut. zák., za něhož by žalovaní neručili za škodu z provozu silo
stroje, a nebylo proto dovolání vyho'vHi. 

čís. 9429. 

Povoleny-Ii týmž usnesením podle třetího odstavce § 350 ex. ř. 
vklad dlužníkova práva a exekuce zabavením tohoto práva a vymá
hající věřitel souhlasil pak se zrušením exekuce, nemůže si stěžovati, 
byla-li zrušena exekuce vůbec, nikoliv jen ohledně zabavení práva exe
kučně zapsaného. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1929, R I 859/29.) 

K návrhu vymáhajícího věřitele byla povolena exekuce 1. vkladem' 
doživotního uživání a požívání pro dlužníky, manžele Josefa a Anežku 
S-ovy, k ruce společné a nerozdílné na Miloslavu S-ovi patřící used
losti a 2. vnucenou správou tohoto práva požívacího a knihovním po
znamenáním této vnucené správy. Usnesení to bylo doručeno nejprve 
jen straně vymáhající a povinné a teprve dodatečně i vlastníku nemo
vitosti Miroslavu S-ovi jako poddlužníku. Po podání stížnosti povinnou 
stranou byla pak k návrhu vymáhající strany exekuce vnucenou sprá
vou usnesením exekučního soudu ze dne 2. června 1929 zrušena, aniž 
však nařízen i výmaz vkladu doživotního užívání a požívání strany po
vinné na nemovitostech. K rekursu dlužníků a poddlužníka zrušil r e -
k u r sní s O u d i exekuci vkladem práva doživotního užívání a požÍ
vání pro dlužníky na nemovitosti poddlužníka. D ů vod y: V §350 
ex. ř. jest stanoveno, že, mají-li zápisem býti obtížena dlužníkova prá
va, jež pro něho ještě nejsou vložena, může vymáhající věřitel, pro
káže-Ii, že dlužník práva toho nabyl, současně s exekUCÍ žádati 
o knihovní zápis práva pro dlužníka. Soud, který jest příslušný exekuci 
povoliti, opatří, čeho je třeba, by navržené zápisy byly vykonány. Usta
novení to rozeznává tedy exekuci ve vlastním smyslu a dále pouhé zá-

__ Čís. 9430 -,. 
15~7 

. y knihovních práv dlužníkových, které sl.ouŽí jen.~ tom~h bX ~x~kuce 
plS práva ta mohla býti vykonána. NavrhuJe-ll tudlz vyma.haJlcl. shra,;a 
na • ení exekuce jesť v nÍlvrhu tom i návrh na výmaz km ovm~ ~a
z~u~ které b jinak proti vůli oprávněných v knize pozemk?ve dale 
pISU, b I Y by bezúčelné an důvod zápisu, úhrada pohledavky vy
tr~~II-í~íhf !ěřitele, odpadl: Poněvadž při zruše!,Í. e;cekuce .podle § 39 
m~ý bdstavec ex. ř. jest zrušiti i všechny e~ek~cm uko~Yk a~ dot~d .vy'
k~nané a úkonem takovým, byť i jen podpurnym, Jest I • m o;,nl. zapls 

odkladě exekučním vykonaný, měl prvý soud .~ro,;,e zruse.~, v~u
~:nf správy povoliti i výmaz vkladu práva pOZ1vaclho a uZlvaclho 
trany povinné. 'h .. 'h sN' •• I' S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu vyma ap CI o eJvyss . 
věřitele. 

Dů vody: 

povoleny-li týmž usnesením podle třetího 09,st~v.ce § ~?O. ~x. ř. 
klad dlužníkova práva zde práva doživotního uZlvam a pOZ1vam f'0. 
~anžele Josefa a Anežk~ S~ovy na nemovitostec}! v návrhu n~ povo ~m 
exekuce 'blíže označených, a exekuce zabavemm tohoto pr~va, re~l~ 
o dvě samostatné exekuce, pokud se týče o dva samo~tat!,e e~e u ni 

rostředky,iak zřejmě mylně mí~í. dovolací re~ur~, nybrz o Je~lll~~ 
~xekuci, při čemž vklad práva, jenz Jako nez~ytny pre~p~kla~ :USI byh 
ve prospěch povinného předem povolen, tvon nerozlucny ce e ~ usne-

ním dalším týkajícím se přímo vymáhajícího věřitele. (srovnej k to
~u i zde'ší ~ozhodnutí uveřejněné ve sb, n. s. pod ČIS. 2452i· Sou" 
hlasí1-li {udíŽ vymáhající věřitel se zrušením. exek~ce povole.ne podle 
~ 350 třetí odstavec ex. ř., nemMe si stěžovatI, kdyz byl~ zrus;na exe
kuce vůbec a nikoliv jen, pokud byla povolena zabavemm prava exe-
kučně zapsaného. 

čis.9430. 

Opětovné splněni dotační povinnosti nemůže býti žádáno, i, když 
dcera obdržené věno, třebas i náhodou, ztratila nebo set. ~Od~?hde ~?
vdala Nedostala-li však věna vůbec, může je požadova, 'pn r? em 
sňatk~. Totéž platí o výbavě. V tom, že nárok na výb~~u m;~y! ,hned 
vznesen nelze spatřovati vzdáni se nároku. Výbavou .!'Iuze byh .len by
tové zaffzení dané do vlastnictvi oprávněného; nestac, poskytnut! před-
mětů zař/zení jen k užívání. 
~~---- -

(Rozh. ze dne 5. prosince 1929, R I 864/29.) 

žádost syna by byl otec přidržen dáti mu výbavu, s o udp r v ~ 
t I · ml:tl R' e k u r sní s o u d zrušil napadené usnesem s o I c e za . . h h dl 

prvého soudu a uložil mu, bv, vyšetře věc, znovu ~ navr u r,oz.o . 
D ů vod y: Bedřich H. domáhá se toho, by okresl11 soud ul':211 .1eh~ 
otci Josefu H-ovi, by mu zaplatil íménem výbavy 1,000.000 KCď ~eb~t Joseí H. prý mu při jeho sňatku s Blankou po rodu D-ovou ne a

100
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bavy. Okresní soud žádost zamítl, poněvadž prý ie osvědčeno v v 
datel obdržel od Josefa H-a po svatbě roku 1921 k užívání cely'. z,; za

k
c 

ve V v v . 20 ' zame 
v ., V nemz Je na obyvatelných místností, opatřených nábytkem 
z:v!a?1 bylo dostatek prádla ložního i stolního, potřebného nářadí; 
nacml at~. a, s~ud okr,es?! m~ za, to, že netřeba, by ty věci byly dán 
do ~Iastmctvl,.fe .stačl, JSOU-!l dany do užívánÍ. S tohoto hlediska n/.. 
zabyval se dalslml okolnostm1. Rekursní soud však má za to zVe v'b 

dl 'h 'č I dl ' , y ava po e sv:, o u e ~ a, po . e sve P?v~h~ musí býti dána do vlastnictví. 
ze ~e~tacl,v byla.-h dana Jen do uzlvan1. Bude proto okresnímu soudú 
o v:,ecl uv~zovaÍ1 s tohoto stanoviska a bude nutno zjistiti, jak to vlastně 
P:l s':,atb; ~y!o ~praveno, a bude nutno vyslechnouti i ostatní osob 
prezv:d!,e, ,lez slce, byly navrženy, ale nevyslechnuty. Ziistí-Ii se, ž~ 
skutecn<; vybava dana nebyla, bude nutno dalši vyšetřiti a příslušn' 
usne sem pak vydati. e 

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

D ů vod y: 

, Především jest rozřešiti otázku, zda navrhovateli přísluší nárok na 
vybavu p.odle § 12~1 obč; zák., an zažádalo určení výbavy v době, kdy 
uz v bylo Je.~9 pr.;rm manzelství s Blankou po rodu D-ovou rozloučeno 
a zada,tel J1Z ve~el v nový sňatek s Alžbětou po rodu K-ovou. § 1223 
ob~. :ak. sta~ovl, ~e, vdostal~-li dce~a již věno a ztratila je, byť i beze 
sve vmy, nem opravnena pozadovah nové věno ani kdybv Se podruhé 
p!:ovdala. ~ř,i dr?hé~~ s~at~~ není. tedy. dcer; oprávněn-;' požadovati 
veno, na r?dlČ1Ch, Jes!l~ze Je J1Z od 'mch dostala, jestliže tedy rodiče do
ta,č~l v~o~mno~t sp~mh. Opětovné splnění dotační povinnosti nemůže 
byh zad ano, 1 kdyz dcera obdržené věno, třebas i náhodou ztratila 
~ebo se. ~od!:~hé pr.ovdala. Nedostala-Ii však věno vůbec, můŽe je po
z~dovah l'pn druhem sňatku, neboť zákon chce jen vyloučiti by 1'0-

dlče. ?ebyh po:,inni zříditi věno podruhé, když již dotační p'ovinnost 
S~l~lh. Tyto zasady, platící u věna, platí i u výbavy neboť v druhé 
vete ~ 123.1 ob.',. zák. !:st výslovně uveden § 1223 obč.' zák. Doslov zá
k~~a Jest Jasny ~ nepnpoušt! pochybnosti (srovnej Krasnopolski: »Fa
mlhenrec~t«, stranka 159c--160. Anders: »Fami1ienrecht«, sh'ánka 126. 
Ehrenzwelg: »System«, druhý svazek, stránka 219, vydání z 1'. 1924). 
O~olnost, ze, se navrhovatel podruhé oženil, nemá v zápět! ztrátu jeho 
narok~.vna vybavu podle § 1231 obč. zák., rozhodné jest jen zda vý
bav~yz.?ostal čili nic. Dostal-li ji již, nemá nároku na druho~ výbavu, 
p~khze y nedostal, ~ůže nárok uplatniti v nesporném řízení i při dru
h<;m vsve'."v sňatku. Nar~k. ten nepomíjí tím, že nebyl uplaÍJlován hned. 
?ybrz mu ze se tak S~átl 1 později a nesejde vůbec na tom, proč nebyl 
lhned vznvese~ - vZ,d~ť v tomto mlčení syna nelze spatřovati podle 
§ 86G ob.c. zak. vzdant .se .. tohoto nároku. Jest tedy otázka, zda na
vrhovateh byla otcem poskytnuta výbava příměřená otcovu jmění. Na
vrh?vatel tvrdí, že se mu výb"vy nedostalo; odpůrce jeho trvá na sta
novlsk~, že, s~ tak st,alo poskytnutím užívání zařízeného zámku V. a 
apanázl 25.00~ Kč ~avanou mu v létech 1921~ 1926. Bylo tedy na 
soudu, by uvazoval, Jaký význam jest přiznati listině, k níž obě strany 
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poukazují a již uznávají za správnou. Přecleslati jest, že výbavu může 
tvořiti bytové zařízení dané do vlastnictví oprávněného a že nestačí po
skytnutí předmětů zařízení jen k užívání. Opatření to musí býti trvalé, 
cizímu zásahu nepodléhající, .Ťežto by jinak nevyhovovalo svému účelu. 

r Zela v souzeném případě lze o takovém zařízení mluviti, nelze z listiny 
. vyčísti. Nehledíc k tomu, že hned v první větě byla učiněna výhrada: 

»až na další«, která připouští různý výklad, z níž jmenovitě nelze se 
dohadovati, zda šlo o opatření trvalé, které podléhalo toliko určitým 
změnám podle nastavších nových poměrů či o opatření vůbec odvola
telné, nezdá se ani povaha jednotlivých dávek a výhod v listině uvede
ných nasvědčovati tomu, že měly tvořiti výbavu ve smyslu zákona. Pr; 
vem proto rekurs ní soud pokládá za nutné, by bylo vzato na přetřes a 
zjištěno, co vlastně bylo při svatbě v tomto směru ujednáno, zejména, 
co bylO zamýšleno poskytnutím výhod ve smyslu listiny a bylo-Ii vý
slovně jednáno také o výbavě navrhovatelově. 

čis. 9431. 

Prozatímní opatřeni. 
Proti zápovědi podle § 382 čís. 7 (§ 379 čls. 3) ex. f. jest oprávněn 

k rekursu i poddlužnlk. . 
Proti povolení knihovní poznámky zákazu zcizení a zat/ženÍ na ne· 

movitosti nepatřlel odpůrci ohrožené strany má právo k relrnrsu 
i kníhovní vlastník nemovitosti. 

Lze povoliti zákaz zcizenl a zatížení nemovitosti, i když není při-
psána odpůrci ohrožené strany. . 

K povolení prozatímního opatření obstávkou se nevyžaduje osvěd
čeni, že odpůrce ohrožené stranv má nárok, jenž se má obstaviti. Stačl 
osvědčení nároku, k jehož zajištěni slouži obstávka. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1929, R I 885/29.) 

Vincenc R. navrhl, by k zajištění jeho nároku proti Františku O-ovi 
z kupní smlouvy ze dne 3. září 1929 na vyhotovení vkladné listiny a na 
knihovní odevzdání koupených pozemků bylo mu povoleno prozatímní 
opatření: 1. soudní zápovědí zcizení, zavazení a zastaveni pozemků a 
poznámkou tohoto zákazu v pozemkové knize, 2. soudnim zákazem od
půrci, by nenakládal se svým nárokem proti Františku W-ovi na 
knihovní odevzdání pozemkit, jakož i příkazem Františku W-ovi, by až 
na další soudní příkaz pozemky, jež prodal Františku O-ovi ani ne
odevzdal aniž co pOdnikal, co by mohlo exekuci zmařiti nebo značně 
stížiti. K rekursu Františka O-a a manželů Františka a Anny W -ových 
rek u r sní s o II d zamítl návrh na povolení prozatímního opatření. 

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu, napadené usne
sení, pokud vyřizovalo rekurs Anny W-ové do povolení obstávky, změ
nil v ten způsob, že její rekurs odmítl; jinak napadené usnesení zrušil 
a uložil rekursnímu soudu, by, nehledě k dtlvodu, pro který zamítl ná~ 
vrh na povolení prozatímního opatření, o rekursu Františka O-a a Fran· 
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tiška W-a vůbec a o rekursu Anny W-ové do povolení prozatímního 
opatření zákazem zcizení a zatížení znovu rozhodl. 

Důvody: 

Stěžovatel vytýká nejprve, že rekurs ní soud vyhověl rekursu podc 
dlužníků manželů Františka a Anny W-ových, ač k němu nebyli opráv
něni. Nelze mu dáti zcela za pravdu. Poddlužník není sice stranou v ří
zení O prozatímní opatření a není proto ve všech případech oprávněn 
ke stížnosti proti usnesením v tomto řízení. Avšak přes to přísluší pod
dlužníku oprávnění k rekursu proti zápovědi ve smyslu § 382 čís. 7 
ex. ř. To plyne z § 402 ex. ř., podle něhož platí pro prozatímní opatření 
předpisy exekučního řádu, pokud není v části o prozatímních opatře
ních nic jiného nařízeno. Podle § 294 čtvrtý odstavec ex. ř. přísluší 
poddlužníku právo stížnosti proti platební zápovědi a tohoto ustano
vení jest obdobně užíti i o zápovědi poddlužníku podle § 382 čís. 7 
ex. ř., po případě podle § 379 čís. 3 ex. ř. Kromě toho byla povolena 
knihovní poznámka zákazem zcizení a zatížení nemovitostí, jež jsou 
knihovně připsány manžel lIm Františku a Anně W-ovým, nikoliv od
půrci strany ohrožené .. Manželé W-oví, pokládajíce se za stižené po
známkou, mají právo ke stížnosti ve smyslu § 123 knih. zák. a § 9 
nesp. říz., pokud byla povolena knihovní poznámka zákazu na nemovi
tostech jim patřících, ježto se dotýká jejich vlastnických práv. 

Pravdu má stěžovatel v tom, že rekurs ní soud neprávem nepokládá 
jeho nárok, jehož zajištění se prozatímním opatřením domáhá, za 
osvědčený z toho důvodu, že ohrožená strana neosvědčila a neproká
zala, že odpůrci patří nárok na pozemky koupené od manželil W-ových 
a že těchto pozemků již nabyl, a protože ohrožený tyto okolností ani 
netvrdil. K povolení prozatímního opatření obstávkou nevyžaduje zá
kon osvědčení, že odpůrce ohrožené strany má nárok, jenž se má ob
staviti, nýbrž jen osvědčení nároku, k jehož zajištění obstávka slouží 
(§§ 389, 390, 381, 382 ex. ř.). Takového osvědčení není ani třeba a 
ohrožený by si jej začasté ani opatřiti nemohl. Má-Ii odpůrce obstavený 
nárok, neděje se jemu ani poddlužníku křivda, byla-Ii obstávka jinak 
právem povolena. Nemá-li odpůrce obstaveného nároku, je obstávka a 
zákazy jí dané beztak bezpředmětná a bezúčinná a nikomu neškodí. 
Proto zákon neuznává potřebu, ·aby byl osvědčen také obstavený ná
rok, stejně jako není potřebí průkazu pohledávky v exekučním návrhu, 
na niž se vede exekuce. Stačí samo tvrzení nároku, jenž ,ná býti obsta
ven. Ten navrhovatel také tvrdil. Není tedy správným názor rekursniho 
soudu, že navrhovatel neosvědčil nárok ve smyslu § 389 a 390 ex. ř., 
protože netvrdil, že nabyl pozemků od Anny W-ové, která jest spolu
vlastnicí, a že neosvědčil nabytí těchto pozemkft proto, že neosvědčil 
kup a jeho podmínky. Pro obstávku nároku proti Františku W-ovi, jenž 
jediné byl obstaven, stačilo tvrzení nároku proti němu. Obstávka proti· 
Anně W-ové nebyla povolena, nebyly jí vydány zákazy plnění podle 
§ 382 čís. 7 ex. ř., protože nebyla stižena usnesením o obstávce vydané 
jen protí Františku W-ovi a v tomto směru nebyla oprávněna ani k re
kursu. Její rekurs v tomto směru měl býti odmítnut a proto dovolací 
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soud zmčnou usnesení rekursního soudu ,její rekurs v tomto směru (po~ 
kud čelí proti povolení obstávky proti ni) odmítl. O jejím reku.rsu p~Olt 
zákazu zcízení a zatížení, k němuž oprávněna byla, bud~.]~d?ano ~ale. 
Nárok stěžovatelův, k jehož zajištění měla obstávka slouzlt!, ]~ho narok 
z koupě ujednané s odpůrcem, jest osvědčen výpovědí svedku ~nny a 
Vincence R-ových a předloženými listinami, a proto .rekursm. soud 
z důvodu neosvědčení nároku neměl, vyhovovat, rekursum, o?p~rce a 
Františka W-a. Ježto se však rekursm soud neoblral ostatmml duvody, 
jimiž bylo napadeno povolení prozatímniho opai;ření, obstávk?u, ~e~ 
Jména tím, zda není osvědčeno ohrožení ?ároku, ze n~rok nent urč,l!y 
atd., nevyřídil rekurs úplně a proto bylo Jeho usnese~l, pokud se tyce 
nepovolení obstávky zrušiti a ~aříd!ti ?ové rozhodnult:, ." 

Tak je tomu i ohledně zamltnult navrhu na proza!tmm opatrent ~~
kazem zcizení, zatížení a zastavenÍ. Takový zákaz ve smyslu § 382 CIS. 
6 ex. ř. lze ovšem povoliti jen proti tomu, kdo je v knihách za vlast
níka zapsán. Exekuční řád nředpokládá, že se zákaz. takový ~o knil; 
z úřední povinnosti zapíše (§ 384 d~uh~ odsta,:,ec ~x. r.) ... Ale, tlnt ne~1 
řečeno, že nemůže býti povolen take zakaz zClzem, a za!tz;n~ nemovI
tosti, jež není připsána odpůrci ohro~en~ strany .• Za,kon u,:,.~d! ':' ~ ~82 
ex. ř. jen příkladmo způsoby prozaltmntch opatr~n~ k za]1stent J1nych 
nároků než jsou peněžité pohledávky, a nevylucuJe tedy, by nebylo 
vydán~ prozatímní opatření o?do~ll1é jako je opa!ření § ~82 čís. 6. ex. 
f., které se však do po zem kove kmhy nepoznamena. proto, ze ,nemovItost 
llení odpůrci knihovně přípsána, ovšem p~kud tuy~u podmrnky § 381 
ex. ř. Rekursní soud však vzhledem k svemu pravntmu stanovlsku .• ne~ 
uvažoval zda jsou tu podmínky pro povolení zákazu zcizení a za!tzem 
podle § 381 ex. ř., zda nes!ačí ji~ obstávka, a ne~abýval se ani. otázkou, 
zda lze zákaz poznarnenalt v kmze; Proto bylo I v !?~to sm~~u. ~sne
sení rekursního soudu k dovolaclmu rekursu zrusllt a nartdl!t, by 
i o odpůrcově rekursu a manželů Františka a Anny W -ových do povo
lení prozatímního opatření zákazu zcizení a zatížení znova rozhodl. 

čís. 9432. 

K' tomu by se věc stala příslušenstvím blavni věci, se vyhledává, by 
·byla ve vl~stnictvi toho, komu patři věc hlavní. 

žalobu podle § 37 ex. ř. lze vznésti jen proti vymáhajícimu věřiteli, 
nikoliv proti vydražiteli věci. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1929, Rv I 24/29.) 

V exekuční věci proti Heřmanu W-ovi vydražila žalovaná bank~ 
dlužníkův hotel. Ve vydražené nemovitosti byla též dvě piana, k mmz 
uplatňovala žalobkyně vlastni~ké, právo; tvrdí:. že te proda~a dlužníku 
na splátky s výhradou vlastmckeho pr'lVa a ze v ~~se ~razby n~bvla 
dosud kupní cena za piana zaplacena. zalo.??,:, o ~IZ .tu Jde, ~om.~hal.~ 
se žalobkyně na žalované bance, by bylo zi1st~n?, ze zalobkym. prtslusl 
k pianftm vlastnické právo .a že ex~kuce ,vedena ;;alovanou n~ e1ana lest 
nepřípustná, a by byla zalovana uznana r;ovlqou vydalt zalobkym 
piana. O b a niž š í s o u d y žalobu zamltIy. 
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N e j V Y š š í S O U cl zrušil rozsudky nižších soudll a vrátil 
soudu prvé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

D ů vody: 

Pochybený jest názor nižších soudů, že se piana, o která tu id~ 
stala příslušenstvím prodané nemovitosti tím, že je Heřman W. určii 
k stálému užívání hlavní věci. Ustanovením § 297 a) obč. zák. nebylo 
nic změněno na všeobecných předpokladech příslušenství (§§ 294 a 
297 obč. zák.). Opačný názor vyslovený v rozhodnutí čís. 5192 sb. n. 
s., jímž se bylo uchýleno od dosavadního stálého rozhodování tohoto 
nejvyššího soudu (srov. rozh. čís. 3263, 3699, 5141 sb. n. s.) a od běž
ného právního názoru nauky, byl pozdějšími rozhodnutími pozměněn 
(srovn. rozh. č. 6348, 7449, 7769 sb. n. s.). Platí nadále zásada, že se 
vyhledává k tomu, by se věc stala příslušenstvím věci hlavní, by byla 
ve vlastnictví toho, komu patří věc hlavní. Tomu však podle skutkových 
zjíštění v souzené věci tak není. Heřman W. nebyl vlastníkem pían, jak 
prvý soud ze zjištěných okolností správně usoudil a nemohla se tedy 
piana státi příslušenstvím nemovítosti tím, že je určil k stálému uží
vání věci hlavní. Naproti tomu bylo nížšími soudy zjištěno, že si žalob
kyně vyhradila vlastnicíví k oběma pianům až do úplného zaplacení, 
že tato výhrada práva vlastnického byla v odhadním protokole po
znamenána, že při dražbě nemovitosti zástupce žalobkyně uplatnil 
vlastnické nároky aže tyto nároky byly prodavačům oznámeny, čímž 
vyloučena byla bezelstnost (§ 170 čís. 5 ex. ř.). Žalobkyně domáhá 
se toho, by pwti žalované bylo zjištěno, že jest vlastnicí pian, aby 
exekuce ohledně těchto pian byla prohlášena za nepřípustnou, a by ža
lovaná byla uznána povinnou, by piana žalobkyni vydala do 15 dnů 
pod exekuci. Žaloba tato není ovšem na místě, pokud se opírá o § 37 
ex. ř. a uplatňuje právo vybavovací. Neboť tuto žalobu lze vznésti ien 
proti vymáhajícímu věřiteli, ana se exekuce sice provádí soudem, avšak 
k návrhu vymáhajícího věřitele a k vymožení jeho soukromoprávních 
záimů. Leč žalovaná není vymáhající věřitelkou. Pokud se však ža
lobkyně domáhá p r á v a v I a s tni c k é h o ohledně vydání pian, jde 
o žalobu vlastnickou. Tuto žalobu může vlastník podati proti každému, 
kdo věc má (§ 366 obč. zák.) a s ní disponuje, jmenovitě i proti vydra
žitelovi, jehož bezelstnost, jako v tomto případě, je vyloučena. Jde tedy 
jen o otázku, zda žalovaná má piana již ve své moci. Touto otázkou Re 
nižší soudy vůbec nezabývaly a následkem toho nezjistily skutkové 
předpoklady, na jichž základě by se tato otázka dala řešiti, ana žalo
vaná nebyla dosud uvedena v držení vydražené nemovitosti, nýbrž za
vedena byla pro ni jen správa nemovitosti a ze spisů nelze vyčísti, zda 
žalovaná splnila dražební podmínky a zda opětná dražba jestvylou
čena. Nelze tedy rozhodnouti, zda žalovaná může .iiž nyní býti odsou
zena k vydání pian, či zda jen svolením k vydání pian mohla by splniti 
žalobní nárok. Následkem nesprávného právního posouzení věci zůstalo 
řízení ~kusé, a to již ve stolici prvé, a bylo proto napadené rozsudky 
obou stolic zrušiti a věc vrátiti soudu prvé stolice, by o věci znovLl 
jednal a rozhodl. 
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Závažnost zvyklosti (usance) mezinárodního obchodu při posuzo
vání a výkladu obchodních jednáni. Zvyklosti jsou vykládací pomůckou 
pro projevy stran, pakliže smluvník, jemuž projev svědčí, z okolností 
předpokládal a předpokládati směl, že spoluvlastník při svém projevu 
poč Ital se zvyklostmi. 

Jen takové okolnosti netřeba dokazovati (§ 269 c. ř. s.), jež jsou 
známé všem členům nalézaclho seuátu; nestačí, má-Ii jen soudce laik 
o takových okolnostech zkušenost a ostatní členy senátu o nich In
formuje. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1929, Rv I 451/29.) 

Žalovaná firma se zaručila žalující firmě za firmu P. tímto prohlá
šením: »Přejímáme tímto za firmu Leopold P. záruku za dodávky mou
ky z Ameriky S účinkem do 3,0. srpna 1924«. Ježto se firma P. zdráhala 
zaplatiti žalobkyni nedoplatek kupní ceny, domáhala se žalobkyně za
placení nedoplatku na žalované. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
žalobu zamítl. D ů vod y: Soud nabylo tom přesvědčení, že žalovaná 
strana převzala záruku jen s účinkem d() 30. srpna 1924, neboť tak jest 
to výslovně vyjádřeno v jejím písemném záručním prohlášení a jen toto 
písemné záruční prohlášení jest podle výslovného tvrzení žalující stra
ny podkladem pro její žalobní návrh, neboť sama žalující strana uvádí, 
že se ústní smlouvy mezi stranou žalující a stranou žalovanou nestaly. 
Podle toho zavázala se žalovaná strana jako rukojmí po rozumu § 1363 
obč. zák. jen na určitý čas, do 30. srpna 1924 a podle zákona ručí jen 
po tuto dobu. Podle § 1353 obč. zák. nelze rukojemství dále rozšiřovati, 
než iak se rukojmí výslovně zavázal, a soud neshledává skutkové okol
nosti, zejména úmluvy stran, ze kterých by vyplývalo, že se rukojmí, 
žalovaná strana, zavázal dále, než jest vytčeno v jejím písemném zá
ručním prohlášení. Žalující strana odvolává se v tomto směru na zvyk
losti mezinárodního obchodu a tvrdí, že se podle nich obmezení ruko
jemského závazku »platno do 3,0. srpna 1924« vztahovalo jen na ob
chod, který by do té doby byl uskutečněn. Avšak u soudu jest notorické, 
že není takové zvyklosti mezinárodního obchodu, neboť člen soudu, 
komerční rada P. jako odborník má o tom určitou a jasnou vědomost, 
kterou ostatním členům senátu sdělil (§ 269 c. ř. s.). Pominula tudíž 
povinnost žalované strany zaplatiti žalující straně jakékoliv částky za 
firmu Leopold P. uplynutím uvedené lhůty, dnem 3,0. srpna 1924; ža
lovaná strana po této době již neručí a nárok žalující strany proti straně 
žalované není dnes již po právu. O d vol a c í s o u d napadený roz
sudek potvrdil. D ů vod y: Žalující strana zakládá svůj nárok na ruko
jemském prohlášení žalované, ve kterém uvedena jsou slova: »platno 
do 3,0. srpna 1924<<. Prohlášení toto jest jasné a určité a, ježto se mezi 
žalující firmou a žalovanou bankou ústně vůbec nejednalo, lz~ slovům 
v prohlášení tom obsaženým přikládati jen ten význam a smysl, že 
žalovaná má zavázati se jako rukojmí jen po dobu v prohlášení stano
venou t. j. do 3,0. srpna 1924, po uplynutí této doby žalovaná již neručí 
a J1árok žalující není po právu (§§ 1449, 897 a 9,02 obč. zák.) a také 
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nelze rukoje,mství šířeji vykládati než se rukojmí výslovně zaručil 
278 o?ch. zak. ~ §§. 1353, a 915 vobě. zák.). Toto záruční prohlášení 
lov,:,~ne, v.e kterem je,s! zaruka casově omezena, žalující bez 
pnjala a jest proto m!~l z~ to: ž': s jeho obsahem byla srozuměna. Vzhle~ 
dem na jasne p,rohl~~~,n.l za,rucní listiny nemůže podle ustanovení čl. 
2~~ ,a 1 obch. zak. ~njltl v uvahu zvyklost mezí národního obchodu ža
IUJIvCI strav~ou tv;zena .a. právem, prvý soudce nepřipustil důkaz v tomto 
sme:u, pn čem z arCI jest zdurazniti, že soud odvolací proti názoru 
prveho souduv nem~že za zji~těno vzíti, že takové zvyklosti není, neboť 
dle § 269 c. r. s. Jen takove okolnosti není třeba dokázati které isou 
soudu, te~y všem čle?ům nalézacího senátu známé, a nestaČí, má-Ii jen 
soudce, laIk o. takovych okolnostech zkušenost a ostatní členy soud,u 
o tom lllformuje. ' 

:-< e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil 
prvemu soudu, by po dalším jednání znovu rozhodl. 

o LI vod y: 

Lde }el' o ví:,klad, z~:učního prohlášení ze dne 28. května 1924. 
Kdezto z3':lo~kfne, oplraJIc se o tvrzené zvyklosti mezinárodního ob
~hodu, pnklada tomuto prohlášení ten smysl, že se rúčení vztahovalo 
.ten r:a obchod, který byl uskutečněn do 30. srpna 1924 tvrdí žalovaná 
ze pre,:zala záruku jen s účinkem do 30. srpna 1924, tedy pro určito~ 
?obu, jejimž, uplynutím její povinnost pominula, takže, neuplatnila-li 
zalobkyne zaruku do 30. srpna 1924, záruka zanikla. O mezinárodních 
zvyklostechv prý nevěděla. Lze připustiti,' že z doslovu prohlášení byl 
by na snade vyklad, který mu dává žalovaná. Nebyl by však vyloučen 
a, bylo by po příp.a~ě přisvědčiti výkladu žalobkyně, kdvby bvlo pro
kazáno, ~e ':' n;ezma;od,ním obchodě platí zvyklost, podle níž časové 
o~,mez~m P~l prevzetl zaruky za okolností, jak se utvářily v souzeném 
pnpad:, vma v~en smysl" ~erý mu dává žalobkyně. čl. 278 obch. zák. 
stanOVl, ze pn posuzovam a výkladu obchodních jednání jest na soudci 
by vy~átral vůli smluvn~ků a nelpěl na doslovném smyslu výrazu ~ 
podle ,cl. ~:9 ?bch. zák. jest v příčině významu a účinku jednání a o'po
menut! mltr zretel k zvyklostem a obvčejům (usancím) platícím v ob
cho~mm styku. Jsou, tU?!ž us~nce důl~ži:ou vykládací pomůckou pro 
p:~\evy .. stran, začaste pnmo JIch součastl bud' že je strany souhlasné 
pnTlmap z~ obsah smlouvy nebo dokonce i bez souhlasné vůle kdvž 
sml;rvmk, J:mu.ž pr~:Jjeyy svědčí, z konkretních okolností předp~kládal 
a 'pr~dpoklada!l smel, ze spolusmluvník při svém projevu počítal s plat
nyml ~sanceml. Tomu bude tak zejména, když jde o kontrahenty ob" 
chodmky (srv. Herman Otavský "Všeobecný zákonník obchodní« a vv
klad čl. 278, 279). Měly tedy soudy připustiti žalobkyní nabídnutý dů
kaz, ~nalcl z oboru m':,zinárodního obchodu o tom, zda se skutečně 
ustahla .,zvJ:k!ost ve ,sm~ru svrchu naznačeném. Při tom se dovolací 
soud ,rnpoJuJe k pravmmu názoru soudu odvolacího co do výkladu 
n?tonety ve sn:ysl~ § 26~, c. ř. ~. Byla-li by takováto zvyklost proká
za~a: byl by zjednan dalsl cenny podklad pro posouzení významu zá
rucmho prohlášení žalované, při čemž by ovšem musilo býti přihlíženo 

~ 

- čís. 9434 -
1595 

k celému vývoji věci, zejména také k tomu, v jakém poměru bvly jed
notlivé záruky k jednotlivým obchodům, totiž zda ta která záruka měla 
podle svého určení krýti vždy jen určitý obchod, či zda se všechny zá
ruky postupně dané vztahovaly vždy na celé dosavadní obchodní spo
jení. .Ani :~t? ok;,lnost ne~yl~ náležitě vzata na přetřes. Dovol~cí soud 
nema tudlZ uplneho bezpecneho skutkového podkladu, by ve ve ci mohl 
ihned rozhodnouti, a nezbylo, než by rozsudky byly zrušenv a věc vrá
cena soudu procesnímu, by dále jednal a znovu rozhodl (§§ 496 čís. 3, 
513 c. ř. s.). 

čís, 9434. 

Obchodní pomocníci (zákon ze dne 16, ledna 1910, čís. 20 ř. zák,), 
Zaměstnanec není povinen domáhati se dovolené (§ 17 zák,). Ná

roku na dovolenou pozbývá zaměstnanec, neuplatnil-Ii v tom kterem 
roce nárok na dovolenou včas, Po uplynutí služebního roku není za
městnanec oprávněn žádati ani dovolenou ani peněžní náhradu za ni. 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1929, Rv II 782/28.) 

žalobce byl zaměstnán u žalované firmyiako vedoucí obchodu. Po 
skončení služebního poměru domáhal se na žalované kromě jiného též 
náhrady za dovolenou v létech 1925c-1927. O b a niž š í s o u d y ža
lobu v tomto směru zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: 
Pokudide o náhradu za dovolenou nelze uznati odvolání odůvodněným. 
Především jest podotknouti, že účelem dovolené jest zotavení zaměst
nancovo po celoroční práci, a to také má zákon o obch., pom. na, mysli 
v § 17. Zásadně jest tedy vyloučena odměna za nepoužitou dovolenou. 
Jen v tom případě jest nárok na náhradu za nepoužitou dovolenou odů
vodněn, když byla zaměstnanci žádaná dovolená zaměstnavatelem ode
přena. že žalobci bylO žalovanou zabráněno, by šel na dovolenou, nejen 
neprokázal, nýbrž ani netvrdil. Dále jest uvésti, že zaměstnanec musí 
o dovolenou žádati. Nelzeť ukládati zaměstnavateli, by zaměstnance 
k nastoupení dovolené vyzýval nebo nutil (Mayer-Griinberg Kom. 
k zák. O obch. pom. str. 219). Bylo tedy povinností žalobcovou, by o 
dovolenou žádal. To žalobce rovněž neprokázal ba ani netvrdil. TVrdil 
jen, že měl slíbenou náhradu za nepoužitou dovolenou 3000 Kč ročně, 
což rov~ěž neprokázal. Nežádav o dovolenou, nepouživ svého práva, 
pozbyl zalobce vůbec nároku na dovolenou a tudíž i na náhradu za ni. 
žalobce dovolává se sice dopisu jednatele H-a ze dne 5. dubna 1924, 
podle kterého prý mU byla slíbena náhrada 3000 Kč za každou nepouži
!ou dovolenou. Nehledíc k tomu, že úmluva taková byla by nicotnou, 
JSouc nemravnou, není tvrzení to správné. Především není v dopisu 
zmínky o náhradě 3000 Kč ročně - o výši se tam vůbec nemluví -
a dále není to slib (závazek) žalované, nýbrž v dopisu se výslovně 
pravÍ, že se věc dovolené předloží dozorčí radě k vyřízení, což se tímto 
zjišťuje. Nebyla tedy dopisem tímto slíbena náhrada za budoucí léta. 
Dopis týkal se dovolené za minulá léta, a tato otázka byla rozřešena 
v sezení valné hromady ze dne 29. listopadu 1924, kde bylo usneseno, 
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by žalobci byla dána náhrada za nepoužitou dovolenou za léta 1 
1924 částkou 3000 Kč, zároveň však že pro příští dobu nebude mu 
nepoužitou dovolenou nic zaplaceno. Jest bez významu posléze, i kdyby 
mu byla slíbena bývala odměna za nepoužitou dovolenou, a rovněž zda 
vědělo tomto usnesení valné hromady, čili nic, žalobci nepřísluší no.-nl. 

ten proto, že neprokázal, že o dovolenou žádal a že mu její poskytnuti 
bylo odepřeno. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Pokud jde o dovolatelem požadované odškodnění za nepoužitou 
dovolenou, jest dbáti ustanovení § 17 zákona ze dne 16. ledna 1910, 
čís. 20 ř. zák., které jest, pokud jde o dobu dovolené a její udělování 
(§ 40) ,povahy práva velícího. Žádati zákonitou dovolenou jest prá
vem zaměstnancovým, uděliti ji, jest zaměstnavatelovou povinností. 
Z toho plyne, že zaměstnanec není povinen domáhati se dovolené, a 
uváži-ii se, že ji má právo žádati v každém roce služebním, sluší usu
zovati, že ji pozbývá, neuplatni-li v tom kterém roce své právo v čas, 
neboť v uplatňování práva na dovolenou spočívá vzdání se dovolené. 
Vnucovati dovolenou není zaměstnavatel povinen, není tudíž zaměst
nanec oprávněn žádati po uplynutí služebního roku ani dovolenou, ani 
peněžní náhradu za ni, jakž plyne ze svrchu uvedeného ustanovenÍ. Ne
přísluší tedy dovolateli nárok na požadované odškodnění za dovolenoll 
v létech 1925 a 1926 už proto, poněvadž v těchto létech nároku na do
volenou proti žalované jako své zaměstnavatelce neuplatnil, a za rok 
1927 proto, poněvadž jej uplatnil až po rozvázání služebního poměru. 

čis. 9435. 

Nezdatnost (§ 1315. obč. zák.) jest sice vlastnosti trvalou, lze však 
na ni usuzovati i z jednoho připadu a po případě i z napotomního 
chováni. 

Vyhláška obce o čistění chodníků zavazuje osoby ji dotčené. 
Domovník byl nezdatným, nedbal-Ii úředních předpisů o posypáváni 

chodníku a po úrazu chodnlk opět neposypal. 
,. ..... ::-'T!"""T;""~--l~; ,;:-, iW-:~ rrr''''-:'':'-W'T'''": i :"''i;'"'"!''!~"'T*···-:'*''':''' ,"" i 'l'T~""'V";--:~' 1-'--:,""'-- )~-'I:~-! ~l'f,l'r-\ ) 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1929, Rv II 92/29.) 

Žalobkyně upadla na neposypaném chodníku před domem žalova
ného a pO!:anila se. Žalob ní nárok na náhradu škody byl uznán důvodem. 
po právu soudy třech tří stolic, Nejvyšším soudem 
z těchto 

dLlvodů: 

Výtky činěné napadenému rozsudku po stránce právl11 ISOU liché. 
Jest pravda, že pojem nezdatnosti ve smyslu § 1315 obč. zák. jest vyc 
mezen v rozhodování nejvyššího soudu jako trvalá vlastnost zjednané 
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osoby na rozdí! od pouhé neopatrnosti v jednotlivém případě. Než 
z toho nijak neplyne, že nelze na tuto trvalou vlastnost usuzovati z je
diného případu a že nelze při tom hleděti k okolnostem, jež následovaly 
úrazu, neboť již první poklesek zjednané osoby může býti takový,' že 
zřejmě poukazuje na její nezdatnost, a i okolnosti, jež následovaly 
úrazu, mohou nasvědčovati tomu, že nejde o případ ojedinělé nedba
losti, nýbrž o nezdatnost zjednané osoby. Nezdatnost tuto ovšem musí 
tvrditi a dokázati žalobce (poškozený), leč by břímě průkazní bylo 

. zvláštním předpisem zákona přesunuto na škůdce, jak tomu na příklad 
jest v § 1320 obč. zák. Než tento důkaz žalobkyně provedla, neboť byl v 
zjištěny skutečnosti, opodstatňuiící závěr, že domovnice Marie S-ová 
byla osobou nezdatnou, naimě, uváží-li se, že si nevšímala ani úřednich 
předpisů, a že, ačkoliv se již přihodí! úraz, o něž jde, v pozdější době 
chodník před domem opět neposypala, ač bylo náledí a u jiných domů 
chodníky byly posypány. Že by tato ne zdatnost musela· býti patrná, 
zákon nežádá, neboť § 1315 obč. zák. nemluví o patrné nezdatnosti. 
Pravdou jest, že žalovaná nemohla zabrániti ustavičnému padáni sněhu, 
ale nic jí nebránilo, aby se neřídila vyhláškou městské rady v Z. ze dne 
ll. ledna 1923, čís. 881 ohledně čištění chodníků, a, pokud dovolání, 
poukazujíc k předpisu § 1311 obč. zák., tvrdí, že ona vyhláška není zá
konem, stačí do vola tele odkázati k tomu, co v této příčině uvedl již 
odvolací soud, totiž, že vyhláška byla vydána obcí u výkonu bezpeč
nostní policie v mezích zákonem ji vytčených a že tudíž jde o předpis 
vížíCÍ osoby jím dotčené. Byl tudíž žalovaný povinen postarati se o to, 
by chodník před jeho domem při náledi nebo, když následkem rozšla
paného sněhu stal se hladkým a kluzkým, jak tomu bylo v tomto pří
padě, byl vždy nejen či stěn, nýbrž i řádně posypán. Použil-Ii žalovaný 
k tomu, jak dolíčeno, osoby nezdatné, ručí za škodu, kterou tato osoba 
V této vlastnosti způsobila žalobkyni. 

čis.9436. 

Pojišťovaci smlouva. 
Nebyla-Ii správná a pravdivá odpověď pojistníkova iednatelem po

jišťovny v návrhu správně zapsána, čehož si pojistník při podpisu ná
vrhu nevšiml, zavinil nesprávnou odpověď jednatel pojišťovny. Odstuo 
pojišťovny od smlouvy byl tu po případě neplatný a právně bezúčinný. 

- - -"'-:Hfi7pr ~, ;:'''~ 

(Rozh. ze dne 5. prosince 1929, Rv II 121/29.) 

Žalobě pojištěnce proti pojišťovně o zaplacení pojistného za škodu 
způsobenou požárem bylo vyhověno s o u d y vše c h tří s t o I i c, 
Ne j v y Š š i m s o ude m z těchto 

c1ůvodů: 

Žalovaná pojišťovna odpírá, pokud lze seznati z dovolacího spisu, 
žalobci výplatu poiistného co do výše již nesporného ien ještě z důvodu, 
že žalobce na otázku danou mu při sepisování návrhu na pojištění, 
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utrpěl-Ii na předmětech navrhovaných či na jiných již škodu 
jako na otázku o závažných okolnostech nebezpečí odpověděl záporně, 
ačkoliv to ohledně jiných předmětů neodpovídalo pravdě, a že tudíž 
bylá podle čl. 7 čís. 1 všeob~cných pojišťo,v~cí~h podmínek ~'pr~vněna 
upustiti od smlouvy, což učimla. Ale dovolam Sl pn tom neVSlma skut
kového zjištění nižších soudů, že žalobce jednatelům pojišťovny Jaro
slavu S-ovi a Josefu M-ovi na příslušnou otázku podle pravdy udal, že 
již vyhořel ale na jiných místech, jenže tato jeho správná a pravdivá 
odpověd' i~dnateli Žalované v návrhu nebvla správně zapsána, čeho si 
žalobce při podpisu návrhu nevšiml, spoléhaje na to, že návrh byl vy
plněn podle jeho údaiů. Z toho nižší soudy právem usoudily,. že ne
správnou odpověď spíše zavinili jednatelé žalované společnosÍl (~rov
nej k tomu i Dr. Ehrenzweig, Die Rechtsordnung: der Vertragsverslche
rung, Vídeň 1929, str. 40, a vysvět1i,vky k pojíšťovacímu řádu ,:,ydané 
minísterstvem spravedlnosti ve Vídm 1915, strana 21 a 64.) NIkterak 
nelze však podle toho, co ziištěno, žalobci přičísti obmyslnost a přichází 
proto v úvahu ustanovení čl. 7 čís. 4 všeob. poj. podmínek, podle něhož 
v případě že poiistníkovi nelze přičítati obmyslnost, jest odstup vy
loučen n~způsobila-Ii zamlčená nebo nesprávně pokud se týče neúplně 
udaná' okolnost nebezpečí ani na dostavení se příhody ani na rozsah 
plnění, k němuž pojišťovatel iest zavázán, což. se nes~alo a což ostatně 
nebylo ani tvrzeno. Z toho plyne, že odstup zalova?e ,o~ sm~?.;rvy. byl 
neplatný <ť právně bezúčinný a není proto, any ostatm n,amlt~y ]IZ ne]~ou 
uplatňovány, příčiny ke změně napadeného rozhodnuÍl z du~odu prav-. 
ního omylu. 

čís. 9437. 

Společenstva podle zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák 
Měla-li podle stanov, pakliže se k valné hromadě svolané za účelem 

zrušení společenstva nedostavl polovice členů, býti svolána druhá va~ná 
hromada k vyřízenl téhož denního pořádku, jež bez ohledu na pocet 
přltomných jest způsobilá se usnášeti, což musí býti v novém svolán! 
podotčeno musí býti druhá valná hromada svolána znovu samostatne 
a není přlpustno, svolati druhou valnou hromadu již ve svoláni první 
valné hromady. 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1929, R I 9'24/29.) 

Rej st ř í k o v Ý s o u d nevyhověl opovědi zrušení a .likvidace 
družstva k rejstříku, poněvadž pro II. valnou hromadu ve svolava~1 vy
hlášce v časopisu L. ze 7. června 1929 není uvedeno, v ~terou !,odmu se 
bude konati, takže tato II. valná hromada nebyla platne svolana a ne
mohla se platně usnášeti (§ 16 stanov, § 30 zákona čís. 70/1873 ř. zák.\ 
Nutno proto valnou hromadu šetříc stanovy a zákon opakovati a vý
sledek sem do 31. října 1929 opověděti. Rek u r sní s o u d napadené 
usnesení potvrdil. D ů vod y: Podle § 16 stanov má býti, když se k val
né hromadě svolané za účelem zrušení společenstva nedostaví polOVice 
členů, svolána druhá valná hromada k vyřízení téhož denního pořádku, 
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kteráž bez ohledu na počet přítomných .iest způsobilá se usnášeti, CO" 

v novém svolání musí býti podotčeno. Z toho následuje, že druhá valná 
hromada musí býti znova samostatně svolána a že není připustno dru
hOU valnou hromadu svolati již ve svolání první valné hromady, jak se 
stalo v projednávaném případě. Pro tento způsob svolání druhé valné 
hromady neposkytuje ustanoveni § 16 stanov opory. Způsob, .iak byla 
svolána druhá valná hromada podle vyhlášky v periodickém časopisu 
L. ze dne 7. června 1929, neodnovídá tudiž stanovám a nebyla proto 
tato druhá valná hromada Zpllsobilá se usnášeti. Důsledkem toho prá
vem rejstříkový soud nevyhověl opovědi zrušeni a likvidace družstva. 

Ne i v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu neshledav pod
. mínek § 16 nesp. říz. 

čís. 9438. 

Příslušnost podle § 89 j. n. 
Oprávnění k domicilování směnky lze uznati jen, bylo-li výslovně 

propůjčeno nebo lze-li z okolností na příslušnou vůli zcela jasně a ne
pochybně usuzovati. 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1929, R I 932/29.) 

Okresní soud v M. vydal proti žalované směnečný platebpf příkaz. 
žalovaná namítla mimo jiné místní nepříslušnost, ježto bydlí v sídle 
okresního soudu v H. a ježto sporná směnka nebyla jí vyplněna aniž 
kdo byl splnomocněn k vyplnění směnečného blanketu )>splatno v ú.« 
a proto výstavce neoprávněně a bez vědomí a svolení žalované strany 
dodatek ten připsal. S o udp r v é s t o I i c e zamítl námitku místní 
nepříslušnosti a ponechal směnečný platební příkaz v platnosti. O d
vol a c í s o u d, vyhověv námitce nepříslušnosti, zrušil napadený roz
sudek, a vyhradiv pravomoc, odkázal věc k novému jednání na příslušný 
okresní soud v H. D ů vod y: Podle § 89' a 93 druhý odstavec j. n. 
mohou osoby zavázané ze směnky býti majitelem směnky žalovány 
u soudu místa platebního. Tím jest podle § 3 čís. 7 směn. zákona místo 

. uvedené u jména směnečníka, neni-Ii na směnce udáno zvláštní místo 
platební. Podle § 6 směn. zákona může, stalo-Ii se doplnění této pod
statné náležitosti bezprávně nebo proti úmluvě, býti namítnuto smě
nečnému věřiteli jen, když doplnění takového byl účasten anebo když 
nabývaje směnky o tom věděl anebo věděti musil. Námitku místní ne
pHslušnosti opírá žalovaná o to, že dodatek na směnce »splatno v Ú, 
u výstavce« byl napsán žalobcem neoprávněně, bez vědomí a bez sou
hlasu žalované. Nesporno jest, že žalobce žádal dopisem ze dne 22. 
října 19'28 na manželi žalované Františku P-ovi, který od něho objednal 
zboží asi za 5000 Kč jako první obchod, by mu, an nechtěl zboží beze 
všeho Františku P-ovi dodati, zaslal podepsanou směnku P-em a žalo
vanou, která by však u žalobce jen zůstala jako záruka za správné za
placení a do oběhu by nepřišla, dále, že František P. proto zaslalža
lohcí směnku jím a žalovanou podepsanou a jen penízem 5000 Kč vy
plněnou, jinak však nevyplněnou, z čehož zřejmo, že zejména dodate'-
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na ~~n~nce »splatno ~.VÚ. II výstavce«, ježto šlo o krycí směnku, 
do J1nych rukou nepnsla, vyplněn byl žalobcem samým. 
zamítl námitku místní nepříslušnosti z důvodu že ana dle ;~,{:~l~i~~~.~. 
lístku, faktury a dle spisu C 371/29 pohledávka Žalobce za v, 
P-em byla splatnou a žalovatelnou v Ú., žalovaná podpisem 
podrobila se týmž podmínkám co do splatnosti a že proto splatnost 
směnky v Ú. působí též proti ní, ana věděla a věděti musila, oč" se ied
ná. S tímto názorem prvého soudu však nelze souhlasiti, neboť mu 
by býti prokázáno, že řečený dodatek na směnce o místu platebním 
s!al s~ bez· vědomí a proti vůli žalované. Okolnost, že podle 
clho !~stku, faktury a podle spisu C 371/29 pohledávka žalobce za 
Franltskem P-em byla splatná a žalovatelná v Ú., jest pro tento spor 
n~r~zho~ná, poněvadž k ~rávnímu jednání, které bylo podkladem vy_ 
dam smenky, nelze hledělt, neboť se směnečná žaloba zakládá ien na 
směnce, nikoliv na objednávce Františka P-a, od níž jest směnka od
lou~ena. Mus!l by proto žalobce. prokázati, že žalovaná s vyplně nim 
smenky. tak, .lak se stalo.: SOUhlaSIla: ž~ žalovaná souhlasila s tím, by 
plat~bnlm t;t~stem u .smenky bylo U., zal obce neprokázal, ba ani 
tvrdIl, a am Jeho dopIs ze dne 22. října 1928 se o tom nezmiňu1e a 
nebylo, tvrzeno, tím méně dokázáno, že žalovaná o faktuře a o jejím 
sahu věděla. Vzhledem k tomu, když nezjištěno, že žalovaná s dolož
kou o platebním místu v Ú. mlčky souhlasila a neprokázány ani okol
~osti, z nichž by se na souhlas ten jinak dalo souditi, stalo se vvnh,pc,; 
zalobcem v tomto směru bezprávně a proti vůli žalované a nemůže 
proto dodatek ten žalovanou vázati. Následkem toho, poněvadž žalo
vaná má své bydliště v H., tedy mimo obvod okresního soudu v Ú 
jest námitka místní nepříslušnosti důvodnou a bylo jí vyhověti. ., 

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

Důvody: 

žalobce odůvodňuje místní příslušnost dovolaného soudu ustano
vením § 89 j. n., poněvadž směnka, z niž je žalováno, byla podle při-· 
pojeného domicilu splatná v Ú. Jde tedy o to, zda doložka domicilu 
byla pro žalovanou závazná. Podle žaloby podepsala žalovaná smě
n:~ný blanket zároveň se s:rým manželem Františkem P-em jako spolu
pn~atelka a byl blanket, la!< nesporno, v době podpisu vyplněn jen 
smenečnou sumou 5.000 Kc. Odevzdala-li tedy žalovaná prostředni
ctvím svého manžela takto podepsaný blanket žalobci zmocnila ho 
by. jej podle potřeby vyplnil na platnou směnku, totiž: by dodatečně 
vepsal všecky dosud scházející podstatné náležitosti směnky. Podstat
nou náležitost! směnky není však jeJí domicilování, připojení místa pla
tebního, které jest rozdílné od bydliště přiiatelů, obsaženého v adrese 
směnky (§22. směn. zák., § 3 srn. zák.). ·Směnečné dluhy jsou dluhy 
výběrné, lllkolt doručné, proto se místo plnění řídí zásadně místem 
dlužníka, nikoli věřitele (srv. Rouček, Nové československé právo smě
nečné bod 155) . .lest proto pravidlem, že směnečník platí ve svém 
dlišti a označení jiného od bydliště směnečníkova rozdílného místa 
tebního jest výjimkou, neboť směnečník má obyčejně platební pro-
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středky připravené ve svém bydlišti. Připojeni dOli1icilu .iest tudíž proti
smluvnim již tehdy, nebylo-li přejímateli směnky zvláště dovoleno, ni
koli teprve tehdy, bylo-li výslovně zakázáno, oprávnění k domicilování 
směnky jest uznati jen, bylo-li výslovně propůjčeno nebo lze-li z okol
ností na příslušnou vůli zcela jasně a nepochybně usuzovati (srv. 
Orunhut, Wechselrecht 1. str. 447). Toho u žalované není. Vše, co 

. uvádí žalobce o vzniku a o účelu směnky, platilo by snad o druhém 
příjemci Františku P-ovi, s nímž žalobce vyjednával a jemuž také vý
hradně svědčil dopis ze dne 22. října 1928. Že žalovaná věděla o po
drobnostech kupní smlouvy, zejména o podmínkách placení, nebylo 
tvrzeno a bylo věcí žalobcovou, by to tvrdil a dokázal. V prvé stolici 
nestala se ani zmínka o tom, že žalované její manžel neb žalobce sám 
vysvětlil, oč vlastně jde, anebo že se žalovaná jinak o tom dověděla. 
Nelze proto ani z okolností usuzovati, že žalovaná přistoupila na to, že 
má býti placeno v Ú., pokud se týče, že mlčky souhlasila s domicilo
váním směnky v tomto místě. 

čís. 9439. 

Obchodní pomocníci (zákon ze dne 16. ledna 1910, čÍs. 20 ř. zák.). 
Jistota složená obchodním pomocníkem nemůže býti předmětem 

úmluvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nejen při dojednání slu
žební smlouvy, nýbrž vůbec po dobu trvání služebnlhO poměru až do 
Jeho ukončení. činí-li si zaměstnavatel proti zaměstnanci nároky na 
náhradu škody ze služebního poměru, jest zaměstnanec oprávněn žá
dati složeni jistoty na soudě. Teprve při ukončení služebního poměru 
jsou dopuštěna mezi stranami u jednání, odporu jici v neprospěch za-
městnanců ustanovenim § 40 zák. . 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1929, Rv I 1820/28.) 

Žalobce byl zaměstnán u žalovaného družstva jako skladník. Před 
nastoupením služby složil jistotu 3.000 Kč. Ježto nebyla žalobci při 
skončení služebního poměru jistota vrácena, domáhal se žalobce na ža
lovaném družstvu, by byla jistota složena na soudě. Pro c e sní 
so udp r v é s t O I i c e uznal podle žaloby. D II vod y: žalující 
strana opírá návrh na složení jistoty k soudu o ustanovení § 35 zák. 
o obch. pom. Pokud jde o námitku žalované strany, že byla oprávněna 
použíti jistoty bez dalších soudních zákroků ke krytí schodku, zjistil 
soud, že předseda představenstva S. po tvrzeném zjištění schodku ve 
skladu svěřeném žalobci prohlásil, že jistota propadá ke krytí tohoto 
schodku, že žalobce nebyl propuštěn, že však byl vyzván, by složil no
vou jistotu, což neučinil, a že na toto sdělení žalobce neodpověděl, což 
pokládal svědek Antonín T. i ostatní za souhlas s použitím jistoty ke 
krytí schodku. Tato svědecká výpověď jest částečně podporována méně 
věrohodnou výpovědí svědka Antonína L-a, kterýžto svědek vypovídal 
nepřesvědčivě a zavdal příčinu svým chováním k pochybnostem o své 
nezaujatosti. Nepochybně však bylo zjištěno, že předseda představen
stva žádal na žalobci, by svou jistotu poskytl na schodek ještě před 
tím, než služební poměr byl rozvázán. Ustanovení § 35 zák. o obch. 

Civilní rozhodnutí XI. lOl 
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pom. )ako,prá~o nutka~é (§ 40 cit. zák.) vylučuje (,mluvu, již by Se za 
!~'V8nJ sluzebmho p~merll mohl zaměstnanec vzdáti nár0ku na 'složení 
11S,tOty k soudu, ,a llm,lu~a, že .~aměst~1avatel múže použítí jistoty za
m,estnancovy k uhr~de .skodv l~m zpusobené, není platná, stala-Ii Se 
pred uk?nče,mm s!uzebmho pomeru a z,aměstnanec může žádati nehledě 
~ lakoveto umluve, by I,stota byla slozena na soudě (rozh. ze dne 17 
cerv,ence 192.'5 Rv I 732/25 Čí~. sb. 5132). O d vol a c í s o u cl napa~ 
de~y ,rozsudek p~tvrdll., I? u vo cl y: Odvolací důvod nesprávného 
p;avnlho posou,zem shledava odvolatel v nesprávném prý výkladu §35 
zak. o obchodnrch pomocnících prvým soudem a vytýká v tomto směru 
že pr,"ý so~dc,e pře~líZí, že zan~ěstnane,c n.růže ,žádati složení jistoty n; 
soude, kdyz Sl zamestnavatel pn ukoncem sluzebního poměru činí ná
rOky, na náhradu

o 
škody, ~dežto v souzeném případě prý odvolatel jíž 

:' kvetnu 1927 pul roku pred ukončením služebního poměru, žádal, by 
~alob:e uhradrl schodek: a že žalobce s použitím jistoty k částečné 
uhrade ~~~lO,?ku souhlasll, t~~ž~ při skončení služebního poměru ne
bylo tu I'Z J'StOty, Podle mmenl odvolatele jest ustanovení § 35 zák. 
o obchodn!~h pom~~nících vykládati :působem obmezujícím, a nelze je 
proto pOUZllr na pnpad, kde se zamestnanec a zaměstnavatel dohodli 
o použití jistoty již za trvání služebního :Joměru. S míněním odvolatele 
nelze však souhlasiti. Podle § 35 zákona ze dne 16. ledna 1910, čis. 20 
ř. zák. může zaměstnanec, dal-Ii jistotu a činí-Ii zaměstnavatel na něho 
nároky na náhradl~ škody při s,končení služebního poměru _ žádati, 
bY,br,l,,; ]lsto!a sloze,na na soude; podl~, § 40 téhož zákona právo pří
sIU~e]!Cl zamestn,ancl podle § 35 nemuze býti služební smlouvou ani 
zmeneno anr zruseno. Z tohoto doslovu zákona vyplývá, že jistota slo
žená zaměstnancem nemŮže býti předmětem úmluvy mezi zaměstnan
cem a zaměstnavatelem nejen při dojednání smlouvy služební, nýbrž 
po ,celo~ dob~ trvání služ~bního poměru až do jeho ukončení, a že pak, 
Čln~,lr S! zames~navatel naroky na náhradu škody proti zaměstnanci ze 
sluzebmho pomeru, má zaměstnanec právo žádati její složení na soudě. 
Teprve při ukončení služebního poměru jsou ohledně jistoty dovolena 
moezi strana',"i ujednání odporujfcí .v ~eprospěch zaměstnanců před pi
sum § 40 zak. o obch. pom., nlkoh vsak, dokud poměr služební ieště 
tr,vá. Jestli~e tedy zjistil prvý soud na základě výpovědi svědka Anto
mna T -a, ze předseda žalované strany po zjištění schodku ve skladu 
ž:l?bci svěřeném p;oh!ásil, že žalobcov~ jistota p~opadá ke krytí zi!š
teneho schodku a ze zalobce byl vyzvan, by slozil novou jistotu, že 
však vyzvání tomu nevyhověl, což bylo považováno za Souhlas žalobce 
s použitím jistoty ke krytí schodku, je tato skutková okolnost naprosto 
nerozhodná, ana každá úmluva v neprospěch zaměstnance za trvání slú
žebního poměru až do jeho ukončení jest bezúčinná. Bylo proto odvo
lání jako neodůvodněné zamítnouti a potvrditi napadený rozsudek ze 
správných důvodů prvého soudu (srov, sb. n. s. čís. 3750 a 5132). 

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

D II vod y: 

Odvolací soud právem usuzuje z doslovu zákona (§§ 35 a 40 zá
kona ze dne 16. ledna 1910, čís, 20 ř. zák. o obchodních pomocnících), 
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;! 'istota složená zaměstnancem nemůže b)/ti předmětem ~iml~vy mezi 
ze 1;čstnancem a zaměstnavatelem nejen při dojednání ... sluze?nI smlou
zal nýbrž po celou dobu trvání služebního poměru ~z do Jeho, ukon
~r~í) že, činí-li si zaměstnavatel proti zaměstnanCI ;na:ok:t, na .nahr~ch~ 
'kody ze služebního poměru, jest zaměstnanec opr3'vne!, zadatl. slozem 
~istoty na soudě, jakož i, ~e t.eprv; při ukonč.t;l1! sluzebmho pomeru .1~OU 
~opuštěna mezi stranaml ~Jed~am ~dpOruJ!Cl v neprosp,e;h za,mest-
ancŮ ustanovením § 40 Cll. zak., mkoh vsak, dokud Jesle ;' va slu

~ební poměr. Ze žalobnÍho žádání, obmezivšího se na to, by zalob,cem 
!Iožená jistota 3.000 Kč byla slože,na s příslušnými úrok~ na s~ude, )e 
z'evno, že jde o žalobu na složem podlej, 35 sv~chu cltovane!,o z~
Jona, právem se tedy obmezi1y soutiy mzslch stohc ~,a zkoumanr ,za
konných předpokladů této žaloby, a když se odvolacl so,:d nezaby;,al 
s tím zda žalované družstvo již v květnu 1927, tedy pul roku pred 
ukonČením, ale za trvání služebního poměru, žádalo, by ~~lobce, ~hr,:dl! 

hodek a zdali žalobce souhlasil, aby jistoty bylo pOUZltO k castecne 
~~radě ~chodku, takže prý při skončení služe?níh?, po,:,ěru ~eby~o, tu 
'l'Ž J'istoty nespočívá v tom neúplnost odvolaclho nzenl, ponevadz re-I' , v .", 

čená okolnost je pro rozhodnulr rozepre nezavazna, 

čís. 9440. 

Závazek spolupronajavšich manželů k vrácení stavebního příspěvlm 
není solidárním. , .. , k 

Právní povaha stavebního přispěvku. Pokud .lest stavebnt pr,lspeye 
bytovou lichvou a jest nájemník oprávněn domáhati se jeho vracem, 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1929, Rv I 190/29.) 

Manželé František a Barbora O-ovi pronajali, žalobci ve s!é .v!le . 
pokoi za roční nájemné 2000 Ké. Kromě toho měl zalobce zapla,trlr JaKo 
příspěvek na stavbu 4000 Kč. žalobce zapl,atil na stavebm .prlSp,evek 
3.500 Kč. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se z~lob~e ,na Frantrsku, (J-?Vl 
vrácení 3.500 Kč, tvrdě, že žalovaný přes uJednam. nenechal datr ::a
lobci do bytu iiného nájemníka, nýbrž byt sám obsadrl" ~ , kteremzto 
případě se zavázal vrátiti stavební příspěvek. O b a n 1 z S 1 S o U d Y 
žalobu zamítly, o d vol a c í s o u d mimo jiné ,z ,těchto d ů ~ o d Ll: 
Soud odvolaCÍ ve shodě s prvým soudem nepoklada uJednam zalobce 
se žalovaným o stavebním příspěv~u za

v 

jedn~ní p,říČkí. se dobrým, r!1ra~ 
vům. Ujednání takové, jak z denm zkusenoslr znamo, Jest 5'bvyklym, ~. 
nelze je pokládati za zakázané, ano jde o byt v novostavbe. Soud prve 
stolice zjistil, že žalovaný věnoval značné částky n~ úp;avu ~ytu pr? 
ža'obce. 'Nerci správné, že žalovaný neposkytl žalobCI vzaJemne o~lnel11,. 
ježto žalobce sám splnění nájemní s,ml~uvy od~ítl. Ž,alobce, nemu~e vy-: 
vozovati pro sebe mc z okolnostl, ze zalovany po te, kdyz o~ .. sam o~ 
nájemní smlouvy ustoupil, jinému nájemníku ,byt pronalal a' pnpl novy 
stavební příspěvek. Nehledíc k tomU', že prvy soud, coz nem, am napa
dáno, bezvadně zjistil, že s novou úpravou bytu byly .. op~t spo]e~l 
výlohy, mohl by nejvýše nový nájemník spatřovatr v prlJetr Jeho pn-

lOľ 
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s~čvku, bezdůvodné. ob,~ha~ení se žalovaného, nikolí žalobce, který se 
vedome k zaplacem pnspevku. zavázal a věděl, že žalovaný dává do 
bytu InvesÍlce. O nedovolenosÍl nebo nemravností tohoto ujednání mezi 
žalobcem a žalovaným nemůže býtí proto řeči. 

Ne j vy Š š í s o u d změnil napadený rozsudek v ten rozum, že uznal 
FranÍlška O-a povinným zaplatiti žalobci 1.750 Kč. 

Důvody: 

Dovolání, opřenému o dovolad důvod nesprávného právního po
s~uze~[ vec[ (§ 503 čís. 4 c. ř. s.), nelze upřítí, aspoň z částí, oprávněni. 
Predne Jest vychazet[ ze zjištění prvního soudu, že žalobce najal smlou~ 
vou ze dne 1. d~bna 1927 od ža~o~a.ného a jeho manželky Barbory pokoj 
s plotno.u ~.s ~ns!. v no'vostavbe JeJ[ch vrly v D. a že zaplatil za to jako 
~tavebm p~[spe~ek 3.500 Kč oběma pronajíma'jícím manželům. Žádaje 
zal~bou vracem toho stavebního příspěvku pro bezdůvodné obohacení 
z duvodu neplatnost,: vlastně nicotnosti smlouvy, poněvadž se prý příčí 
J~dnak dobrY~l,~nravum, Jednak zákazu § 879 čís. 4 obč. zák., upla'tňuje 
Ílm c~l.ou p'e~ez[tou 'po~ledávku 3.5.00 Kč, která mu přísluší proti oběma 
pronapmapc[m manzelum, jen proÍl jednomu z nich. Poněvadž není dů
vodu, ?y. oba pronajímající manželé měli býti zavázáni solidárně, jsou 
oba prav[ ze závazku rovným dilem podle §§ 888, 889 a 1203 obč. zák. 
a byl proto žal,?bce oprávněn požadovati od žalovaného jen polovici 
toho, co j[m obema zapl a!!!. Není tedy žalobní nárok proti žalovanému 
z p~lovi'c~ ~o pr,ávu a bylo jej zamítnouti z' tohoto důvodu, čímž vy
hoveno nam[tce zalo~aného, kterou uplatňoval již v řízení před prvním 
:oudem. V ton~t,? s~,eru j.e tedy dovolání bezdůvodné a bylo je zamít
[,?utl. Co se t~ce zaloblllho naroku ohledně druhé polovice žalobního 
naro~u,. Jest uv;sÍl toto: Podle smlo~vy ze. dne 1. dubna 1927 pronajali 
manzele Franhsek a Barbora O-OVl zalobc[ ve své novostavbě vily, po
kOj s p.lot~ou a s přís!. proti těmto závazkům: žalobce měl zaplatiti 
Jako pnspevek na stavbu 4.000 Kč na dobu pěti let jež se měly státi 
a zůstati vlastnictvím pronajimatelů, bez ohledu n~ to, zda žalobce 
bude bytu po dobu pěti let používati, čili nic, ano bez ohledu na to 
zda se do, najatého bytu vůbec nastěhuje, čili nic. Žalobce neměl míti 
n~kdy právq pož~dova~i zpét tento stavební příspěvek a směl najatý byt 
predat[ !,nem,~ n~jemnrku jen se svolením majitelů domu. Kromě tohoto 
staveblllho pnspevku byl zavázán platiti nájemné 2.000 Kč ročně 500 
!.<:Č čtvrtletně. Ustanoven! ,§ 20 zák. na ochr. náj. ze dne 28. března' 1928 
~IS. 44 sb. z. a. ~,., [~a ~ez pyoukazuJe dovolatel, nelze použiti, poněvadž 
jest. to zakon vypmecny, jenz se vztahuje jen na nájmy v domech podlé
haj[5[ch :akon~ n~ ochranu nájemníků, čehož tu není. Žalobce opod
&tatnuje zalobmnarok poukazem k tomu, že se nájemní smlouva ze dne 
1 ~dubna 1 927 p~íčf do;brýn; mravůn: a jest neplatná a že jí žalovaný vy
uz[tkoval bytove t[sne. Nam[tce teto nehe upříti oprávněnost. Žalo
vaný snaží se sice vyvrátiti, tuto námitku poukazem k tomu že měl znač
né výlohy se zřízením žalobcova bytu a nové výlohy s Jeho adaptací 
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pro žalobcova nástupce v prá~u nájemním. Než. žalovaný př~hlí~í, že 
výlohy adaptace pro nového najemníka mu musrl hrad[h .novY"na!em
ník a že, když v nájemném 500 Kč čtvrtletně a ve staveb.lllm l:[spevku 
4.000 Kč jsou í výlohy adaptace žalobcova bytu, Je ~o premrstene, a,n~ 
'de o jednopokojový byt v D. na obvodu Prahy, takze nel:e adapta~nr 
~ýlOhy v tomto případě podřaditi pojmu újmy způs?bene pro~~jetrn: 
bytu. Uváží-li se, že žalovaný měl dle smlouvy platrtr ročnr naJemne 
2.000 Kč, byl by zaplatil za pět let, po které měl nájemní poměr podle 
smlouvy trvati, 10.000 Kč. Mimo to měl ihned zaplatiti 4.000 Kč Jako 
stavební příspěvek, ve skutečnosti však jako další nájemné na pět let 
předem splatné. Stavební příspěvek nestihá podle zákona nájemce, ~ýbrž 
jen stav,;bníka a nájem,ce dává úpl~tu Je? za y~ž!v~ní,bytu, neboh, jak 
se vyjadruJe § 1094 obc. zak., kupUje S[ tun uz[val1l vecl. Jest proto tak 
zv. stavební příspěvek považovati za to, čím skutečně jest, to jest za 
další nájemné, placené na několik let napřed, které - má-li, jak v tomto 
případě, majiteli domu zůstati v každ~;n p~ípadě, i když k užívá~í bytu 
nájemcem anr nedOjde, ano [ v tom pnpade, jako jest tento, kdyz vlas~ 
níci domu byt ten opětně pro-najmou jinému nájemci, jenž zaň zaplatr 
nájemné stejné výše, ano po připad~ j~k ná!:[;1l1é tak i.vJ:šší stavební 
příspěvek (nástupce žalobcův zaplatrl, Jak mzs[ soudy zJ[strlJ:' ~a t. .~v. 
stavebním příspěvku 13.000 Kč) - se nesrovnává se zdravym[ soc[al
nÍmi poměry,_ se nesrovnává s potřebami drohného, méně zám"ožného 
obyvatelstva, tudíž se příčí »dobrým mravům«, nehledíc k tomu, ze zna
mená i využitkování známé bytové tísnč za tím účelem, by docíleno bylO 
od člověka hospodářsky slabého, jímž jest žalobce, plnění ve výši, které 
jest v nápadném nepoměru se vzájemným plněním jemu poskytnutým 
(§ 879 odst. I a lIč. 4 obč. zák.), že zkrátka jest bytovou lichvou ve 
smyslu § 8 čís. 1 písm. b) zák. ze dne 17. října 1919 čÍs. 568 sb. z. a n. 
v doslovu zákona čís. 80/24 sb. z. a n., podle něhož se trestá pronajíma
tel, jenž, využívaje mimořádných poměrů vyvolaných válkou, dává s?bě 
nebo jinému poskytovati nebo slibovati mimO' nájemné prospěch majet
kový za to, že prona'jímá byt nebo jeho část, leda že by pronajímatel 
utrpěl pronajetím bytu majetkovou újmu rovuající se majetkovému pro
spěchu jemu poskytnutému. Jsou-li takováto jednání trestná, jsou i za
povězena a příčí se jistě dobrým mravúm. Bytová nouze, jež byla vy
volána válečnými poměry, dosud nepominula, neboť bytů pro lidi vrstev 
středních a nejnižších - a k těm patří i žalobce svým společenským 
postavením a' svými výdělkovými poměry jako pO'štovní zřízenec -, 
jest dosud úplný nedostatek; volné jsou jen byty v novostavbách, s vy
sokým nájemným,. které státní, byť i sebe lépe placený úředník, nemá-li 
vlastního jmění nebo vedlejších příjmů, platiti nemůže. Při tom lze po
nechati stranou otázku, zd·a bylo nájemné 1'4.000 Kč za pětileté užívání 
jednoho pokoje v D., na obvodu Prahy, kdyby ho byl žalobce po pět 
let skutečně u'žíval, nájemným přiměřeným, čili nic. Rovněž nebylo nutno 
řešiti otázky, zda jest povinen žalobce nahraditi pronajímatelům nákl.ad 
na adaptaci bytu a zda ho stihá povinnost zaplatiti náhradu škody, Jež 
vzešla žalovanému a jeho manželce tím, že nemohli byt pronajmouti 
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?d 15. dubna do 12. června 1927, nebo!' tyto udanlivé vzájemné 
z~I?:~ny neupl~tn!l k z,apočteni.. Podle § 879 obč. zák. jest smlouva 
pnelel se dobrym 1l1ľavu1l1, zejlllena smlouva lichevní, smlouvou nicot_ 
nou,. která nemohla založiti pro žalovaného práva a pro žalobce povin
nostI, závazky. Zaplatil-Ii žalobce nicméně na základě této nicotné 
vy žalovanému 1.750 Kč, zaplatil mu je beze všeho právního důvodu 
v mylném domnění, že jest k placení povinen (condíctlo indebiti) § 1431 
obč. zák.; jest proto oprávněn to, co plnil, požadovati i s úroky ode dne 
zaplacení zpět. Tím jest žalob ní nárok odůvodněn. 

čís. 9441. 

Bylo-Ii placení stavebního příspěvku vzájemnou hodnotou za užívání 
najatých místností, zanikla udělenim příklepu k pronajaté nemovitosti 
prodané v exekuční draz'bě, povinnost nájemníka platiti nadále prona: 
jimateli stavební příspěvek. 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1929, Rv I 370/29). 

žalobce pro-najal žalovaným ve svém domě místnosti. Žalovaní sé 
zavázali platiti stavebni příspěvek. Dům žalobcův byl napotom v exe
kuční dražbě prodán. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na ža-
10,vaných z~pl:,cení staveiJních příspěvků dospělých v době, kdy již byl 
dum v drazbe prodan. za10ba byla zamítnuta s o u d Y vše c h tří 
s t o II C, N e j vy Š š í m s o II dem z těchto 

důvodů: 

Podle žalobnich údajů jest míti za to, že žalobce vyvozuje nárok na 
placení stavebního příspěvku z nájemní smlouvy. Správnosti tohoto 
úsudku nasvědčují i vývody dovolatelovy, z nichž jasně vyzírá, že i podle 
dovolatelova názoru bylo placení stavebního příspěvku ujednáno při 
smlouvě nájemní pokud se týče podnájemní jako vedlejší plnění vedle 
placení nájemného jako plnění hlavního a že ohé bylo vzájemnou hod
notou za uživání obchodních místností poskytnuté žalovaným smlouvou 
náíemní, pokud se týče podnájemní. Z toho plyne dále, že úmluva o pla
cení stavebního příspěvku byla nerozlučnou částí smlouvy nájemní (pod
nájemní) a že její osud závisel na osudu této smlouvy. Zanikl-Ii tudíž 
udělením příklepu k vydražené nemovitosti nájemní poměr mezi žalob
cem a žalovanými, což dovolatel ani nepopírá, zanikla tím i povinnost 
žalovaných platiti na dále stavební přispěvek žalobci a tento neni opráv
něn, by na žalovaných vymith~1 stavební příspěvky, jež dospěly ke 
splatnosti vesměs po udělení příklepu. Posoudily tudíž v tomto směru 
nižší soudy věc správně. Dovozuje-Ii dovolateL v rozporu S tím, co právě 
bylo uvedeno, že se nájemci zavázali bez spojitosti s nájemným zapla
titi část stavebních výloh a že z tohoto závazku vznikla samostatná, 
ryze osobní, obchodní pohledávka žalobce, zapomíná, že ke vzniku ta-
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kOI'é pohledávky nestačí abstraktni závazek, nýbrž že by musil býti 
tvrzen určitý právní dúvod takového závazku, by se pak dalo posouditi, 
zda závazek ten platně vznikl. Kdyby totiž žalovaní byli závazek ku pla
cení stavebního příspěvku na se vzali dobrovolně, aniž by se jim za to 
bylo dostalo vzájemného plnění, bylo by v onom převzetí závazku spa
třovati darovaci slib, který nezakládá platný závazek právní, nebyl-Ii 
o něm zřízen notářský spis. Žalobce však neuvedl právní důvod pro 
vznik jím tvrzené samostatné pohledávky obchodní, a není tedy v tomto 
směru žalob ní nárok opodstatněn. 

Čís.9442. 

Vyhláškou v lázních, že se neručí za cenné věci, jež nebyly uloženy 
v po-kladně, nelze obmeziti předpisy o tom, kdy jest pokládati věci za 
»vnesené« podle § 970, druhý odstavec, ohč. zák. Odievzdal-li 'kdio lá
zeňskému zřízenci klíč od kabiny, bez něhož nelze kabinu otevříti, pře
dal mu tim své věci v kabině uložené. Vydal-Ii zřízenec klíč jiné osobě, 
dopustil se zavinění, za něž ručí podnikatel také podle § 1316 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1929, Rv I 660/29). 

Žalobce navštivil lázně, náležející žalovaným, svlékl se v kabině, 

ponechal tam svršky a odebral se do koupelny. Po návratu zjistil, že mU 
byla ukradena náprsní taška, v níž měl 2.800 Kč a různé jiné hodnoty. 
žalobě o náhradu škody bylo obě man i ž š í m i s o u d Y vyho
věno, o d vol a c í m s o ude m z těchto d ův o- d ů: Odvolatelé namí
tají především, že ztracené věci nebyly po rozumu § 970 obč. zák. do 
lázní žalovaných vneseny. K odůvodnění tohoto svého tvrzení odvolá
vají se odvolatelé na veřejnou vyhlášku na dvou význačných místech 
v lázních vyvěšenou, že za cenné věci, které nejsou uloženy v hlavní 
lázeňské poklad.ně neručí. Tvrzeni toto jest jednak tvrzením skutkovým, 
jednak však i právním vývodem. Pokud jde o skutkové tvrzení, je obsa
ženo v námitce žalovaných přednesené již před. soudem v prvé stolici, 
kde se rovněž odvolali na vyhlášku toho obsahu, že neručí za peníze 
a že se žádá, aby hosté je ukládali v pokladně. Nejde tudíž o novotu 
v řízení odvolacím podle § 482 c. ř. s. nepřípustnou ani pokud jde o toto 
skutkové tvrzení, tím méně pak, pokud jde o právní důvod. Než s ná
zorem {Idvolatelů nelze souhlasiti. Jest sice nesporno, že vyhláška tvrze
ného obsahu v lázních vyvěšena byla, touto vyhláškou však nemohli se 
odvolatelé jako majitelé lázní svého zákonného ručení sprostiti, jak již 
prvý soud správně vyslovil poukazem na ustanovení § 970 a) ohč. zák. 
Avšak vyhláškou touto není po názoru soudu odvolacího ani určeno 
místo, kde se jediné peníze v lázních žalovaných mohou ukládati, v ten 
smysl, že by jinak věci ty nemohly býti pokládány za vnesené do lázní. 
Ustanovuje totiŽ. § 970 obč. zák. jasně, že za vnesené věci pokládati 
jest ony, jež byly majiteli neb jeho zřízencům odevzdány anebo na 
místo jimi určené uloženy. Vyhláškou nemohlo býti toto zákonné usta-
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novení obmezeno jen na ten případ, neboť tím by vlastně bylo obchá_ 
zeno ručení zákonem předepsané a bylo by ustanovení § 970 obč. zák. 
zhola zbytečným. Jsou proto veškeré vývody odvolatelů ve směru tom 
uplatňované úplně bezvýznamné. S tohoto hlediska vycházeje soud od-

. volací dospěl k závěru, že věci žalobci v lázních ukradené byly do lázni 
vneseny. Je-Ii tomu tak a bylo-Ii zjištěno, což ani nebylo napadeno 
že se žalobci věci v žalobě uvedené a na 3.250 Kč oceněné v lázních 
žalovaným patřících ztratíly, jest tím podle § 970 obč. zák. nárok žalob
cův proti žalovaným na náhradu odůvodněn a jest věcí žalovaných 
chtějí-Ii se ručební povinnosti sprostiti, by dokázali, že škoda nebyl~ 
způsobena ani jimi ani jejich lidmi, ani cizími osobami, do lázní vchá
zejícími a z lázní vycházejícími. To však se žalovaným nepodařilo, ne- . 
boť jak prvý soud správně zjistil, byla škoda zaviněna zřízencem B-em .' 
tím, že vydal klíč od žalobcovy ·kabiny jemu odevzdaný cizí osobě, 
které pak byla kabina zřízencem Z-em otevřena. Pokud jde o otázku 
spoluzavinění, které spatřují odvolatelé v tom, že žalobce, ač si měl klíč 
podržeti, pověsil ho na desku, na niž nebylo žalovanými přikázáno dá
vati klíče, nýbrž že to bylo pouze trpěno pro pohodlí hostů, přehlížejí 
odvolatelé především, že žalobce nepověsil klíč od kabiny na desku sám, 
nybrž ii~ klíč' odevzdal zřízenci žalovaných B-ovi. Jestliže ten ho přijal, 
dal zřejmě na jevo, že ho uschová pro žalobce a že jen žalobci ho vydá. 
V tomto jednání žalobce nelze shledávati spoluzavinění. Podle § 970 
obč. zák. se vyhledává, by okolnost, jako zavinění žalobcovo označená, 
byla skutečně spolupůsobila při vzniku škody, a zákon nespokojuje se 
jen možno'stí spolupůsobení a nevyslovuje domněnku pro spoluvinu hos~ 
tovu v těchto případech, tím méně v souzeném případě, kde klíč zří
zencem B-em od žalobce převzatý byl odevzdán osobě třetí, takže tu 
ani nepřicházejí v úvahu mo,žnost odcizeni klíče z věšáku. A jestliže 
žalovaní zřízencům nezakázali braní klíčů od hostů, jak ani sami ne
tvrdí, nýbrž to trpěli, nemohou přičítati žalobci spoluvinu. Ano bylo 
zjištěno, že škoda žalobci na vnesených věcech způsobena byla zavi_ 
něním zřízenců žalovaných, neplatí omezené ručení § 970 a\ obč. zák., 
jak se snaží odvolatelé dovoditi, neboť plyne zcela zřejmě z téhož usta
novení, že obmezení ručeni platí jen, pokud nevznikla škoda vinou živ
nostníků nebo jejich lidí. 

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

Důvody: 

Dovol<l!!elé uplatňují jen důvod nesprávného právního posouzeni věci 
podle § 503 čÍs. 4 c. ř. s., leč neprávem. Především vytýkají dovolatelé 
odvolacímu soudu nesprávný výklad § 970. druhý odstavec obč. zák. co 
do pojmu »vnesených věcí«. Poukazují na vyhlášku vyvěšenou na dvou 
~lÍstech v lázních, podle které se neručí za cenné věci, jež nejsou ulo
zeny v hlav~i pokladně, a zastávají názor, že prý tím přesně ustanovili 
místo, kde mají býti cenné věci uloženy, z čehož prý vyplývá, že za 
cenné věci takto neuložené neručÍ podle § 970 obč. zák. S tímto, názorem 
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nelze souhlasiti a odvolací soud správně vyložíl, ~e zákon. prohlašuje 
v § 970 druhý odstavec obč. zák. za »vnes;né<'. vec!, ktere byly od,e
vzdány majiteli podniku, nebo byly odevzdany jeho. ltdem" ?ebo b) ly 
uloženy na místo k tomu určené a že tedy nemohl byh vyhlaskou .:ento 
zákonný předpís o věcech »vnesených« ob,mezen .len na tento pnp~~ . 
Oba nižší soudy právem odkázaly žalovane na predp!s ? ~70, a) obc. 
zák., podle něhož jest bez právního účinku odm!tnuÍ1 r~cem. vyveske,m. 
To platí i pro odmítnutí ručení vůbec, i pro jeh,o ~dm!tn~Í1 s urč!tym 
obmezením, (jak se tuto stalo), neboť za~on chteI t~m,to ~re~plsem za
brániti všem sporům, které dříve z takoveho odmlŤam rUcem vzmkaly, 
což nejlépe vidno z motivů komise pró justiční předměty k § 196 (§§ 970 
a 970 a) obč. z.) str. 302 a 303, kde se prav~, že takovým .sporům d~ se 
prakticky zameziti jen tím, že zákon upře jednou pro vzdy takove~1U 
vývěsku účinnost. Dále vytýkají dovolatelé odvoladmu, soud,u ~espra.::
né právní posouzení věci v otázce, zda byly cen ne vec~ p:;d~ny zr!
zenci tím, že mu žalobce odevzdal klíč od kabiny, a zastava]l nazor, ze 
takové symbolické odevzdání nestačí, pro~ože prý' ž~lobce z~íz~nc: ne~ 
hlásil, že má v kabině náprsní tašku s penezl a s ]lnyml. cennyn;1 VeC?'~, 
takže prý si žalobce sám zavínil, neb aspoú spoluzavlml ztratu vec!. 
K těmto vývodům jest především podotknouti, že žalovan! v. odvolacím 
spisu tímto způsobem neprováděli dů.vod nesprávn~ho pra~~ho, posou
zení věci a že se zejména nezmiňovaIt o symboltckem predam, vecr ode
vzdáním kliče. Již z toho důvodu neměl odvolací soud podnet~, by ,se 
těmito názory obíral a nemá dovolací soud, co by v tomto smeru pre
zkoumával. Ale mim~ to přehlížejí dovolatelé v otázce předání věcí skut
kové zjištění prvního soudu, na němž ?d~ola,cí ~oud r:i,c nezměml ~, podle 
něhož nebylo možno bez součinnosÍ1 lazenskeho. ,-nzence o,t;vr:Íl ka
binu, která jest opatřena dvěma zámky a ve ktere zalo?c,e sve, veC! za
nechal takže za tohoto stavu věcí byly aspoň odevzdamm kItče »vne
seny« 'všechny hostovy věci v kabině, včetně náprsní tašky, i kdy,ž by 
se za to pokládalo, že se tak nestalo již tím, že byly v kabll1ě ulozeny. 
Ostatně jest pro pojem věcí vnesených bez vý"namu, zda zůstaly na
dále v moci hosta, či v moci majitele podniku, či jeho z~ízen:e. POk,ud 
jde o otázku zavinění nebo spoluzavinění žalobcova, oduvodnovaIt ~a
lovaní v první a ve druhé slolici žalobcovu vinu, případně spoluvll1u, t:m, 
že si sám klič od kabiny neponechal a neopatroval. Ale v tom smeru 
přiznává samo dovolání, že odevzdání kliče zřízenci byl0 v lázních do
voleno ·pro pohodlí hosta. Nelze tedy spatřovati zavinění v dovoleném 
postupu. Další vývody dovolacího spisu několikrát o~ak?va:,é, že ~rý 
žalobce zřízenci nehlásil, že má v kabině penize a cenne vec! lest novym 
sku,tkovým tvrzením (§§ 482 odst. 2 a 504 odst. 2 c. ř. s.), jež žalovaní 
na svou obranu v nižších stolicích nepřednesli, jímž se nižší soudy obí
rati nemohly a jímž se tedy nemůže obírati ani nejvyšší soud, i kdyby 
nějaký význam pro spor mělo. Posléze vytýkají dovolatelé odvo}acím.u 
soudu nesprávné právní posouzení věci také v o!~zce .zřízen~~ve ~zavI: 
ně ní, poukazuj ke znova k tomu) že prý žalobce znzenCl nehlasll, ~e, ma 
v kabině peníze. O této novotě byla již řeč. Odvolací soud vyvodil Z3-
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'vinění zřízencovo ze skutkového zjištění,_ že zřízencc vydal klí-č od kabiny 
jinému muži, než žalobci, a praví v té příčině, že »zřízenec B. klíč oeí 
kabiny žalobcovy vydal cizímu člověku«, a dále praví, že »byla škoda 

. zaviněna zřízencem B-em tím, že vydal klíč od kabíny žalobcovy cizí 
osobě, které pak byla kabina otevřena zřízencem Z-em«. Úsudek odvo_ 
lacího soudu o zavinění zřízence jest v řečeném skutkovém zjištění plně 
odůvodněn, zejména, když žalovaní sami v odvolacím spise přiznali, že 
"žalobce byl všem zřízencům osobně znám«, čímž také pozbývá význa
mu poukaz dovolatelů na střídání zřízenců po Gsmihodinné pracovní 
době. Ostatně nebyl ani tento přednes v první sto líci učiněn. Podle to
hoto stavu věci žalovaní nejen nedokázalí, co bylo podle § 970 prvý od
stavec obč. zák. jejich povinností, že totiž škoda nebyla zaviněna ani 
jimi ani někým z jejich lidí, ani že nebyla způsobena cizimi lidmi vchá
zejícími do domu a z něho vycházejícími, nýbrž byl dokázán opak, že 
škoda byla zaviněna zřízenci žalovaných, takže žalovaní ručí za škodu 
také ještě podle § 1316 obč. zák. Jen pro úplnost jest dodati, že nelze 
bezvýhradně souhlasiti ani s názorem dovolatelů, že prý zákonodárce 
chtěl chrániti podnikatele, ani s názorem jejich odpůrce, že mají býti 
chráněni především hosté, neboť zákon v §§ 970 a 970 a) obč. zák. 
chtěl chrániti obě strany, a chtěl uvésti v soulad odporující si zájmy 
podnikatelů i hGstí, vytknuv si za úkol »hledati správný střed mezi 
zájmy sobě odporujícími«, jak jest výslovně uvedeno v motivech str. 298. 

čís. 9443. 

Nelze žádati nábradu. za ztrátu pohlavní cti. Náhradu. za zmenšenou 
naději na sňatek nelze přiznati děvčeti útlého věku. 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1929, Rv 1 668/29). 

Žalobkyně domáhala se na žalovaném náhrady škody, ježto ji žalo" 
vaný pohlavně zneužil. V době činu bylo žalobkyni sedm let. Kromě 
jiných položek uplatňovala žalobkyně též nárok na náhradu škody pro 
zmařenou naději na sňatek. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e při
znal žalobkyni tento nárok, od vol a c í s o u d ohledně tohoto nároku 
žalobu Zamítl a uvedl v tomto směru v d ů vod ech: Pokud se týče 
škody ze zmařené. naděje na sňatek, žaloba ani netvrdi, že žalobkyně 
z pohlavního zneužití utrpěla škodu na majetku nebo na jiných právních 
statcích, na životě, na cti a na těle, že jí po něm zůstal následek. Ma
jetkovou újmu spatřuje žalobkyně jen v tom, že prý ma značně stíže
nou možnost se provdati. Než žalobkyně byla v době činu teprve sedm 
rokú stará, tedy ve věku, kdy provdání není vůbec možné a kdy nemůže 
býti ani stíženo. Uplatňuje se tedy škoda, která ještě nevznikla a o které. 
nelze zjistiti, zďa, až se otázka sňatku stane -aktuelní, skutečně nastane. 
Náhradu takové škody nelze však požadovati, poněvadž každý nárok 
na náhradu škody před'pokládá, že škoda skutečně vzešla (§ 1295 a 1330 
obě. zák.). Nevznikla-Ii však škoda, nelze její náhradu nikomu ukládati. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání, mimo jiné z těchto 
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důvodú: 

žalobkyně, teprve sedmiletá, žádá také lláhradu za zameškanou na
ději na sňatek. Ať se tento nárok ve sporném případě posuzuje podle 
I:l J 326 obě. zák. nebo podle § 1328 obč. zák., nebo posléze podle § 1330 
prví' odstavec obč. zák., vždy by mohla býti nahrazena jen majetková 

. škoda (ať jen skutečná škoda, ať také ušlý zisk), t. j. škoda, kterou 
by žalobkyně utrpěla tím, že by buď znetvořením (pokud by o něm 
mohla býti řeč v souzeném případě), nebo pohlavním zneužitím nebo 
konečně ubližením na cti byla II ní skutečně snížena naděje na sňatek 
a tim hned bylo zhoršeno její hospodářské postavení, které by jinak 
podle obyčejného běhu věcí byla 1110hla zaopatřením v manželství Oče
kávati (§ 91 obč. zák.). Pak by ovšem bylo povinností škúdcovou, by 
žalobkyni uvedl aspoň co do hospodářskéhG postavení do předešlého 
stavu (§ 1323 obč. zák.) a vyrovnal její újmu v penězích. Nelze však 
podle platného práva žádati náhradu za ztrátu pohlavní cti (srov. k tomu' 
také judikát dřívějšího nejvyššího soudu ve Vídni čís. 184, uveřejněný 
ped čís. 1082 sb. Nowakovy a motivy str. 400-401 k § 1328 obč. zák. 
podle novely z r. 19'14). Správně vyložil odvolací soud, že o takové ma
jetkové škodě nemůže býti u sedmiletého děvčete řeči. Toto jest ještě na 
dlouhou řadu let ke sňatku nezpůsobilé a není jistG, zda a kdy by mohlo 
ve sňatek vejíti a zda by se vůbec takové příležitosti d"žilo. Provdání 
není na dlouhou dobu možné a proto nemohlo býti stíženo; škoda podle 
přirozenéhG běhu věcí ani nevznikla ani není zjistitelná (srov. také rozh. 
čís. 2750 sb. n .. s.). 

čís. 9444. 

Není-li odpůrcem ohrožené strany právnická osoba, nýbrž dvě lysické 
osoby, z nichž každá má bydliště v obvodu jiného okresmbo- soudu, řídí 
se příslušnost k povolení prozatúnnlho opatřen~ podle § 387, druhý 
odstavec, ex. ř. u kaiídébo odpůrce zvlášť podle jeho bydliště, nikoliv 
podle věci, o- které má býti opatření učiněno. 

Podán-li přes to návrh u okresního soudU, v j-ebož obvodě jest věc, 
a byl-li tento soud příslušným ohledně Jednoho odpůrce, nemůže býti 
ohledně druhého odpůrce postoup.ena věc příslušnému SQudu, nepředlo
žila-li ohrožená strana potř",bná vybotovení návrhu pro tento soud. 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1929, R II 380/29.) 

Návrhu na povolení prozatímního opatření proti Rudolfu H-Gvi, by
dlicímu v Praze, a Bedřichu H-ovi, bydlícímu ve Vídni, o k r e sní 
s o II d v B o h umí ně vyhověl. Rek u r sní s o u d k rekursu Ru
dolfa H-a napadené usnesení zrušil, pokud se týkalo reku renta. D ú
vod y: Rekurent namítá, že okresní soud v Bohumíně nebyl příslušným 
k povolení prozatímního opatření a k jednání o odporu, poněvadž re
kllÍ'ent má své stálé bydliště v Praze. Názor tento jest správný, neboť 
podle § 387 ex. ř. je k povolení proz<!tímního opatření příslušný soud 
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obecného sudiště a jest toto sudiště podle § 51 ex. ř. výlučným. ""V"cli 
že pro žalovaného Bedřicha H-a je příslušnost okresního soudu v 
humíně podle § 387 ex. ř. splněna. Bylo proto napadené usnesení 
šeno, aniž se mohlo státi odkázání k příslušnému soudu, protože 
splněna příslušnost okresního soudu v Bohumíně pro druhého 
vaného. 

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

Důvody: 

jest přisvědčHi právnímu názoru rekurSllÍho soudu, Žé okresní 
první stolice nebyl příslušným k povolení zatímního opatření a k 
nání o odporu. V tomto směru se poukazují stěžovatelé na' správné 
vodnění napadeného usnesení. Marně poukazují stěžovatelé na "".dllO~ 
vení §§ 402 a 4 ex. ř., neboť podle tohoto ustanovení má býti obdobně 
šetřeno ustanovení o řízení exekučním jen tehdy, když v části o 
ních opatřeních není jinak nařízeno. Avšak otázka příslušnosti pro 
volení zatímního opatření jest řešena v § 387 ex. ř. Odpůrcem ohrol:en,é 
strany není právnická osoba, nýbrž dvě lysické osoby, a poněvadž 
dolf H. má bydliště v Praze, řídí se podle § 387 druhý odstavec ex. 
u něho příslušnost podle jeho bydliště, nikoli podle věci, o které 
býti učiněno opatření. Věc nemohla býti postoupena ve smysln 
prvý odstavec j. n. příslušnému soudu v Praze, an okresní soud v 
humíně byl příslušným ohlfdně Bedřicha H-a a stěžovatelé nepředložili 
čtyry vyhotovení návrhu pro příslušný soud v Praze. Pro opatřeni podle 
třetího odstavce § 44 j. n. nebylo příčiny, ježto tu nejde o bezprostředně 
nastávající ohrožující jednání odpůrců, týkající se nemovitostí, na něž 
se vztahuje navržené zatímní opatření. 

čís. 9445. 

OdpoŮrčí nárok. 
Původním odpůrcem odpo1'Ovatelovým jest především dlužníkův spo

lusmluvník. Při Jednostranných právních jednáních jest odpůrcem ten, 
proti komu bylo vykonáno právní jednáni, jinak jest jim každý ,kdo i ne
přímo nabyl prospěchu z právního jednání. Dlužník jako takový nemůže 
býti odpůrcem odporovatelovým, leč stal-li se dlužník dědicem nebo 
právnlm násttlpcem odp-ůrce odporovatelova, anebo odvuzuje-li své. 
právo od původnlbo zavázaného. V takových případech jest však odpor 
proti dlužniku přjpJlStný jen, jsou-Ii splněny podmínky § 11 (2) čís. 1 
až 3 odp. ř. Dlužnik: (manžel) odvozuje své právo odi piívodniho zavá
zaného (manželky), vyhtW1il-li si, odstupuje nemovitosti manželce, vý
měnu na odstoupen!ých nemovitostech a manže!I,a svolila k tomu, by 
byla výměna vtělena na ti!cbto nemovitostech. 

(Rozh. ze dne 6. prosince 1929, Rv II 99/29.) 
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žalobci byla proti Františku M-ovi právoplatně přisouzena peněžitá 
oh1eclávka, k jejímuž vydobytí vedl marně exekuci n~ .dlužník~vy .mo

Pitosti. Ježto František M. postoupil své manželce Em!lll M-o-ve ne~o
Vitosti, na nichž si vyhradil doživotní výměnu, žaloval zalobce FranlIsk~ 
v Emilii M-ových, by odstupní smlouva, jíž František M. postoupIl E':;!I11 
M-ové nemovitosti, jakož i doživotní výměna, z~jištěná pm, FranlIska 
M-a na postoupených nemovitostech byla prohlasena proh zalobcl za 
bezúčinnou, žalobce byl oprávněn vésti na ony nemovltosh ~xekuclk ~y
dobytí své pohledávky a žalovaný Franti~ek M. b~1 u.zn~n pO~!l1~nym 
trpěti, by žalobcova pohledávka byla u~raze~a v poradl p,:ed vymenou 
váznoucí pro něho na nemovitostech. zalobe bylo vyhoveno s o u d y 
všech tří stolic. 

N e j vy Š š í s o II d odvětil k dovo-Iání ža·lovaného Františka M-a v 

důvodech: 

Především jest se vypořádati s námitkou nedostatku pasivní legi
timace, uplatňovanou tímto žalovaným také ještě v dovolání. Odpůrčí 
řád neustanovuje, kdo jest ve sporu původním odpůrcem odporovate
lovým. Podle shodného názoru literatury (Ehrenzweig, komentář str. 3~1 
a 377 Bartsch-Pollak str. 224, poznámka 6 a str. 281 pOZJl. 1), Jest pu
vodní~ odpůrcem odporovatelovým především spolusmluvnik dlužníkův 
(totiž »druh~ strana«, j<rk se praví v § 2 odp. ř.). Při jed?os~ranný,c~ 
právních jednáních jest odpůrcem ten, proti komU' bylo pr,avm Jedn~l11 

. vykonáno, jinak jest jím každý, kdo i nepřímo' nabyl prospechu z prav
. ního jednání. Dlužník jako takový nemůže býti odpůrcem odporovate
lovým. Že tomu tak, vyplývá nejen z účelu odpůrčí žaloby, kterou se má 
přivoditi bezúčinnost právního jednání jen proti odporujícímu věřiteli, 
kdežto proti druhým osobám, tudíž také mezi dlužníkem a odporovate
lovým odpůrcem, zůstává toto jednání v platnosti, nýbrž vyplývá t3 
i z rozsahu odpůrčího- nároku, neboť tento jest omezen podle § 13 odp. r. 
po objektivní stránce jen na to, co ušlo odporovatelným jednáním ze 
jmění dlužníkova. Výjimku z této zásady jest však připu~ti~i (~hren
zweia str. 337, B"rtsch-Pollak str. 281) tehdy, stal-I! se dluzl11k dedlcem 
nebo" právním nástupcem odpůrce odporovatelova, nebo odvozuje-Ii své 

. právo od původního zavázaného (§ 1 (2) odp. ř.). V takovém případě 
jest však odpor proti dlužníku přípustný jen, jsou-Ii splněny podmínky 
ustanovené v § II (2) čís. 1 až 3 odp. ř. V souzeném případě vyhradil si 
spolužalovaný František M. při sjednání odstupní smlouvy, které se od
poruje, výměnu na odstoupených nemovitostech a spolužalovaná man
želka Emilie M-ová svolila k tomu, by výměn" byla vtělena na těchto 
nemovitostech. Úmluvě uzavřené takto mezi oběma manželi, lze rozuměti 
jen tak, že spolužalovaný manžel odvozuje své právo na výměnu od 
původního zavázaného, kterým jest manželka. Neboť právo 'na výměnu 
mohlo býti založeno pro odstupitele jen tím, že nabyvatelka odstoupe
ných jí nemovitostí jako jejich vla'stnice, poskytla manželi výměnu, an 
si tento nemohl na vlastní věci založiti výměnu už podle zásady »nulli 
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res sua servit«. Vzhledem k tomu nelze spolužalovanému Františku 
jako osobě, která odvozuje své právo od původního zavázaného, 
příti pasívní oprávnění ke sporu a jest tudíž jeho námítka nellOSlatl{U; 
tohoto oprávnění bezdůvodnou. Jest další otázka, zda jsou u 
žalovaného splněny předpoklady § II (2) čís. 1 až 3 odp. ř. Otázku 
zodpověděti kladně, ano bylo současně uznáno, že jest odůvodněn 
proti jeho právnímu předchůdci (proti jeho manželce), a jest 
záno nejen, že spolužalovaný měl úmysl zkrátiti věřitele, 
jest příbuzným právního předchůdce a že jeho nabytí snoéllvil 
platném předchůdcově opatření (výhrada výměny stala se oe.zplatl1él 
a posléze an důkaz bezelstnosti, který by mu náleželo k jeho 
provésti, jest podle zjištění stavu věci u něho vyloučen. 

čís. 9446. 

Není věd rejstřlknvéhn snudu, by, vyřizuJe npnvěď zápisu nově 
lených členů přerlstavenstva akciové společnosti dn reJ střiku, přezknu
mal zákonitost postupu valné hrnmady akcinvé společnosti volbě . 
členů představenstva. Toto přezkoumací právn lze pnznati 
soudu jen, má-Ii zápis usnesení valné hromady dn 
ráz knnstitutivní. 

(Rl!zh. ze dne 7. prosince 1929, R I 852/29.) 

Rej st ř í k o v Ý s o u d vrátil opověď akciové společnosti k 
pisu nově zvolených členů představenstva s tím, že pro 
platnosti usnesení valné hromady akcionářů předložiti jest OOKla.U 
list) o jejím svolání, presenční listinu a legitimace akcionářů (depositní 
stvrzenky) podle §§ 17, 20, 27 stanov. protokol o valné hromadě vyka
zovati má podpisy podle § 27 stanov. Rek u r sní s o u d napadené 
usnesení potvrdil. D Ů vod y: Stěžovatelka napadá usnesení soudu 
stolice z důvodu, že soud není oprávněn zkoumati zákonnost usne 
valné hromady, ve které byli zvoleni členové představenstva. Stěžova
telka není v právu. Neboť právnímu názoru tomu bylo by lze jen tenkráte. 
při svědčiti, kdyby, jak Staub-Pisko v § 34 a) k čl. 224 ob ch. zák., na 
něhož se stěžovatelka odvolává, uvádí, usnesení valné hromady nebylo 
předmětem zápisu do obchodního rejstříku. Tomu však tak není, neboť 
zápis nově zvolených členů představenstva do rejstříku má se státi na 
základě usnesení valné hromady. Usnesení, příkaz soudu k doplnění 
opovědi, nemůže odstr~nitiJ zrušiti ani poukaz stěžovatelky k tomu, že 
stěžovatelka jako akciová společnost podléhá dozoru správních úřadů 
(Staub-Pisko § 34 b) k čl. 224 obch. zák.). 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů a uložil 
prvému soudu, by, nehledě k důvodům, pro které byla opověď vrácena, 
o ní po zákonu jednal. 
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Dťtvody: 

Stěžovatelka napadá usnesení rekursního soudu pro zmatečnost a 
zjevný rozpor se zákonem. Pokud se týče výtky zmatečnosti, nelze jl 
přisvědčiti, neboť tím, že rejstříkový soud nařídil doplnění opovědi, 
by 1110hl přezkoumati zákonitost postupu va'Í'né hromady, a že rekursní 
soud schválil tento postup, nebylo rozhodnuto o věci na pořad právní 
nepatřící (čís. 6 § 477 c. ř. s.). Jinak však nelze stížnosti upříti opráv-· 
nění. Podle spolkového zákona ze dne 26. listopadu 1852, čís. 253 ř. zák., 
jehož jest použíti na akcíové společnosti, jak patrno z § 32 uvoz. zák. 
k obchodnímu zákoníku, podléhají akciové společnosti dozoru správních 
úřadů a proto není třeba, by rejstříkový soud přezkoumal zákonitost po
stupu va·lné hromady při volbě členů představenstva akciové společnosti. 
Takové přezkoumací právo lze přiznati rejstříkovému soudu jen tehdy, 
má-Ii zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku konstitu
tivn' význam, takže jest povinnosti rejstříkového soudu" by samostatně 
zjistil i věcné i lormálni předpoklady platnosti takovéhoto zápísu. O ta
kové usnesení však tu nejde, což rekursní soud přehlíží. Napadené usne
sení odporuje proto zřejmě zákonu a bylo se usnésti jak se stalo (srov
nej Komentář Staub-Pisko čl. 224 obch. zák. § 34, Randa, Obchodní 
právo II. str. 87 § 20 pozn. 82 a), Rozhodnuti Adler-Clemens 981 a 
1817, Dr. Viktor Ehrenberg, Handbuch des gesamten Handelsrechtes I. 
str. 570' a Dr. Alexander Marx: Firmenrechtliche Grundbegriffe str. 18). 

čís. 9447. 

Nnvela o právu manželském (záknn ze dne 22. května 19I9, čís. 320 
sb. z. a n.). 

Nebylor-li ve sporu o rozvod manželství od stolu a lože pro hluboký 
mzvrat manželství vůbec vzato na přetřes, zdla jeden z manielii a který 
z nich Jest na hlubokém rozvratu manželství převáině vinen, nelze po
voliti rozluku pndle § 17 rnzl. zák., nelze-Ii podle sp,íSů vyloučitii, že 
navrhovatele stíhá převážná vina na rnzvratu manželství. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1929, Rl 950/29.) 

Návrh manžela, by byla' povolena rozluka manželství podle § 17 rozl.. 
zák., s o udp r v é s t o I i c e zamítl a poukázal navrhovatele na po
řad práva. Rek u r sní s o u d napadené us,nesení potvrdil. D ů vod y: 
Bylo přezkoumati, zda při vyřízení žaloby o rozvod by bylo již uznati 
na rozluku, kdyby již tehdy byla podána žaloba o rozluku a nikoliv jen 
o rozvod. Rekursní soud jest toho' názoru, že na základě rozvodových 
spisů nelze přezkoumati tuto otázku, a že ani průvodní prostředky řízení 
prvního sporu nemohoU' vyřešiti tuto otázku, takže první soud důvodně 
odkázal navrhovatele na pořad práva (§ 2 nesp. říz.). Podle rozvod 0-· 

vého rozsudku přicházejí v úvahu jako rozvodové dťtvody vzájemné na
dávky v poslední době, cizoložství odpůrkyně navrhovatele v roce 1915, 
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a. cizoložství navrhovatele v poslední době II zlá nakládání odoůrk1!n 
navrhovatele s navrhovatelem, jakož i zanedbávání domácnosti vupur_ 

kyní navrhovatele. Jako příčina rozvratu a odporu přicházejí v 
nepochybně vzájemné cizoložství; z něho vyplývá vzájemné ChOV;'n, 
manželů. Tyto okolnosti by byly jistě odůvodnily rozluku 
kdyby nevyplývalo z rozvodových spisů, kde navrhovatel sám ve svém' 
přípravném spise ze dne 4. března 1929 udává, že se přemlouvání rodičů 
jeho manželky v roce 1917 podařilo poněkud smířiti ho s odpůrkyní 
navrhovatele, rodiče jeho ženy, zvláště tchán, že mu s!ibovaH všechno 
možné a že se dal pohnouti ke smíru sliby tchána, že ho tento odškodní 
další podporou a přiměřenými příspěvky, že navrhovatel vinou odpůr
kyně navrhovatele takovým způsobem přišel do ostudy. Ne však 
připuštěné smíření, nýbrž zvláště ta okolnost, že navrhovatel podle 
vlastních údajů chtěl způsobenou ostudu dáti zahladiti podporou a při
měřenými příspěvky, způsobují, že cizoložství odpůrkyně navrhovatele 
nejeví se jako důvod wzvratu V té míře, že toto cizoložství a nikoliv 
nynější poměr navrhovatele jest rozhodujicím důvodem k podání žá,losti 
o rozluku nlanželství. Podle těchto spisů nelze tedy z řečených 
žádost o rozluku manželství navrhovatele podle zákona odůvodniti, po- ,; 
něvadž rozluky manželství jen z jednoho důvodu skutečně jest se do
máháno, kterýžto důvo,d záleží v poměru navrhovatele (totiž v cizo
ložství). Na"rhovatel musí tedy nastoupiti cestu práva, 'chce-li proká
zati důvodnost své žádosti o rozluku manželství. 

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

D ů vod y: 

Napadeným usnesením rekursního soudu bylo usnesení soudu první 
stolice potvrz,eno. Podle § ,16 nesp. říz. má tudíž dovolací stížnost místo 
j.en v případě zřejmé nezákonnosti, zřejmého rozporu se spisy nebo zma
tečnosti. Stěžovatel shledává zřejmou nezákonnost napadeného rozhod· 
nutí v tom, že rekllrsní soud přes to, že ve sporu o rozvod manželstvi 
byly oběma stranami doznány důvody rozluky vytčené v § 13 písm. a), 
e), hl, i) zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n., nedospěl 
k úsudku, že by skutečnosti ve sporu o rozvod na jevo vyšlé byly již 
tehdy odůvodnily výrok o rozluce, kdyby oň bylo bývalo žalováno, a že 
důsledkem toho k návrhu stěžovatelovu podle § 17 cit. zák. nevyslovil 
rozluku manželství z viny obou manželů. Zřejmé nezákonnosti tu není. Ve 
sporu o rozvod vzal soud ovšem za prokázané skutečnosti oběma stra
nami tvrzené a navzájem doznané, které by samy o sobě byly zakládaly 
důvody rozluky v § 13 písm. a), e), hl, i) cit. zák. vytčené, oběma stra
nami zaviněné, a ve sporu o rozvod jedině uplatňované, t. j. hluboký 
rozvrat manželský a nepřekonatelný odpor obou manželů. Tento v}'rok 
jEst směrodatný pro posouzení návrhu stěžovatelova podle § 17 cit. zák. 
Důvod písm. i) § 13 cit. zák. - nepřekonatelný odpor - nepřichází 
podle tohoto zákonného ustanovení pro povolení rozluky v úvahu, po
něvadž manželka se k žádosti stěžovatelově o rozluku nepřipojila. Pokud 

, - čís. 9448 ~ 
1617 

se týče důvodu písm. h) cit. zák. - 1. j. hlubokého rozvratu manžel
ského - nelze rozluku vysloviti k žalobě manžela, který rozvratem jest 
převážně vinen. A tu v souzeném případě nebylO' ovšem ve spŮ'ru o roz
vod vůbec vzato na přetřes a zjištěno, zda jeden z manželů, a který 
z nich na hlubokém rozvratu jest převážně vinen. Ježto však podle spisů 
nelze vyloučiti, že převážná vina na rozvratu manželském stihá stěžo
vatele a poněvadž, kdyby tomu tak bylo, nebylo by lze podle § 13 
písm. h) cit. zák. vysloviti rozluku k žalobě manžela, nelze dospěti 
k přesvědčení, že by skutečnosti ve sporu o rozvod na jevo vyšlé byly 
již tehdy odůvodnily výrok o rozluce, a proto oba nižší soudy právem 
pro nedostatek předpokladů § 17 cit. zák. nevyhověly žádosti stěžo
vatelově o rozluk" a odkázaly ho s touto žádostí na cestu sporu. 

čís. 9448. 

K žalobě zadního knihovního věřitele na vymáhajícího věřitele 
o určení, že vymáhaná pohledávka a zástavní právo, váznoucí pro ni na 

. ideelní části nemovitosti dlužníka, nejsou po právu a že dražba tohoto 
spoluvlastnictví dlužníka jest nepřlpustná, lze povoliti odklad exekuce. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1929, R II 372/29.) 

Zadnější knihovní věřitel navrhl odložení exekuce na nemovitosti 
vzhledem k žalobě, již podal na vymáhajícího věřitele o určení, že po
hledávka, pro niž vede exekuci, a zástavní právo váznoucí pro ni na 
jedné šestině nemovitostí připsaných dlužnici není po právu a že jest 
exekuce nepřípustná. S o udp l' V é s t o I i c e odklad povolil, r e
k u r sní s o u d návrh zamítl. D ů vod y: Vzhledem k § 45 ex. ř. 
byl sice exekuční soud příslušným k povolení odkladu a nemusel usta
noviti rok k ústnímu jednání o odkladu, jak je předpisováno při zrušení 
neb obmezení exekuce, jest však při svědčiti vývoddm vymáhajícího vě
řitele, že pohledávka navrhovatele není vůbec ohrožena dalším pokra
čováním v exekuci. I kdyby pohledávka vymáhajícího věřitele uhasla 
uspokojením, má následující knihovní věřitel právo přiřknuti odporo
vati a tím zaplacení z výtěžku oddáliti až do výsledku případného sporu. 
Jest tedy dosti příležitosti k zabránění toho, by vymáhajícímu věřiteli 
nebyla přikázána část mu snad nepříslušejicí. Tím si tento věřitel za
jisti po případě vyšší částku pro svou knihovní pohledávku a nelze vů
bec seznati, že by již nyní pokračováním v dražebním řízení byla PO" 
hledávka navrhovatelova ohrožena. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu pod podmín
kou, že navrhovatel složí na soudě jistotu 25.00'0 Kč k zajištění nároku 
vymáhajícího věřitele. 

Dd vo dy: 

Stěžovatel opírá návrh na odklad exekuce o žalobu, kterou podal na 
vymáhajícího věřitele o určení, že pohledávka, pro niž vede exekuci, a 
právo zástavní pro ni váznoucí na jedné šestině nemovitostí dlužnice 

Civi1nl rozhodnuti XI. 102 
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nejsou po právu a že exekuce na toto spoluvlastnictví dlužnice jest 
přípustná. Žaloba ta jest žalobou po rozumu § 39 čís. 5 ex. ř. a je 
§ 42 čís. 5 ex. ř. důvodem pro odklad exekuce. Podle § 44 prvý n<1<'h",o:' 
ex. ř. nelze ovšem odklad exekuce povoliti, může-Ii exekuce býti 
čata nebo dále vedena, aniž by s tím pro toho, kdo žádá za odklad, 
jeno bylo nebezpečenství majetkové újmy nenahraditelné nebo 
napravitelné. Nelze přisvědčiti názoru rekursního soudu, že 
bezpečí pro stěžovatele není, poněvadž jako následující knihovní 
má právo odporovati přikázání pohledávky vymáhajícího věřitele a tím 
zaplacení z výtěžku oddáliti až do rozhodnuti sporu. Nebezpečí škody 
nenahraditelné neb těžce napravitelné hrozí stěžovateli, jak správně, 
uplatňuje, z toho, že vymáhající věřitel vede exekuci na ideelní část ne" 
movitostí dlužnice a právě z toho prýští podle zkušeností svrchované 
nebezpečí, že za ideelní část nemovitostí při dražbě bude docílen výtě-. 
žek pod odhadní cenou a že takto dojde k tomu, že se na větší počet 
následujících knihovních věřitelů, a to i na stěžovatele nedostane z roz.
vržené rozdělovací podstaty. Toto nebezpečí nebylo by lze odvrátiti 
odporem proti přikázání přihlášené pohledávky vymáhajíciho věřitele 
z rozdělovací podstaty, poněvadž tkví v nižším dražebnim výtěžku. Ná
vrh stěžovatelův na odklad exekuce až do pravoplatného rozhodnutí 
zahájeného sporu jest tudíž podle §§ 42 a 44 ex. ř. odůvodněn. Bylo 
proto vyhověti dovolacímu rekursu a obnoviti usnesení soudu prvé sto_ 
lice odklad povolující. Než nelze upříti důvodnost obavě vymáhajícího 
věřitele v rekursu, že by odklad exekuce mohl ohroziti jeho uspokojeni, 
a proto dovolací soud po rozumu ustanovení druhého odstavce § 44. 
ex. ř. činí povolení odkladu závislým na tom, že stěžovatel, jenž za od_ 
klad žádá, složí k zajištění vymáhajícího věřitele na soudě 25.0'00 Kč, 
kterážto jistota jeví se býti přiměřenou škodě hrozící vymáhajícímu vě_ 
řiteli z odkladu exekuce. 

čís. 9449. 

Jde o případ § 105 ústavní listiny, rozhodl-Ii správni Uřad o náhradě 
škody podle §§ 46 a 47 rybářského zákona ze dne 6,. června 1895, čls. 
62 z. zák. pro Moravu na rok 1896. 

»Náprava pořadem práva« ve smyslu § 105 úst. list. znamená, že 
řádné soudy zcela samostatně rozhoduji o tom, zda a pokud jest po 
právu nárok, nejsouce nijak vázány výsledký správního řlzeni •. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1929, R II 392/29.) 

Výměrem okresního úřadu v T. na Moravě bylo uloželio žalující spo
lečnosti, by zaplatila žalovanému rybářskému spolku 15.0010 Kč jako 
náhradu za škodu na rybách, způsobenou vypouštěním znečištěných 
vod z podniku žalobkyně. V žalobě, o niž tu jde, navrhla žalobkyně, by 
»podle § 20' rybářského zákona moravského čís. 62 z roku 1896 z.zák. 
byla žalovaná strana vyzvána, by, chce-Ii uplatňovati za domněle její 
(žalující akciové společnosti) vinou zpttsobenou záhubu svých ryb proti 
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í své nároky z důvodu náhrady škody, učinila tak pořadem práva, Ježto 
llrávo vyplývající jí z výměru okresniho úřad;l v T. ze ?ne. 13 .. unora 
\929 tímto jejím (žalobkyniným) po daním prestalo po,,-ust~vah.« ~e-

rve pro případ, že by tomuto jejímu návrhu nebylo pnznano ~?r,av
Pění, navrhla žalobkyně z opatrností vydání tohoto rozs~dku;,»Z]1stu]e 
~e že právo vyplývající žalované straně z výměru okreslllho ura?u v T. 
ze' dne 13. února 1929 nepozůstává.« P l' o c e sní s ~ udp r, ves t,o~ 
I i c e rozhodl zamítavě o návrhu učiněném na prvem ml~te, .. v~ ,ve CI 
samé pak uznal podle žaloby, že se zjišťuje, že právo vyplyva]1cl zal?
vané z výměru okresního úřadu v T. ze ?ne 13. února 192? nepozu
stává. K odvolání žalovaného o d vol a c I s o u d napadeny rozsudek 
zrušil a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoci, ji znovu pro
jednal a rozhodl. D ů vod y: Věc patří na pořad e;áva. "To .vysvítá 
z § 47 (I) rybářského ..zákona ~e ,dn~ 6. če:vna 1895, CIS. 6~ r. za~., ~e
boť zákon ten výslovne stanOVl, ze h, kdo z se s rozhodn~hm spravlllho 
úřadu nespokojí, mají nastoupiti pořad práva. Odvolacl soud n~shle
dává nesprávné posouzení v tom, že prvý soudce ned?al ~.sta~o,:,elll §20 
ryb. zák., podle něhož má soudce dř.íve vV nespornen; nzepl Jednal!. ~ 
teprve stanoviti kdo má vystoupiti jako zalobce, a dal! Ihutu k podalll 
žaloby. žalobce' prý žádal, by byla žalovanému přiřknuta úloha žalobce, 
a soud návrhu tomu nevyhověl bez udáni důvodu. P~stup p~dle § ~O 
ryb. zák. je míněn jen, jde-li o placení pachtovného, lllkolt,:, vsak. o na~ 
hradu škody. Prvý soudce správně poukázal k § 20 ryb. z~k. a

o 
hm. sve 

rozhodnutí náležitě odůvodnil. že žalovaný, chce-I! nym SVU] narok 
uplatňovati, musí tak učiniti pořadem práva" vlplývá jasně z u.stanovení 
§ 47 ryb. zák., jak již shora uvedeno, a nem .tre?a, bl tato .otazka

o 
byla 

rozhodována teprve sporem. Jest proto prvm narok zalobl11 neoduvod
něný. Eventuelní, druhý nárok žalobní, by by~o zjištěno, žež~.lov~?ému 
právo, vyplývající z výměru okresního úřadu, zalovanému nepnslUSl, ne
došel u í. soudce vůbec vyřízení. To prvý soudce v důvodech rozsudku 
sám uznává, uváděje, že o tomto právu musí bý!i ro.,,-hodnuto !epl:':'~ 
soudem. Že nárok pro žalovaného z výměru okresmho uradu vyplyva]1cl 
není vykonatelný, jest zjištěno tím, že nastoupil žalující ž~lo?ou cestu 
právní a že to okresnímu úřadu ozná':l.~' Není proto z.ap'0trebl, by tuto 
skutečnost soud teprve rozsudkem z]1sťoval. Podal-h zalobce za!obu 
zjišťovací, domáhá se tím .zjištění rozsudke~l ve smy~lu o § 228 c. r; s., 
že nárok žalovaného na nahradu za uhynult ryb nem vubec po pravu. 
Strana žalující vede o svém tvrzení v žalobě důkazy. Soud se do řešení 
věci vůbec nepustil a proto je jeho řízení kusé a vadné. :,ebyly tedy 
návrhy ve věci samé úplně vyřízeny, řízení, trpí podstatnym} vadami, 
které zabránily dúkladné vysvětlení a řádné posouz~ní r~z~pre. a sk~t
kové okolnosti, které jsou rozhodnými, nebyly v prvnt stohcl ant na J're
třes vzaty (§ 496 čís. 1~3 c. ř. s). Byl? .p'roto podle § 49(9 c. r. s. 
rozepři procesnímu soudu prvni stohce vraÍ1Í1. 

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

Důvody: 

Soud prvé stolice o návrhu na prvém místě roz~odl, zamít~v~ a po
jal toto rozhodnutí do rozsudku, který vynesl soucasne ve veCI samé. 

102' 
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Proti tomuto rozhodnutí nepodala žalobkyně opravné prostředky. Tu_ 
díž nastal případ, že vlastní žalobní prosba stala se aktuelní, a není 
závady, by se opravné stolice neobíraly rozhodnutím ve věci samé. Jde 
o škodu vzniklou tím, že ryby pohynuly vypouštěním znečištěných vod 
z podniku žalobkyně. Podle §§ 46 a 47 rybářského zákona ze dne 6. 
června 1895, čís. 62 z. zák. z roku 1896 pro Moravu jest politický úřad 
prvé stolice povolán, by rozhodlo náhradě takovéto škody; z rozhodc 
nutí tohoto úřadu nelze se odvolati k vyšší politické stolici (důvody to
hoto omezení pořadu stolic viz v Kasererově sbírce »Oesterreichische 
Oesetze mit Materialien«, svazek XXXIX str. 18), ale za to má politický 
úřad prvé stolice ve svém rozhodnutí ustanoviti lhůtu nejméně třiceti_ 
denní, v níž ti, kdo nejsou spokojeni s rozhodnutím, mají nastoupiti 
pořad právní a ohlásiti to úřadu .. Jest tu tedy jeden z případů § 105 
ústavní listiny, v němž úřad správní podle zvláštního zákona jest po
volán rozhodovati o nárocích soukromoprávních. Podle cit. § 105 jest 
straně takovýmto rozhodnutfm dotčené volno po vyčerpání opravných 
prostředků dovolávati se »nápravy pořadem práva«. Zmíněný § 105 
ústavní listiny jest proveden zákonem ze dne 15. řijna 1925, čís. 217· 
sb. z. a n. Podle § 1 tohoto zákona lze se nápravy domáhati žalobou, 
anebo jde-li o nárok náležející podle své povahy k řízení ve věcech ne
sporných, návrhem na zahájení nesporného řízení. V druhém a třetím 
odstavci téhož § jest stanoveno, jakou žalobou jest sporné řízení zahá_ 
jiti. Byl-li rozhodnutím správního úřadu přiznán straně uplatněný ná
rok, ať zcela nebo z části, může strana tím dotčená domáhati se zápor
nou určovací žalobou výroku, že nárok uznaný rozhodnutím správního 
úřadu není po právu vůbec nebo z části. Byl-li však nárok správním 
úřadem zamítnut ať zcela nebo z části, může se ho strana domáhati ža
lobou o určení nebo o plnění zcela nebo z části. Jest si nyní ujasniti, co 
rozuměti jest výrazem »náprava pořadem práva«. Jak ze zákona a . 
z jeho motívti plyne, nejsou řádné soudy nějakými odvolacími stolicemi 
proti rozhodnutím správních úřadů a nejsou povolány k tomu, by for
málně přezkoumávaly, měnily nebo rušily úkony správních úřadů, ný
brž »náprava pořadem práva« znamená, že řádné soudy zcela samo
statně rozhoduií o tom, existuje-li a pokud soukromoprávní nárok čili 
nic, nejsouce nikterak vázány výsledky řízení provedeného před správ
ními úřady. Ve zprávě ústavně právního výboru senátu Národního Shro
máždění tisk č. 2167 z 1925 bylo zdůrazněno, že ono řízení u řádných 
soudti jest řízením úplně novým, při němž soud zcela samostatně a ne
odvisle od řízení správního provádí skutková zjištění a důkazy tak, ja
koby se správní úřad s věcí vůbec nebyl zabýval. I kdyby tedy některý 
ze zákonů v § 105 úst. list. míněných přímo předpisoval, že řádný soud 
má přezkoumávati platnost správního úkonu a jej zrušiti nebo měniti, 
byla by taková norma zrušena § 105 úst. list. a zákonem čis. 217/25. 
Nelze proto sdíleti názor soudu prvé stolice, že ve sporu, o nějž jde, 
má soud jen »zjistiti«, že výměr politického úřadu o náhradě škody 
nevešel v pravomoc a neplatí proto, že strana s tímto výměrem nespo
kojená včas nastoupila cestu práva a o tom vyrozuměla okresní úřad a 
že o věci se teprve musí rozhodnouti soudem, rozumějž v samostatném 
sporu. Neprávem proto domáhá se stěžovatelka toho, by věc byla po-
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souzena s právního stanoviska soudem prvé stolice vys!oveg~h~\ ~a~ 
opak odvolací soud zcela správně dovodil, že jes! na zakla e. za.~ nI 

prosby, tak jak ji žalobkyně upravila (§ 226 c. r. s.), jedna~',y~,~e 
s oru, o nějž jde, po rozumu § 228 c. ř. s. o tom, zda naro~;y. ars e o 
p alku na náhradu škody ve výši 15.000 Kč zcela"nebo z. cash jest po 
s~ávU, a právem za tím účelem zrušil podle § 496 CIS. 3 c. r. s. rozsudek 
p , t I' soudu prve s o lce. 

čís. 9450. 

Jazyková otázka. • " 
O lhůtách k podáni stižnosti do ro~,hod?uti s0l!du, ve .~ece~h jazy

kových neplatl všeobecně předpisy narlzent o spravntnt rlzent ze dne 
13. ledna 1928, čis. 8 sb. z. a n., najmě jeho §~ 3~. ~ 75. , .,., 

Pro dohlédaci stižnosti podávané v oboru jushcnt spravy vcttajt se 
dny poštovni d@pravy do lhůty. 

(Výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 7. prosince 1929, čis. 44.110/ 
29, o němž uvědoměna strana rozhodnutím presidia nejvyššího soudu 

ze dne 12. prosince 1929, Pres. 1374/29.) 

Rozhodnutím presidia nejvyššího soudu ?-e dne •• ~. listopadu 1929 
byla zamítnuta jazyková stižnost do usne sem ne]vysslho soudu ze dm; 
27. září 1929 jako opozděná. M i ni st e r s t vos p r a v e d I n o Stl 
zamítlo stížnost. 

D ů vod y: 

Stěžovatelé berou v odpor rozhodnutí presidia nejvyššího sou~u ze 
dne 9. listopadu 1929, č. j. Pres. 12~3/29, jíl!'.~ jejich jazyková stíznost 
na usnesení nejvyššího soudu v Brne ~ 27. zan 19?9, č. ]. R}I.323/?9, 
byla s tím odůvodněním o?;ní~nuta, ze b~I,~ podan~ o~ozdene. Lhuta 
k podání stížnosti počala be;eh dn,e,;, 17. r:tna 1929:. t. ]. dnem po. dUl 
doručení (16. října 1929) nasleduj1clm a shznost dosl~ teprve 2., l~s!o
padu 1929' poněvadž není ustanoveni, že by se do Ihuty k P?da~! p
zykové stíŽnosti neměly za.r0čítati .~ny po~tovní, d~pravy, m~S1 shznost 
býti považována za opozdenou. Stezov~tele poplraJ.' tent? ~azor, dOv?
zujíce že §7 jaz. zák. a čl. 96 jaz. nar. vedou svym znemm na to, z,: 
pro p~souzení formální stránky, ja.zyk~vých sporů jso~ ro;hodn'y platne 
normv správního práva. Formalm pravo v oboru verve)ne spravy bylo 
nově "upraveno vládním nařízením z 13. ledna 19~8, c~s. ~ Sb. !. a ,~. 
Stěžovatelé opírají pak v dalším o § 36 a ~ 75 <;,t. na~. nazo.r] ze shz
nost k presidiu nejvyššího soudu byla po~an~ vcas. a ze, tUdlZ. roz~<:d~ 
nutí presidia nejvyššího soudu jest nes~ravne ... ~rolt .. spraynos,~ ZJ'Ste~, 
skutkových, t. j. data doručení usn~sem .~ dOj~lt s!'vznost" sltz,:ost n;c 
nenamítá. Ministerstvo spravedlnosh o shznoslt uvazll? toto .. Nazor" ze 
o lhůtách daných k podání opravného prostředku ve vece ch jazykovych 
podle § 96 jaz. nař. platí všeobecně předpisy nařízen.í o správním ř!~~~í 
č. 8/1928 Sb. z. a n., zejména jeho § 36 a § 75, nema podkladu, uvaZl-,l 
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se ustanovení § 1 cit. nař., který ustanovil, že nanzení upravuje s vý
iimkami v něm stanovenými řízení, které provádějí ve věcech náležeií
cích do působnosti politíckých (státních policeiních) úřadů: 1. okresní 
úřady, státní policeiní úřady, magistráty, městské notářské úřady; 
2. zemské úřady; 3. ústřední úřady. Rozsah této platnosti ie v souhlase 
se zmocněním čl. 10 zákona z 14. července 1927, Č. 125 Sb. z. a n., 
o organisaci politické správy, na základě něhož citované nařízení bylo 
vydáno. Tím způsobem sluší tudíž k otázce, možno-li se dovolávati vše
obecně nařízení č. 8/1928 Sb. z. a n., pokud jde o lhůty čl. 95 j. n. a' 
iich počítání, dáti odpověď zápornou. Uvedené nařízení platí jen pro 
iazykové spory vzniklé v oboru vymezeném v § 1, nikoli však na př. pro 
iazykové spory náležející do oboru justíční správy. Předmětem jazy
kové stížnosti dohlédací, o iejíž včasnost běží, bylo usnesení nejvyššího 
soudu z 27. září 1929, Č. j. R II 323/29/1. Podle § 7iaz. zákona spory 
o užití iazyka vyřizují příslušné státní orgány dohlédací. Dohlédacím 
úřadem nad neivyšším soudem v Brně jest podle § 78, odst. 2, org. zák. 
Č. 217/1895 ř. z. a § 8 zákona č. 216/1919 Sb. z. a n. jeho první presi
dent. O lhůtě k podávání stížností v § 78 org. zák. uvedených není ani 
v tomto paragrafu ani nikde jinde žádných ustanovení. Proto platí 
lhůta 15 dnů v čl. 96, odst. 5, jaz. nař. stanovená. Tato rekursní lhůta 
počíná plynouti ode dne následujícího po dni doručení v odpor vzatého 
rozhodnutí a končí patnáctým dnem po tomto dnu následujícím. Má-li 
nastati od této všeobecné zásady úchylka, musí býti zvláštním právním 
předpisem založena (srov. na pL čl. 21, odst. 2, jaz. nař.). To platí ze
jména pro nevčítání poštovní dopravy do lhůty rekursní. Není-li tako
vého předpisu, jde poštovní doprava na vlastní risiko rekurentovo, jak 
nejvyšší správní soud ustáleně judikuje (Boh. A 19, 102, 171,217,551, 
694, 1243, 3516 a j.). Pro dohlédací stížnosti podávané v oboru justični 
správy zvláštního předpisu o nevčítání poštovní dopravy do lhůty re
kursní není. Nelze se zejména v té příčině dovolati ani ustanovení § 89 
cit. org. zák., poněvadž předpis ten platí podle svého doslovu ien pro 
počítání zákonných a soudcovských lhůt v občanských věcech právních 
(§ 1 jur. normy), o jakou však při stížnostech dohlédacích nejde a jako 
předpisu výjimečného nelze ho užíti ani obdobně (Bohuslav Č. 7731 
a dále nález z 30. září 1929, č. 23.167/27). 

čls. 9451. 

Exekuce dědicova věřitele na dědicův nárok na spoluvlastnický po
díl, na zůstavitelově nemovitosti, jenž nebyl dosud dědici odevzdán do 
držby s právem, by s nim volně nakládal, jest nepřipustná. Lhostejno, 
že exekuce měla býti vykonána poznámkou v pozůstalostních spisech, 
zejména na návrhu odevzdaci listiny tak, že se vklad vlastnického práva 
pro povinného může státi jen současně s vkladem zástavnlch práv pro 
vymáhanou pohledávku. Byla-li exekuce přes to právoplatně povolena, 
lze zjednati nápravu návrhem na jeji zrušeni podle § 39 čis. 2 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 12. prosince 1929, R I 891/29.) 
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Proti dlužníku byla právoplatně povolena exekuce za?avením je~o 
nároku na vlastnictví polo,:ice nemovitostí,. j~n~ mu p~íslusel po?le de
díckého smíru a podle navrhu odev;zdacl hs.tmy. Nav;h dluzmka, b~ 

'ekuce byla zrušena, s o u d I' rve s t o 11 c e zamIll, rek ~ r s n I 
e~ u cl exekuci zrušil. D ů vod y: Jest míti za to, že ~~ekučm. soud, 
~řebas usnesení povolující exekuci nabylo moci práva, ~uze a m~. exe
kuci zrušíti k návrhu, sezná-li, že iest exekuce podle zakona ne)mp.ust

. á. Tomu svědčí zejména ustanovení § 39 čís. 2 ex ř. A o takovy pnpad 
~u jde. Jde totiž v podstatě o zabavení dědic~ého nároku dlu!mka n!, 
nemovitosti, které mu mají připadnoult z pozustalostI po Ann~, M-ove, 
kterážto pozůstalost však dosud není dlužníku odevzclá~a. Exe~uce ta
ková jest však nepřípustná, neboť podle § 822 obč .. zak~ ~ovy . doslov 
nelze vésti exekuci na dědictví jako celek, nýbrž přIpo~SŤ! se .len za: 
bavení jednotlivých určitých věcí náležejících do pozu~t~lostI, Idere 
byly soudem pozůstalostním dány .dědici ~ volné dISpO.SlCl. ~le. to se 
dosud nestalo, pozůstalost po Anne M-ove dosud strane povmne ode
vzdána nebyla, ani odevzdací listina nebyla vydána. 

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

Důvody: 

Podle spisll navrhli Zemědělská záložna a Josef K. pro.ti Františ~u 
M-ovi k vydobytí svých vykonatelných 'p?hledav~k e~eku.~1 z~b~v:,mm 
jeho nároku na spoluvlastnickou polOVICI .nem.ovltostI, pnsluse.l'cl mu 
z dědického smíru a podle návrhu odevzdacl lIstIny. Oba navrhlI, bv tyto 
exekuce byly vykonány poznámkou v pozůstalostních. sp!sech, ;ejména 
na návrhu odevzdací listiny tak, že se vklad vlastmckeho prava pro 
povinného může státi jen současně se vkladem zástavních práv. pro vy
máhané pohledávky. Tyto exekuce byly povolen~ a povolen~ nabyla 
moci práva. Dlužník pak podal návrh, by byly zruseny proto, ze podle 
§ 822 obč. zák. není přípustná exekuce na dědi.cký ná~ok. Exekuční 
soud tento návrh zamítl, rekursní soud mu vyhovel. Proh tomuto roz
hodnutí směřují dovolací rekursy obou vymáh~jících věřitelů. Z pozů
stalostních spisů po Anně M-ové jest patrno, ze podle smlouvy o roz
dělení pozůstalosti má všecko pozůstalostní jmění převzíti František 
M., zejména že se mu mají připsati do vlastnictví její spoluvlastnické 

'podíly nemovitostí a že má vvplatití spoludědici podíl v hotovostI. Ode
vzdaéí listina není dosud vydána. Předpisem Sl 822 obč. zák. (v doslovu 
§ 73 III. díl. nov.) jest ustanoveno,. že před odev~d~ním .~ozůstalosoti 
mohou dědicovi věřitelé vésti exekUCI na ty .Iednothve soucastky pozu
stalo sti, ohledně nichž bylo ponecháno dědici pozllstalostnim .soude~ 
volné nakládání. Podle motivů k třetí dílčí novele (str. 119), .lest za
kladem onoho předpisu myšlenka, že dědic ~řed ode.vzdáním poz.ůs.ta~ 
losti má sice právo nakládati se svýn; dědH;tvlm, ~e vsak. sl;dnotlrvy.ml 
předměty dědictví. Z ppzůstalostmch pred.metu ma]! .. bytI .~eJdnve 
uspokojeni zůstavitelovi .věřitel.é. ~o~e!a c~!;la o~,:tramtI ~bt~ze spo
iené s dosavádním předpIsem, ze dedlcuv vente 1 muze za urcltych pod
inínek sáhnouti na pozllstalostní předměty před odevzdáním po Zll sta-
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losti. Ustanovila, že exekuce dědicových věřitelů na ně před odevzd,iním 
pozůstalosti jest nepřípustná, nebyly-li mu už dříve 
vem, by je prodal. (§ 145, druhý odstavec nesp. říz.). Tím 
vádní praví dl o zostřeno, za to však bylo vyhověno potřebě rlé,cHrnvúel, 
věřitelů po ochraně předpisy §§ 74 a 75 III díl. nov. (Mayr 
liches Recht III. § 556). V případě, o nějž jde, vedou exekuci rlé,iír,wi 
věřitelé. Ovšem ne na dědictví - což by ostatně nebylo přípustné 
dle dvorního dekretu ze dne 3. června 1846, čís. 968 sb. n. s. -, 
na jednotlivé pozůstalostní věci, na spoluvlastnickou polovici 
telčiných pozemků. Než tato spoluvlastnická polovice nebyla po 
dědici odevzdána do držby s právem, by s ní volně nakládal. (§ 145, 
druhý odstavec nesp. říz.). Proto na ně není exekuce přípustná. Na 
tom se nic nemění tím, že exekuce na ně byla vedena a povolena 
kučním prostředkem, kterého exekuční řád nezná ~ záznamem v 
stalostních spisech a na návrhu odevzdací listiny. Tím se z exekuce ne
stalo prozatimní opatření, jak myslí stěžovatelé. K tomu scházejí všecky 
předpoklady návrhu na povolení prozatímního opatření ve smyslu §§ 
379 a 389 ex. ř. Prozatimní opatření také nebylo povoleno, nýbrž 
ku ce k vydobytí pohledávek. Mínění odvolatelů, že v tomto případě 
exekuce nemohou býti zrušeny, zneuznává povahu předpisů o zrušeni 
exekuce (§ 39 ex. ř.). Zamítne-li se návrh na povolení exekuce v první 
nebo ve vyšší stolici, není ji potřeba zrušovati, neboť všecko, co se 
právo platnosti rozhodnutí stalo, musí býti odstraněno. Pravoplatně 
povolená exekuce však může býti od svého počátku do konce (§§ 33 
a 39 ex. ř.) zrušena, vyšly-li na jevo okolnosti zákonem předpokládané. 
V tomto případě nastala okolnost předpokládaná v § 39 čís. 2 ex. ř., 
vyšlo na jevo, že povolující soud povolil exekuci na předměty, na které 
nebyla přípustna. Jakmile byla tato chyba zjištěna, nemohla pravomoc 
povolujícího usnesení zabrániti tomu, by nebyla exekuce zrušena. Bylo 
proto povínností soudu první stolice ji zrušiti, neučinil-li to, zrušil ji 
právem rekursní soud. (Neumann Komentář k exekučnímu řádu, § 39 
čís. 2 a poznámka 10.). 

čis. 9452. 

Opomenul-Ii dědic, přihlásivši se k pozůstalosti s dobrodiním in
ventáře, svolati věřitele, neztráci právo omezeného ručeni vůbec, nýbrž 
jen, pokud se nedržel poměru, v němž ručil pozflstalostnlm věřitelflm. 
Na objemu dědicova ručení nemění nic, že neohlásil úpadek. 

Dědic přihlásivší se s dobrodiním inventáře nemůže se brániti proti 
žalobě věřitele pozflstalosti o plné zaplacení pohledávky tím, že ostat
ním věřitelflm již vyplatil tolik, kolik činí pozustalostní aktiva. 

Neurčil-Ii procesní soud v rozsudku, vydaném ve sporu o zaplacení 
pozflstalostnlho dluhu, částku, kterou má zaplatiti dědic, přihlásivší se 
s dobrodiním inventáře, nýbrž odsoudil dědice k placeni podle posta
čitelnosti pozflstalostníchaktiv, nebyl jeho rozsudek vykonatelným po- , 
dle § 7 ex. ř. Nepodal-Ii dědic proti povolení exekuce na základě tohoto. 
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rozsudku rekurs, lze otázku, kolik má dědic zapl~~iti pozfls!alostnímU 
věřiteli, řešiti ve sporu o žalobě podle §§ 3,5 a 36 CIS. 1 ex. r. 

(Rozh. ze dne 12. prosince 1929, Rv I 485/29.) 

Marie T -ová byla právoplatně uznána povinnou ~apla~iti fi:mě Sch; 
pohledávku 1164 Kč 70 h, příslušející firmě S~h. proh otCI ~ane ~:ove 
s výslovným obmezením, pokud postačí pozust~~ost ~o otCI, ~ mz se 
Marie T -ová výminečně přihlásila. žalobou, o 1l1~ t'!, Jde, ~omahala. se 

. Marie T -ová na firmě Sch. zrušení exe~u~e ~:,!dlC, ze po~ustal~st Jes.t 
předlužena a že splátkami na dluh Z'čllllla J1Z ~adost sve pO~lllnosh. 
Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e zalobu zaml tl, o d vol a c I s o u d 
uznal podle žaloby. 

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

D ů vod y: 

Není opodstatněna výtka nesprávného právního posouzení z d~
vodu, že odvolaci soud má pro otázku ručení žalobkyně za peroz?odne, 
zda použila práva ke svolání věřitelů. ~odle § ,81 ~ obč; zak'.:na ?PO
menuti svolání věřitelů v zápětí, že dědIC, ktery nekteremu venteh. za;
platil bez ohledu na práva ostatních věřitelů na poměrné ,us pokoJem, 
a když následkem toho někteří věřitelé, nedojdou ,z~p!ac~~1 Ero nepo
stačitelnost pozůstalosti ručí jim nehledlc k podmlllene pnhlasce vlast
ním jměním do té míry, jak 'by nezaplacení věřitelé došli uspokojení; 
kdyby pozůstalosti podle zákonného pořádku bylo upotřebeno ~e kryh 
všech věřítelů. Neztrácí tudiž dědic práva omezeného r~čem p<:dl~ 
podmíněné přihlášky vůbec, nýbrž jen pokud se nedrž~1 pomeru, ;r nem.z 
ručil pozůstalostnim věřitelům, takže neručí dále, nez za to, oc plahl 
některým věřitelům více, než měl podle zákonn~ho 'pořádku ... 0. to 
však ve sporu nejde, nýbrž o to; kohk žal.obky~e mel::, zaplahh z~
lované podle poměru aktiva pasIv podle zakonneho porad!<~, protoze 
nejde"o přeplatek některému věřiteli. Na objem? ručeni de~lc?va. n.e: 
mění nic, že neohlásil úpadek. Zákon tuto povlllnost n.e~kla?a de?;cI 
s tím následkem, že by pak. ručil be,z 011!ezení s ,dobr<:dm,lm lllventare, 
a zejména tam, kde by pozustalostm majetek k uhra de vyloh ~onk~ls
nich ani nestačil. Rovněž neprávem zastává dovolatelka nazor, ze dedle 
přihlásivší se s dobrodiním invent~ře může, se br~niti proti žalc;bě věři
tele pozůstalosti o plné zaplacem pohledavky hm, ze ostatmm, ven
telům již vyplatil tolik, kolik činí pozůstalostní. akhv~. Tak .by zasada 
poměrného uspokojení všech věřitelů po~le Sll p~z?stalosh .. byl~ na
dobro zvrácena a dědici by bylo ponech ano na vuh uspoko]1h Jenom 
některé věřitele' bez zákonného pořádku. Dovolatelka důvodně .se. od
volává na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. če!vna 19~8 c.)- Rv 
I 197Qj27, uveřejněné pod ~ís.lem Sl?2 sb. ?'. s;,)ezto v pnp~de tam 
posuzovaném šlo o ručení dedlce po:usta~~sÍ1 teste ~~odevzdane'.,Prav
du má dovolatelka, že jde v souzenem pnpade o. pnpustno~t J~J1 ex~
ku ce a že se tato řídí obsahem rozsudku a že nejde o rozdelem pozu
stalosti jiným věřitelům, ale neprávem z toho chce dovoditi, že pro j~j~ 
uspokojení postačitelnost pozůstalosti jest bez významu. Bylo sIce VOC! 
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pro<;esního soudu v dřívějším sporu, by určil, jakou částkou má nynější 
žalobkyně zaplatiti nynější žalované dluh pozůstalostní podle postači
telnosti pozůstalostních aktív. (nál. čís. 7717, 6152 a 4925 sb. n. s.). 
An procesní soud částku tu neurčil v rozsudku, nebyl jeho rozsudek 
vykonatelným podle § 7 ex. ř., protože nebyl z něho zřejmým předmět 
plnění a jeho objem. Proti povolení exekuce na základě takového rOz
sudku mohla žalobkyně podati rekurs. Když však tak neučinila a zvolila 
k obraně proti exekuci žalobu, uvádějíc, že zaplatila tolik, na konk 
stačila pozůstalost podle zákonného pořádku, nezbývá, než v tomto 
sporu rozřešiti jako otázku předběžnou, kolik žalobkyně žalované měla 
zaplatiti. Jsou tu tedy podmínky nejen žaloby podle § 35 ex. ř. ohledně 
částky zaplacené, nýbrž i žaloby podle § 36 čís. 1 ex. ř. ohledně zbytku. 
~~h'-;I'r:Y?" "):.J: 

čís. 9453. 

Přípustnou jest žalobn! prosba, domáhajíc! se výroku, že 
z exekučního titulu byl zrušen po případě zastaven. 

(Rozh. ze dne 12. prosince 1929, R II 403/29.) 
/ / 

Dlužník domáhal se proti vymáhaiícímu věřiteli žalobou výroku, že 
nárok z rozsudku jest zrušen, pokud se týče zastaven. Pro ce sní 
s o udp r v é s tol i c e žalobu zamítl, o d vol a c í s o u d zrušil na
padený rozsudek i s předchozím řízením a odmítl žalobu vzhledem 
k plenárnímu rozhodnutí čís. sb. 9048. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil napadené usnesení a uložil odvolacímu 
soudu, by; nehledě k důvodům zrušOvacího usnesení, o odvolání zhovu 
rozhodl. 

D ů vod y: 

Odvolací soud opírá mylně napadené usnesení o plenární rozhódnutí 
tohoto nejvyššího soudu ze dne 21. června 1929 pres 1483/28, čís. sb. 
9048, .iímž bylo vysloveno, že pro zmatečnost jest odmítnouti žaloby 
podle §§ 35 a 36 ex. ř., jichž žalobní nárok zní jen na zrušení exekuce, 
poněvadž o jediném tomto návrhu nelze rozhodovati pořadem práva, 
nýbrž jen v řízení exekučním. Zároveň byl v plenárním rozhodnutí vy
týčen i správný žalobní návrh při žalobách podle §§ 35 a 36 ex. ř., 
»áby exekuce byla prohlášena za nepřípustnou«. žaloba v souzené věci 
nemá sice formálně bezvadného žalobního návrhu, avšak nedomáhá se 
také jen soudního rozhodnutí, by exekuce byla zrušena, nýbrž též 
výroku, by rozsudečný nárok žalovaného byl prohlášen za zrušený ne
bo zastavený, opírajíc tento žalobní nárok o skutečnost, že se žalovaný 
po rozsudku ze dne 29. dubna 1927 - t. j. po vzniku exekučního titulu 
- přiřčeného mu nároku vzdal. Touto námitkou proti nároku, pro který 
byla žalovanému exekuce povolena, bránili se žalobci poznatelně proti 
přípustnosti exekuce, domáhajíce se soudního výroku, že nárok z exe
kučního titulu byl zrušen nebo zastaven, jenž ve svých důsledcích zna
mená, že žalovaný ztratil zákonný podklad k případnému vedení exe-
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kuce pro .vymá~an.ý nárok. MylnZm jest názor odvol~ciho ,soudu, že 
takovýto zaloblll navrh Jest Jen predpokladem oposlčmho naroku, po
něvadž se soudním výrokem, že exekučně vymáhaný rozsudečný nárok 
zanikl skutečností jej zrušující, jsou pro žalobce spojeny důležité právní 
Minky plynoucí z této skutečnosti. 

čís. 9454. 

Sudiště společenství v rozepři (§ 93 j. n.) jest omezeno na t. zv. 
vlastní společenství v rozepři (§ 11 čis. 1 c. ř. s.). Nejde o ně, domá
háno-Ii se na jednom žalovaném vrácení zapůjčené zálohy, na druhých 
pak zaplaceni z důvodu, že se zavázali, že sami zaplatí zálohu za prvého 
žalovaného. . , . ft', 

(Rozh. ze dne 12. prosince 1929, R II 408/29.) 

žalobkyně domáhala se na· Leopoldu P-ovi zaplacení 2.40'0 K 
ježto od ní přijal zálohu, ale ji neodvedl, na Veronice a Boženě P-ových 
pak zaplacení téhož peníze, ježto se za dluh Leopolda P-a zaručily. Ža
loba byla zadána na okresním soudě v Z. na Moravě, kde bydlil Le
opold P., kdežto spolužalované bydlely v Praze. Námitce místní nepří
slušnosti, vznesené Veronikou a Boženou P-ovými s o udp r v é s t o
l i c e vyhověl a žalobu ohledně nich odmítl. Rek u r sní s O u d ne
vyhověl námitce místní nepříslušnosti. D ů vod y: Spolužalovaný Le
opold P. soukromník v Z. byl právem žalován u okresního soudu v Z., 
poněvadž tento soud je jeho obecným sudištěm. U stěžovatelek není 
žalobní důvod různým od žalobního důvodu proti žalovanému Leopoldu 
P-ovi. Skutkovým základem závazku prvního žalovaného jest ponechání 
si zálohy na stavební místo, kterou neodvedl, ani nevrátil. Totéž však 
jest skutkovým podkladem závazku spolužalovaných, nynějších stěžo
vatelek, Veroniky a Boženy P-ových, neboť kdyby nebyl spolužalovaný 
Leopold P. povinen vrátiti a tudíž zaplatiti zálohu, nemohl by vzniknouti 
ani závazek spolužalovaných stěžovatelek. Závazek těchto stěžovatelek 
proti žalobkyni vznikl převzetím dluhu a jest tudíž podle § 1407 obč. 
zák. týmž závazkem, jako závazek prvního žalovaného Leopolda P-a. 
Vzhledem k tomu jsou obě stěžovatelky společníky rozepře zároveň 
s Leopoldem P-em, ve smyslu § 11 čís. 1 c. ř. s. a jest tudíž opodstat
něna též ohledně těchto žalovaných, stěžovatelky Veroniky a Boženy 
P-ové, příslušnost okresního soudu v Z. jako společenství soudu ve 
sporu ve smyslu § 93 j. n. 

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

Důvody: 

Sudiště společenství ve sporu (§ 9,3 j. n.) jest zákonem omezene 
jen na t. zv. společenství vrozepři (§ 11 čís. 1 c. ř. s.), t. j. na případy, 
kde všichni žalovaní jsou zavázáni z téhož právního i skutkového dů
vodu a dále na případy § 12 c. ř. s. V souzené věci však žalovaný Le
opold P. byl žalován z důvodu, že zapůjčenou zálohu na stavební místo 
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ve zbytku 2.400 Kč žalobkyni nevrátil, kdežto spolužalované z UUvurll> 

že se žalobkyni smluvně zavázaly, že jí za žalovaného Leopo 
samy zapl"tí 2.400 Kč. Jest tedy skutkový i právní základ ZaV.7. 
těchto žalovaných odlišný od skutkového a právního důvodu záva,,",; 
žalovaného Leopolda P-a, který dluhuje žalobkyni zbytek 
zálohy, kdežto spolužalované jsou jí zavázány ze zvláštní 
zcela jiné, než byla smlouva Leopolda P-a, a později vzniklé, až 
prvý žalovaný s plněním byl v prodlení - jak patrno ze žaloby 
nejde tu vůbec o t. zv. vlastní společenství rozepře, jež však je zaIKOII"'. 
nou podmínkou pro dovolané sudiště společenství ve sporu ve 
§ 93 j. n. (srov. Vážný, O ústrojí a příslušnosti soudu, str. 204). 
proto, vyhověti důvodnému dovolacímu rekursu, napadené uSllesenf 
změniti a obnoviti správné usnesení prvého soudu. 

čís. 9455. 

Pozůstalostní věřitel není oprávněn ke stížnosti do usnesení, 
byly výsledky dosavadního pozůstalostního řízení uznány za dOi!talleč' 
né, by bylo přikročeno k odevzdání pozůstalosti. 

Vzdání se dědických nároků nemůže býti odvoláno aniž je lze 
na podmínku. 

(Rozh. ze dne 12. prosince 1929, R II 413/29.) 

P o z ů s t a los tni s o u d nařídil soudnímu komisaři, 
zůstalostním řízení pokračoval. Rek u r sní s o u d zrušil 
usnesení a uložil prvému soudu, by vydal nové usnesení bez 
vání v pozůstalostním řízení. 

Ne j v y Š š í s o u d odmítl dovolací rekursy Vojtěcha 8 .. a, ~U'UUWd 
H-a, Karla S-a a Václava S-a. 

Důvody: 

Stěžovatel Vojtěch B. přihlásil k pozůstalosti pohledávku 900 Kč: 
Jest jejím věřitelem. Práva věřitelů za pozůstalostního řízení upravují 
§§ 811, 812 a 815 obč. zák., žádný z nich neposkytuje jim však mimo 
případ oddělení pozůstalostního jmění, jež tu nebylo navrženo, vliv na 
pozůstalostní řízení a nečiní je jeho účastníky. Potřebné ochrany svých 
práv mohou se věřitelé pozůstalosti domáhati jen žalobou, exekucí nebo 
prozatimním opatřením. Proto jest upříti stěžovateli právo ke stížnosti 
do usnesení, jímž byly výsledky dosavádního pozůstalostního řízení 
uznány za dostatečné, by bylo přikročeno k odevzdání pozůstalosti, a 
dovolaCÍ' rekurs musil býti odmítnut. 

Stěžovatelé Antonín H., Karel S. a Václav S. byli podle zákona po_ 
voláni k dědictví, tedy účastníky pozůstalostního řízení, ale přestali jimi 
býti vzdáním se dědického práva. Jejich nárok, by bylo' pokračováno. 
v projednání pozůstalosti tak, jako by nebyli ještě platně prohlásili, zda. 
se přihlašují za dědice, či se vzdávají dědického práva, nemá ani ve. 
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pi se ch ani v zákoně opory. Nejvyšší soud souhlasí se soudem r,,-k,:rs
s ím že, jako nemůže býti podle § 806 obč. zák. odvolána nebo z~enena 
~ědická přihláška, nemůže ani vzdání se dědických nároků ~ýl! ?dvo
láno. Přihlášení se za dědice a vzdání se dědických náro~ů JSou jenom 
lícem a rubem téhož právního jednání, nemohou proto býl! co do odvo
latelnosti různě vykládána. Ja'ko pak nelze dědickou přihl~šku v~zat! 
na podmínku, nelze na ni vázati ani vzdání se dědického pr.ava. Je!lkoz 

. zákon nezná podmínečného odevzdání pozůstalosti, není am podmmeč
né přihlášení se za dědice, ani podmínečné vzdání se dědictví přípust
ným. Podle §§ 115-120 nesp. říz. mUže býti dědicům poskytnuta lhůta 
k prohlášení, zda se přihlašují k dědictví, či zda se ho vzdávají, avšak 
k dědicům, kteří se nepřihlásí k dědictví v udělené lhůtě, se ~ři pro
jednání pozůstalosti nepřihlíží. Podle zápisu o pozůstal?stn,ím je?!,ání: 
konaném podle § 116 nesp. říz. dne 9. července 1929, zrekll se VSI chm 
stěžovatelé dědického práva výslovně, prohlásivše, že z této pozůstalosti 
nic nežádají, po případě, že se k pozůstalosti za dědice nepřihlašují. 
Zda a jaké právní nároky vznikly stěžovatelům z prohlášení vdovy 
při jednání dne 9. července 1929, že jest ochotna zaplatiti pohledávku 
Václava S-a, nemůže býti řešeno v pozůstalostním řízení., rovněž nemůže 
tu býti zjišťována pravost a výše přihlášených pohledávek Václava S-a 
i Ludmily S-ové. Přihlášené pohledávky, o nichž nedojde při pozůsta-

. lostním jednání k dohodě mezí věřitelem a dědicí, jest odkázati na po
řad práva (srovnej § 136 nesp. říz.). K novému pozůstalostnímu j~dnání 
proto, že mezi dřívěišími účastníky došlo dodatečně ke sporům o JSOUC
nosti a o výši přihlášených pohledávek, není zákonného důvodu. Re
kursní soud právem zamítl tento návrh a uložil prvnímu soudu, aby roz
hodl o odevzdání pozůstalosti. 

čís. 9456. 

Spory podle zákona o nekalé soutěži ze dne 15. července 1927, čís. 
111 sb. z. a n. jsou bez ohledu na hodnotu předmětu rozepře spory se .. 
nátulmi, nikoli samosoudcovskými. 

Před samosoudce sborového soudu patři (§ 7 a) j. n.) mimo případy 
výslovně mu přikázanéien ony rozepře o majetková práva, jež jsou při .. 
kázány sborovým soudům podle hodnoty předmětu rozepře. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1929, R I 901/29.) 

S a m o s o u d ce k r a j s k é h o s o u d u zamítl zdržovací žalobu 
podle zákona o nekalé soutěži. O d vol a c í s o u d zrušn napadený 
rozsudek i s předchozím řízením počínajíc :ústním líčením dne 11. května 
1929 jako zmatečné a vrátil věc soudu prvé stolice, by, vyčkaje pravo
moci věc v senátě znovu projednal a rozhodl. D ů vod y: Z důvodové 
zprávy k zákonu o nekalé soutěži, a to k § 21 o věcné příslušnosti pro 
projednávání civilních sporů jest zřejmo, že zákonodárce neměl v úmy
slu vyloučiti samosoudce z projednávání těchto sporů. Odůvodňuieť se 
tam, proč k projednávání těchto sporů stanoví osnova příslušnost sbo
rových soudů prvé stolice, a zároveň se připomíná: pokud ovšem bu-
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dou splněny podmínky čl. II. Č. 1 a čl. VII. čÍs. 2 písm. c) zákona 
dne 1. dubna 1921, čÍs. 161 sb. z. a n. prodlouženého a změněného 
konem ze dne 8. června 1923, čÍs. 123 sb. z. a n. mohou býti 
projednávání,,; SPO!Ů i samosoudcové krajských soudů. Z 'toho 
ze hodn?ta,'predmet~ rozepře nemá sice vliv na příslušnost, 
rozhodna pn obs~.zent so.udu. Jde o to, zda je tu předpoklad § 7 a) 
zda Jde o rozepn o prava majetková, náležejíci před sborové 
prvé stolice v § 7 a) j. n. blíže uvedené. V souzené rozepři jde však 
~obk!ni, o p~ávo k užívání zn~mky k označování jejích výrobků, 
cemz predmet sporu se hodnoh jen na 10.000 Kč. Nenáleží tedy 
sp?r před samosoudce nejsa majetkovým sporem, ano žalobní 
ZI11 na povmnost žalovaného zdržeti se doposud používané značky. 
sledkem toho složení soudu odchýlilo se v této rozepři od 
předpisů, a odchylka ta má podle § 477 čís. 2 c. ř. s. v zápěti 7m,"t"ě_' 
n?s! .nap~d~ného rozsudk~ a řízení mu předcházejíciho, 
111m .1ednantm dne 11. kvetna 1929, k níž, i když nebyla 
uplatňována,. byl? přihl~dnoutiz úřadu. Bylo proto podle § 477 c. 
rozsudek a nzem mu predcházející zrušiti a věc vrátiti soudu prvé 
Iice k novému projednání a rozhodnuti v obsazeni senátním. 

Ne j vy Š š ís o u d nevyhověl rekursu. 

Důvody: 

~ze dá;i stěž~vatelce za pravdu, že souzená rozepře iest právní 
zepn. o.p!,ava, m!Je!ková, ne~JOť ze žaloby, zejména z jejího 4. odsbvcf": 
vyplyva jasne, ze zalobkyne chce od sebe odvrátiti nebezpečí 
škody, jež prý jí hrozí z tvrzeného zneužívání její podníkové značky. 
M~m? .~o. o~ír~.~al?bkJně žalobu výslovně o zákon proti nekalé soutěží. 
Dava JI I hm JIZ raz zaloby o právo majetkové, neboť zákon ten má za 
?čel" c!,rániti ,živnosy,ns~é vlasotnictv~, a !)ředpokládá hned v § 1, že 
J~dnam nekale souteze Jest zpusobIle poskodlti soutěžitele. Než 
lIm nezískala ~těžovatelka ni.c pro svúi názor, že souzenou rozepři 
podle § 7 a) J. z. pro1ednalI a rozhodnouti samosoudce ana hodnota 
předmětu rozepře podle ocenění v žalobě čini ien 10.000 Kč neboť 
tento předpis tu nedopadá. Věcná soud ni příslušnost pro civil~í 
podle zákona proti nekalé soutěži jest upravena v § 21 zák. Tam 
nov~no, že. spory ty jest rozhodovati výlučně sborovým soudům 
stolIce. NeJSOU v něm tudíž - jako na přikl. spory o rozvod a o roz
luku manželství podle čl. I. čis. 2 zákona ze dne 8. června 1923, čÍs. 123 
sb. z. a n. nebo nároky ze zákona o ručeni železnic ze dne 5. března 
1"869, čis. 27 podle čl. I. čis. 1 zákona ze dne L dubna 1921, čís. 161 
sb.z. a n. - přikázány samosoudci výslovně. Nejsou mu však přiká
zánl:' ani podle všeobecného předpisu prvého odstavce§7 a) j. n. Po
dle Jeho správného výkladunáležeií před s'amosoudce sborového soudu 
mimo případy výslovně mu přikázané jen ony rozepře o 
práva, které patří před s~orové souéy podle hodnoty, . třebaže slova 
»go,dle, hodnoty« ~ § 7 a 1 J. n. obsažena nejsou, nikoli též rozepře,pac 
trl CI pred sboTOve soudy podle povahy nároku 'ze zvláštuího nařízení' 
zákona. Názor ten zastiivalopisemnictvIhned po uzákonění § 7 a) j. n. 
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článkem IV. cisc nař. ze dne L června 1914 ř. zák. čís. 118 [srovnej 
mimo jiué Wahle v Oellers Zentralblatl z r. 1914 str. 625, Petschek 
v Oerichts-Zeitung z r. 1914 str. 330 a Neumannův komentář v stati 
k 17 a) 1, zastávala jej vždy i judikatura tohoto Nejvyššího soudu 
(srovnej rozh. čís. 340, 6305 sb. n. s.) a zastává jej i čsl. zákonodár
ství, jak plyne z čl. ll. čis. 1 a čl. VII. čis. 1 písm. c) zák. ze dne L 
dubna 1921, čÍs. 161 sb. Z. a n. Onim článkem přikázány samosoudci 
rozepře o nároky o hodnotě nikoli. přes 20.000 Kč ze zákona o ručeni 
železnic, čím dáno na jevo, že dosud, ač mají za předmět nároky ma
jetkového práva, nepatřily před samosoudce, byvše přikázány sboro
vým soudům nikoli podle hodnoty, nýbrž pro povahu nároku. Tímto 
článkem stanoveno pro oblast platnosti bývalých uherských zákonů 
jako dodatek kzák. čl. I: 1911 [§ 55 uh. civ. s. ř. obdobou § 7 a) .i. n.], 
že »spory o majetková práva, jež náležejí před sborové soudy prvé sto
lice ..... podle hodnoty, projednává a rozhoduje ..... samosoudce«. 
Tím jasně řečeno, že, až na výjimky, o které tu nejde, všechny spory, 
přikázané sborovým soudům podle povahy nároku, bez ohledu na hod
notu sporu jest projednávati a rozhodovati senátem. Zajisté nelze před
pokládati, že zákon chtěl otázku, o jejíž úpravu mu šlo, upraviti v ob
lasti bývale uherské jinak než .v oblasti bývale rakouské. Podle toho, 
co dolíčeno, jest tudíž jednati a rozhodovati ve sporech podle zákona 
o nekalé soutěži, ježto jsou sborovým soudům přikázány podle povahy 
nároků, bez ohledu k hodnotě předmětu sporu vždy jen senátem. Ná
zoru tomu,. hájenému ojediněle též v písemnictví (srov. Weis ve »Sou
těž a tvorba« z r. 1928 str. 62), se ovšem příčí dllvodová zpráva k § 21 
zákona proti nekalé soutěži a výnos čís. 4 ministerstva spravedlnosti 
z 17. ledna 1928, čís. 676 na str. 13 Věstniku Ze r. 1928, a příčí se mu 
i názory četných komentátorů zákona o nekalé soutěži. Tam naveskrz 
připuštěna možnost, že mohou býti ,pověřeni vedenim těchto sporů také 
samosoudci krajských soudů. Avšak pro názor ten není nikde nicpři~ 
pojeno k jeho odůvodnění. Netřeba se tudíž jím blíže obirati., 

čís. 9457. 

I hypotekámí žalobu z poměru kaučního (úvěrového) lze knihovně 
poznamenati. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1929, R I 933/29.) 

Návrhú žalobce, by byla knihovně poznamenána hypotekárni žaloba 
u zástavniho práva vtěleného na domě pro jeho kauční pohledávku, 
k n i h o v n i s o u d vyhověl, rek u r s n i s o u d návrh zamítl. D ů
vod y: V projednávaném připadě vázne pro žalobkyni na nemovitosti 
úvěrová zástava ve výši 125.000 Kč, Poznámka hypotekární žaloby 
však předpokládá pohledávku již tu jsoucí. Pro případnou pohledávku: 
z poměru kaučního nebo úvěrového nemůže však býti povolena po
známka hypotekární žaloby, dokud neni z pozemkové knihy zřejmým 

,zástavní právo pro pohledávku již vzniklou. Žalobkyně však ani ne-
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tVl"dila, že jest z pozemkové knihy zjevná jsoucnost pohledávky z 
měru kaučního. 

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

D ů vod y: 

Nejvyšší soud nesouhlasí s právním názorem rekursního soudu, 
se opírá o mínění vyslovené Bartschem v 6. vydání »Das allgemeíne' 
Grundbuchsgesetz« (str. 4(7), že poznámku žaloby hypol:ek,árn 
povoliti pro pohledávku z poměru úvěrového nebo kaučního, poku," 
není z pozemkové knihy zřejmé zástavní právo za pohledávku j 
stentní. Hypoteka pro budoucně vzcházející pohledávky podle § 
druhý odstavec knih. zák. vzniká jako každá jiná hypoteka zápisem 
veřejné knihy. Výše hypotekární jistiny jest sice v čase zápísu . 
neurčitá, ale určuje se obsahem žaloby a pro posouzení věcí SOILld(~m, 
jest podle všeobecných právních zásad rozhodující doba podání žalo!,,; 
Obsah hypotekárního práva tvoří tedy stav pohledávky, jaký 
- v mezích zapsané nejvyšší částky - podle tvrzení žalujícího velme:le' 
v čase podání žaloby. Hypotekární věřítel musí ovšem podle 
ve sporu teprve prokázatí výší své pohledávky, kdežto pří čísl~lnĚ 
psaných pohledávkách jest částku knihovně určítě vyznačenou považo
vati až do popření za trvající po právu. Ale jinak není příčiny, by 
činí! rozdíl v otázce přípustnosti poznámky žaloby hypotekárni 
hypotekami pro pohledávky číselně určité a hypotekamí pro 
dávky budoucně vzníkající, neboť i pří zástavním právu za či,;eli~ě 
určenou peněžní pohledávku nelze z pouhého zápísu do \úejné knihy 
nutně usuzovati také na její právní jsoucnost, protože jest možné, 
pohledávka přes knihovní zápis platně nevznikla (na př. proto, 
smlouva, která jest jejím základem, byla nicotná), nebo že již netru~': 
po právu (na př. proto, že byla zaplacena). Byla-Ii podána h",v,t,,_ 
kární žaloba, může otázka jsoucnosti pohledávky býti konečně 
teprve ve sporu a nikoliv již při rozhodování o návrhu na knihovní po
známku žaloby, ať jíž jde o pohledávku zapsanou určítou částkou 
o pohledávku úvěrovou. Z řečeného plyne, že pří hypotekách za po
hledávky podle § 14 druhý odstavec knih. zák. v budoucnosti vznika
jící není potřebí k tomu, by se nabylo zástavního práva pro pohledávku, 
která v mezích zapsané nejvyšší částky již vznikla, teprve zvláštního 
knihovního zápisu, nýbrž že zástavní právo pro ni jest tu již v době 
podání žaloby, takže žaloba o zaplacení proti vlastníku zastavené ne
movitosti má povahu žaloby ze zástavy, a není proto zákonné pře
kážky, by tato žaloba nebyla podle § 59 knih. zák. knihovně pozna
menána. Poznámka této žaloby má týž účel a právní význam, jako po
známka jiné hypotekární žaloby, by totiž byla zajištěna ,účinnost ža
loby a vydobytého exekučního titulu proti každému vlastníku zasta
vené nemovitosti (§ 60 knih. ,zák.). Toto stanovisko zaujal i bývalý 
nejvyšší soud ve Vídni v rozhodnutí ze dne 30. srpna 1910 R I 26'3/10 
(01. U. N. F. 5148) a lze připomenouti, že právě uvedené právní vý
vody mají aspoň nepřímou oporu také v tom, jak jest podle ustanovení, 
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§ 124 ex, ř. naložiti s pohledávkami naznačenými v § 14 druhí' úd
st;vec knih. zák. při rOZVl hu nejvyššího podání. 

čís. 9458. 

Nekal': soutěž (zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111.sb. z:~ ~1.). 
Jde o nekalou reklamu, rozšiřovala-Ii firma. obchodm. ~bez?tky, 

v nichž neprávem tvrdila, že rozhodnutim ministerstva by~a jejl znamce 
o zboží přiznána v československu ochrana. Odvozovat~ ochranu pro 

P~ovedenl známek i v jiné než černé barvě nelze z toho, ze byla povo-
l' . k' d 'v 'm lena ochrana znam am v prove em cerne . ., v o 

Ucházela-Ii se firma o mezinárodní protokolact z~Jam~y zem~. l?u: 
vodu bez výslovného prohlášeni, že určit~ ~arva, ma ~~! rozhs!1j~ct 
načkou této známky, byl zápisem v mezmarodmm rCjstnku chranen 

fen tvar známky, nikoliv i její barva. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1929, Rv 1 129/29.) 

žalovaná, říšskoněmecká firma, rozšiřovala v-, tuzemsku '" o~ěž~ikJ 
v němž tvrdila, že její značce pro zboží: oranžov~ pasy :; o;anzo~e .pasy 
s oranžovým pruhem uprostřed byla rozhodnullm prazskeho ml~lSt_er~ 
stva v českóslovensku přiznána ochrana. Z toho vyvozo~ala, vylu~lle 
právo uváděti do obchodu podšívkové látky op.atřené oranzovyml pasy 
a oranžové pásy s oranžovým pruhem uprostred a varova}a. obchod
níky před prodejem výrobků jinÝ,ch fire~. ~alují~í tuzet;'ska f1.rma do
máhala se žalobou soudního vyroku,- ze jest zalo~an~ . povmna, ?.y 
ustala činiti nebo rozšiřovati údai: »ceskoslovenske 111l11lsterstvo vpn~ 
znalo ochranu v čC3koslovensku známkám: Ora1:žov~ pas~ .. a. ~ranzove 
pásy s oranžovým, pruhem uprostřed, a žalovana ma, v pnčI~e tec~to 
pásů výhradné pravo<<- Pro c e ~ n I s o udp rve s t o I1 c e ~a: 
lobu zamítl. D ů vod y: Označení, záležející v úzkém pruhu n~ kazde 
podélné straně tkaniny, pokud se týče v úz~ém pruhu na kazd.e ~o
délné .straně tkaniny a v pruhu uprostřed tkan~ny, ?ylo V

o 
roce 191]. z~

lovanou u říšského patentového úřadu v Berlme !lm zpusobem pn,hla: 
šeno. že byla vyobrazení pásů a středního pruhu provedena ~ ?ranzov,;, 
barvě. K mezinárodnímu rejstříku v Bernu byla tato označem,}alo,:ane 
nejprve v roce 1924 přihlášena ~ vyob!azení pásu,. pok~d se tyce stred
ního pruhu černě provedeno, pn čemz nebylo .udano, ze .se tato barva 
požaduje jako složka rozlišuiící. pruhá přih!ášk~ k mezinárodnímu 
rejstříku se stala v roce 19'26, pasy a prostredn~ pruh bYlY na vy
obrazeních provedeny oranžo,Voll bar~ou a v. pOpiSU ~ylo; rečeno~ ze. 
pásy, pokud se týče pásy a středm pruh JSou oranzo;re. Ve vS,ec.h 
přihláškách. k mezinárodnímu rejstříku bylo se odvolano n~ ~ za?" 
v zemi původu ze dne 13. května 1911, Čís .. l ~5.73~, po~ud.,se tyce CIS., 
155.734 a známky ty byly zapsány v mezmarodmm reJstnku dne 13. 
prosince 1924 pod čís. 39.407 pokud se týče 39.40'8 a 1. dubna 1926 
pod čís. 46.341, pokud se týČe 46,342. Ve svém, žalob~yní předlož~
ném úředním vysvědčení uvádí ministerstvo obchodu, ze byla meZf-

Civiln! rozhodnutí XI. 103 



1634 - Čís. 9458 ~. 

n.árodnim znÁmkám čis. 46341j') B '. . 
Ťlm ze dne 9. června 1926 ·v. t el" tuzemska ochrana 
pro nepodání stížnosti k 'n~:s. vv~70/26 o,de~řena, že toto rOZhnrl",,,, 
práva a že následkem toho Jvy~s~m~ Spl ~v';,mu ,soudu nabylo 
tuzemské právní ochran zmlnene ~ezl.narodnl 
22. prosince 1927 č . Y3'60Z8 I ozhodm~tl minIsterstva 

v , . I. /27 vyplyv' v v I ' 
Zl Usovacímu nálezu ne 'v vV'h "~, ze za ovana byla, 
1927 č J' 20432/27 J y~sl o spravl1lho soudu ze dne 13 , ". vyzvana k pV dl v, v, . 
se její mezinárodní dnámky čís 3~e40~zem ,:Jalslchv dokladů o tom, 
předložila, těmto jejím ználnÚm . d/ 8§VZrly, a ze, :,na doklady 
smlouvy byla v tuzemsku po e, ,6 ČIS. 2 veta 2. 
potvrdilo ministerstvo obc6~Jkyt!,ut~ ravn; oc?ran~. Na dotaz SOUdil. 
které jsou jen černě proved u, ze y a, znan;kam ČIS. 39.407/8 
Vžitost oranžových pásů p eny, I na zaklade dokladů prokazuj 
platnost. Odpověd' na dotaz ro ~a ov~nou firmu přiznána v 
práva vztahuje právní ochran sou u" zka se podle zdejšího známkového 
J'e" b' a znam Y zapsané v če ' ť k 

Jl arevne provedení ministerstvo ob h d k rnem IS u i na 
o ochr. známek odeDřelo Z" t I t c o u s pou azem na § 30 zák 

Cl o 10 o stavl1 věci nen o Vl' t' v • 
na za oprávněnou. Není s aru t v • 1,UZ,€ ,,?V 1 zalaba llzná_ 

stťku ob~hodním, že mělo p za ~e/n2i ze s~ )ed~al1l zal.ované stalo Ve 
spechu zalované míti vliv' Rm ~e k S?':t~z a ze na ni mohlo k pro
podst~ta přestoupení zákon~ o nek Sf, Jest:v.nenív vyč~lyána skutková 
Jak mmí žalobkyně o ří ad a, e sou tezI. Predevslm nemůže jíti 
žování cizího podn'iku Pč~ož ~ 10 z~k~a, n;,boť ten předpokládá sni~ 
žalobkyně dále dovolává a . hU vm;l1I. a n;,sto ? I zákona, jehož se 
použito jen, pokud nepo~tač~e" oz I'~~o, povsechneho předpisu má bÝti 
~ýti P?užito § 2 zákona o nekl;é zs~~s.~~. us~ano,:ení zák<:na, mohlo by 
J,stO, ze pOza stavený oběžník žalo tez~, ne; ~m :oho s uspěchem. lest 
podniku, a že údaje ty bvl učině;ane .m.a • udale o poměrech jejího 
j~k tvrdí žalobkyně byl V blo' y ;rereln,e. Kdyby byly nesprávné. 
Zjednati přednost p'odniku žal;:en; zPusv~brle ~~a~atr " tím při soutěži 
by tu mohla býti skutková pova~ne §n~ s ,~dU jmych so~těžitelů, takže 
soudu nutno údaje žalované okl ,a . za. o n. s. Nez podle mínění 
du arciť rozhodnutím ze dnr 9 agatl za správné. ~inísterstvo obcho
známkám žalované v oranžovém' :~~~~ 1.9'~? odeprelo mezinárodním 
rozhodnutím ze dne 22 . P e~, CIS. 46.341/2 ochranu, ale 

, d' . proslllce 1927 jen čer • d' 
naro lllm známkám žalOvané čí 39406/ ,~e prove enym mezi-
proto přiznalo, že na základě Sf dl' v ,~pravlll .?chranu v tuzemsku 
ze se oranžové pásy pro žalovfn~ ozv~re o matenalu bylo prokázáno 
z~věr, že ministerstvo obchodu ~ VZI v':' .'f~ dopo~ští logicky ien te~ 
narodnfm známkám čís 46 3411lres d!'V~ISl odeprení ochrany mezi
vané firmy dodatečně ~chr~nu v. or~nzo~eblU provedení značky žalo
kách čís. 39.407/8 mělo na m pr~z?a o; .. e oť, kdyby bylo při znám
musilo žádané registrování Od!~lven jeych .černé pr<?,vedení, bylo by 
ved:?í vžilo, důkaz proveden ~r~~, IPonevadz o .tom,. ze se černé pro
o VZltoSti oranžového provedení P~dl a v?yll p;edlozeny doklady ien 
1~13, čís. 63 ř. zák. nutno ovšem' ři e c. ; ;ak. ze dne 17. března 
R",strování hodí. vzíti zřetel k veš~er posu:ovam" zda se označení k re-
na k trvání užívání známky jak y~ s ~t,~ov,vm, ,?kolnostem, zelme-

., na ll! po Ílze]! sucastněné kruhy ob-
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chodní. Při rozhodování o registraci známky jde hlavně o to, zda se 
známka ve súčastněných kruzích obchodních pokládá za tak význač
nOU pro zboží, že podle ní se všeobecně usuzuje na původ zboží zc 
žadatelova podniku, jinými slovy, zda se ozna!:ení vžilo. Jestliže tedy 
ministerstvo obchodu v rozhodmltí ze dne 22. prosince 1927 zjišťuje, 
že se mezinárodní známky 39.407/8 jako označení zboží z podniku 
žalované vžily a jestliže, jakž vyplývá z výnosu ze dne 19. června 
1928, došlo k tomuto zjištění na základě materiálu prokazujícího vží
tost oranžových pásů pro žalovanou firmu, nemůže to býti chápáno 
jinak, než, že rozhodnutím ministerstva obchodu provedení zmíněné 
známky v oranžových barvách měla býti poskytnuta ochrana. Mohlo 
by se sice poukázati k tomu, že podle povahy věci známka může po
žívati ochrany jen tak, jak byla zapsána a veřejnosti oznámena, kdež
to známka žalované v oranžovém provedení až dosud zapsána není, 
nýbrž jen v provedení černém. Ž:e jest tu neshoda mezi ministerským 
rozhodnutím ze dne 22. prosince 1927 a zápisem (registrací), nelze 
sice popírati, ale právě tak jest tomu ohledně registrování v zemí 
původu, v Berlíně, a registrováním II mezinárodní kanceláře v Bernu. 
Jak totiž vyplývá z příloh byla žalovanou její známka u patent,ového 
úřadu v Berlíně přihlášena v provedení oranžovém, kdežto u meziná
rodní kanceláře se tato přihláška stala nejprve v roce 1924, v prove
dení černém a na tomto základě byl zápis v Berlíně regístrované 
známky pod čís. 39.40718 povolen. To se vysvětluje čl. 3. madridské 
dohody ze dne 14. dubna 1891, že se barva jako rozlišující značka za
píše jen tehdy, když si přihlašovatel na ni výslovně činí· nárok a to 
v přihlášce, připoje známku v barevném provedení, zvlášť prohlásí. 
Nestane-li se tak, nutno podle smyslu cit. článku mití za to, že známka 
není vázána na určitou barvu a má býti chráněna v každé barvě. Podle 
čl. 1. téže dohody mají míti poddaní neb občané každého ze smluvních 
států možnost zajistiti si ochranu svých, v zemi původu k uložení při
puštěných továrních neb obchodních známek ve všech ostatních 
smluvních státech uložením příslušných známek u mezinárodní kance
láře v Bernu a děje se uložení to prostřednictvím úřadu příslušné země 
původu. Ve svém výnosu potvrzuje ministerstvo obchodu, že byly 
známky čís. 39.407/8, 46.341/2 v Bernu na základě týchž německých 
známek čís. 155.733 a 155.734 zapsány. Avšak ať se to má jakkoli 
s o~ázkou, zda má býti ochrana oranžového provedení známky žalo
vane flfmy v tuzemsku pokládána za řádně povolenou, čili nic, jest 
hleděti k tomu: Zákon ze dne 15. července 1927, čís. 111 sb. z. a n. 
směřuje hlavně proti nekalé soutěži. Naznačuje to již jeho pojmenování 
a dochází to výrazu v největší části ustanovení zákona. Případy, kde 
se vlastnosti té nevyžaduje, jako na příklad § 17, podle kterého majitel 
podniku může býti o zdržení neb o odstranění žalován, ačkoliv o zá
vadném jednání svého zaměstnance vúbec nevěděl nebo vědětí nemusil 
jsou ien výjimky, nepadající na váhu. Základní myšlenka, na které j~ 
CIt. zakon vybudován, že v obchodním styku má býti jen čestně postu
pováno a že nemá býti bráněno čestné, nýbrž jen nekalé soutěži, musí 
býti pokládán.a v souzeném případě za jedině rozhodující, a věru sotva 
by mohlo býh pochybným, že žalovaná, když obchodní mínisterstvo na 

lOS" 
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základě zjištěné vžitosti oranžových pásů její známce ochranu nn,k-vll. 
a hledíc ke shora zmíněné, II mezinárodní kanceláře 
mohla býti a musila býti bezelstného přesvědčení, že její 
známky v tuzemsku právní ochrany skutečně požívají a že tedy ne
mohla jednati nekale, jestliže tuto okolnost u veřejnou známost uvedla. 
Soud tudíž došel k závěru, že se jednání žalované nepříčí zákonu o ne
kalé soutěži, a musila proto býti žalob ní žádost zamítnuta. Od v o
l a c í s o u d uznal podle žaloby. D ů vod y: Nesprávné právní po
souzení věci shledává žalující firma v tom, že procesní soud dospěl 
na základě důkazů k nesprávnému prý závěru, že zápis černě prove- . 
dených známek Č. 39.407 a 39.408 u mezinárodního úřadu pro ochranu 
živnostenského vlastnictví v Bernu kryje i v československu právo
platné užívání známek v oranžových barvách a i ministerstvo obchodu 
přiznalo oranžovým známkám výslovně ochranu. Odvolací soud nemohl 
se připojiti k právnim závěrům soudu procesního a shledal tudíž, že 
odvolací důvod nesprávného právního posouzení tu jest. Při tom vzal 
věcná zjištění prvního soudu, pokud přicházejí v úvahu a pokud pro
cesním soudem na podkladě po ruce jsoucích důkazních prostředků 
byla učíněna, za podklad pro své rozhodnutí, poněvadž jednáním od
volacím nedoznala změny (§ 498 c. ř. s.). Jest tedy nejprve jisto, že 
oboje známky žalované strany u říšského úřadu patentního v Berlíně, 
tedy v zemi původu, pod číslem 155.733 a 155.734 od roku 1911 byly 
zapsány, a tos tímto popisem: 1. označení spočívá v uspořádání 
oranžového úzkého pruhu na každé podélné straně tkaniny (čís. 
155.733) a 2. označení spočívá v uspořádání oranžového úzkého pru
hu uprostřed tkaniny, který je shora dvojnásob široký než pruh po
stranní (čís. 155.734). Žalovaná dále dala zapsati obě své známky 
do mezinárodního rejstříku mezí národního úřadu pro ochranu živno
stenského vlastnictví v Bernu pod čís. 39.407 a 39.408 od roku 1924,' 
při čemž však v přiložených vyobrazeních známek pruhy vyznačila 
v barvě černé, aniž by se však byla vyjádfíJa a k své přihlášce sdělila 
vyžadovanou barvu (madrid. úmluva čl. 3). Tak byly známky v mezi
národním úřadě zapsány, tedy bez označení barev, poněvadž to nebylo 
žádáno. Jen s tím se mělo ministerstvo obchodu v Praze ve smyslu 
čl. 6 Č. 2 pařížské smlouvy z roku 1883, čl. 5. madridské úmluvy ze 
14. dubna 1898 a čl. 1 novely o ochraně známek z roku 1913 pro pří
pad odmítnutí zabývatí. Těmto oběma známkám čís. 39.407 a 39.40,8, 
které byly předloženy v černém provedení, byla posléze rozhodnutím 
ze dne 22. prosince 1927 Č. j. 3608/27 přiznána ochrana, ovšem na 
základě průkazního materiálu, v němž se mluví o oranžových pruzich, 
které se ve súčastněných obchodních kruzích vžily jako označení zboží 
žalované firmy. První soud dovozuje neprávem z toho, že ministerstvo 
mělo jen průkazní materiál v provedení oranžovém, že chránilo znám
ky v tomto provedení, poněvadž mu značky zboží v černém provedeni 
vůbec nebyly předloženy a muselo by tudíž ochranu pro takovéto 
známky odmítnoutí. Tento závěr procesního soudu překročuje stav 
věci a nevšímá si, že ministerstvo zabývá se jen s mezinárodně zapsa
nými známkami 39.407 a 39.408, které však byly zapsány jen v čer
ném provedení. Podle sdělení ministerstva uevědělo toto vůbec, zda 
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, 'sou známky v Německu provedeny ,v černém ~isk ... u či l5o~o.rovan~. 
kozhodnutí ministerstva nebyl proces11l soud OP!,avn:,n 7m<;l1l,h ~, da~ 
vali mu jiný výklad, neboť o otázce, zda komu pn~lus:. vy!u~ne }lZlvac: 

rávo k známce, II níž jako rozeznávací znament pnch,azl. ~rl1~z~ne 
~ úvahu i barva, rozhoduje podle § 30 zák. o ochr. ;<n: Je?me m~mstr 

bchodu. Že ministerstvo obchodu v tuzemsku chramlo Jen zm;mky 
~ černém provedení, vyplývá i z toho, že nep.ř.iznalo o~hranu znamek 
s oranžovými pruhy a pásy, jak byly pozde]! pod _člslem ,46.34! ~ 
46.342 u mezinárodního úřadu v Bern~ zapsány. zalovan,: cem SI 

zřeimě to, že oranžová barva jako roz~z~a,:acl z~ak b~l".. ~ytcena, ~e
boť v oběžníku z kterého žaloba vychazl, Jest vyslovne rec Jen o teto 
barvě. čl. 3 ~adridské úmluvy však. uvádí: ;"Vyžaduje-Ji uk~~da.tel! 
b barva byla rozeznávacím znakem Je~o ,~namkJ.' J.~st h5' p;ldrzet! 
/tomu, by' to výslovně prohlásil a k pnhlasce pnpoJ'1 sdelem, ktere 
uvádí vyžadovanou barvu nebo seskupení ,~arev« .. r:;ale J,est uv~deno 
v prováděcím předpisu úmluvy, pokud se tyce mezmarodmh~ leglstro
vání továrních a obchodních známek, revidovaném ve Wash!?gtonu J. 
června 1911 v čl. 4 poslední odstavec: »V případě, o, kte:t J~e ve. cl. 
2, oznámení (totiž o vykonaném zápisu •. v '."ezinárodn!m ~rade), 1111mo 
to uvede vklad v barvách a bude mu pnpoJen barevny ohsk znamky«. 
To se však u známek 39.407 a 39.408, kterýn; byla v .čes~os}oven.s~u 
řiznána ochrana, nestalo. V Bernu jest zapsana Je.n h~u:alm soucas! 
~námky 39.407 a 39.408, nikoli však barva, a, p.onevad:,. J~n tyto dv~ 
známky v tuzemsku byly chráněny, jest udam v· o~ez~!ku ohledne 
oranžových pruhů a oranžových středních yásů n~spravne. Tomu ne
odporuje čl. 6. pařížské smlouvy. Bylo na zalovane, by na barvy ,":po
zornila když sí dala zapsati známky 39.407 a 39.408 v Be;n!" Jakz to 
později skutečně pod 46.341 a 46.342 učinila. Když pak m!.ms!erstvem 
obchodu posléz jmenovaným známkám ochrana neb'yl~, pnz?ana, ~~~ 
použila opravného prostředku a nechala tento zam!ta]!;:! n~lez veJ1h 
v moc práva. Že podle říšskoněmeckého zákona o ochran~ z.namek zbo
ží jest dovoleno, je-Ji označení přih.lášeno nek?lorovane, Jeho vypra
cování barevné, nemůže se přírozene vztahov.ah n.a .~eskos~ovens~o a 
nemůže na shora uvedených skutečnostech mc memt!. Z techto uvah 
vyplývá, ·že v tuzemsku známky připuštěny. jsOU, je~ v čer~ém. prove
dení a že procesní soud v tomto ohledu vec pravne n~spravne yosu
zoval. Nesprávným je však i závěr procesního soudu, ze b}lo}alobu 
i proto zamítnouti, že žalovaná nejednala »nekale«, po~evadz byl~ 
bezelstná. K tomu uvažoval prvý soud o nadpisu§ 2, zak .• ~. nekal~ 
soutěži »nekalá« reklama. Sám § 2 zákona proti nekale soutez! n;luv! 
zcela všeobecně o způsobilosti oklamati,anížb>: s: dotýkal otaz': 
zavínění. Jen, je-Ji žádána podle tohoto .. u~ta:lOyem zako.na. ?dst. 5 n~
hrada škody,. jest podmínkou, by J~dnaJ~cl ve~el ,aneb v:~~h .musel: ze 
jeho údaje jsou způsobilé oklamah a zjednaÍ1hm soutez!teh,t;a uk0r. 
liných soutěžitelů přednost při soutěži. 0. úmyslné.m.?klaman! mluv! 
i § 3 zák onek. sout. Ze slova »oklamat1« nelze Jeste o so?e v~vo
zovati, že' musí býti prokázána nekalost. Způsobí1?~t okJa~ah tu test, 
když údaje u třetí osoby musí nebo mohou vzbud!~l ne~?rav~ou.'pre,d~ 
stavu, takže, užije-li se § 2, jenž jediné v souzenem pnpade pnchaz. 
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v úvahu,. stačí k uskutečně~í skutkové podstaty nesprávný údaj, 
se skutecnostml nesouhlasl. Procesní soud i v tomto ohledu 
z nesprávného právního posouzení, jímž došel k zamítavému 
nutí. Poněvadž ,isou tím dány veškeré znaky použitého ustanovení 
kona - ostatm byly prvním soudem již správně uváženy _ bylo 
volání vyhověno a uznáno podle žaloby. 

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

D ů v o tl y: 

Dovolání opřenému o dovolací dll vody § 503 čís. 3 a 4 c. ř. s 
nebylo přiznati oprávnění. Jádrem sporu jest otázka, zda se žalovaná 
firma prohřešila proti zákonu o nekalé soutěži ze dne 15. července 
1927, čís. 111 sb. z. a n., je-Ii pravdou, že v obchodních oběžnících 
které rozšířovala, neprávem tvrdila, že rozhodnutím pražského mini~ 
sterstva byla jeJí značce pro zboží »oranžovÉ pásv« a »oranžové 
s oranžovým pruhem uprostřed« přiznána v československu 
Kdyby bylo pravdou, že žalované tvrzená ochrana nebyla pr,opliljč:ena., 
bylo by její jednání posuzovati jako nekalou reklamu ve § 2 
odst. (1) a (2) zák. čís. 111/1927, ježto by šlo o veřejné rozšiřování 
údajů o poměrech vlastního podniku, které by byly způsobilé oklamat; 
a zjednati tím podniku tomuto na úkor jiných soutěžitelů přednost při 
soutěži, totiž o rozšiřování údaje o oprávnění, jehož se podniku ve sku
tečností nedostává a který působě šálivě, byl s to, by podniku žalo
vané získal a rozšířil okruh odběratelů a odbyt vůbec na úkor jiných 
Sou!~.žitelu; J~e tedy o to, zda jest pravdivým tvrzení žalované oběžníky 
rozslfovane, ze byla rozhodnutím pražského ministerstva ieií značce 
pro zb.oŽí »o!.an~ové pásy« a »oranžové pásy s oranžovým vruhem 
uprostred« pnznana v Československu ochrana. V tomto směru se do
volatelka marně snaží vyvrátiti správný názor odvolacího soudu, že 
v tuzemsku nemá chráněné své známky v provedení oranžovém. lest 
především na omylu, tvrdíc, že její známky zapsané v Bernu r. {924 
a, 1 ~Q6 jsou. tot.ožné proto, ž,e se při nich vždy bylo odvoláváno na 
zapls v zemi puvodu, na. zna~ky pro.to~olované v Berlíně pod Líc, 
155.733/4. Znamky tyto ISOU sIce totozne co do tvaru nikoli však co 
d.o ~ýprav~ (barvy) pokud má býtí také chráněha. R;zdílu toho hyla 
s~ ,:edom,a I d?v?!atelka. nebo~ po původním zápisu z roku 1924 v me~ 
zmarodmm reJstnku v Bernu Jen v provedení černém (zn. čís. 39.4D7/ 
8), dala své známky zapsati v roce 1926 také v provedení oranžovéln 
(čís. 46.341/2). Minísterstvo obchodu přiznalo však ochranu ien 
známkám čís. 3'9.407/8 a výslovně ji odepřelo známkám čís. 46.341/2 
(proved.~~í ~ ?arvě oranžové) se!rvavši při svém odporu ve smyslu 
čl. 6 panzske umluvy ze dne 20. brezna 1883 a čl. 5. madridské úmluvy 
ze dne 14. dubn.a 1891 (obě revídované v Bruselu dne 14. prosince 
1'900 ave Washmgtonu dne 2. června 1911). Odvozovati ochranu pro 
p~ove~ení zn~mek.:, ban~ě oral;žové ze známek č!s. 39.407/8 nelze, po
nevadz pod Ť1mto clslem JSou vyslovně chráněny ien známky v proveden! 
černém. (srov. rozh. ze dne 30. září 1927 č. j. Zm II 431/26 čís. 2912 
sb. n. s. tr.). Okolnost, že ministerstvo co do těchto známek upustilo 
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d svého odporu na základě předloženého materiálu oranžového) ies! 
~erozhodná a nelze "l ní usuzovati na ochranu známek ~ ~1roved,em 

ranžovém, an tomu odporuje vlastní výrok dotyčného m1l11sterskeho 
~ozhodnutí. Není tu tedy vytýkaného rozporu se, spisy. a ocitá se do
volatelka sama v rozporu s obsahem rozhodnuŤ1 mll11sterst.va :;e ~~e 
22. prosince 1927, čís. 3608, tvrdk, že jím ?yla př2Z11~na znal11k~m Cl" 
39.407/8 ochrana pro provedem v barve oranzove. Odvolacl soud 
dal tomuto rozhodnutí výklad, který z něho jedine vyplýva. ?o~d dru
hé stolice musil se však nezbytně zabývati čl. 3 m~d~ldske. umluvy. 
neboť jím lze vysvětliti, proč usilovala .žalovaná o m.ezmarc:dm ochr~n~ 
svých známek, zapsaných v zemi puvodu, dvakrate, C?Z Jest prave 
podkladem stěžejní otázky sporu, totiž, zda má žalovana v tuzemsku 
chráněny své známky i v provedení oranžovém. Dovolatelka neJ?uz~ 
pro s.ebe nic .vy~ěžití a~~ z ?ředpi~u čl. 6 .pa~ížské úmluvy,. pod.le ncho~ 

, každa v zemI puvodu radne zapsana tovarm neb obchodm znamka ma 
býti v os~atních s,vazových zemkh připuštěna, k. ul0.ž.~n~ a ch!'áněna 
»tak jak Jest« (zasada: »telle-quelle«), nebo i prehlizl cl. 3 umluvy 
madridské. Ucházela-li se v roce 1924 o mezinárodní protokolaci své 
známky země původu bez výslovného prohlášení.' že určitá ?a!va, ,?á 
býti rozlišujíc! značkou této známky, byl zápIsem v mezmaroumm 
rejstříku chráněn jen tvar známky, nikoli také barva, jen potud byla 
chráněna známka země původu »tak jak jest«. Teprve opětovnou žá
dostí z roku 1926 usilovala žalobkyně o mezinárodní ochranu svých 
známek v o ran ž o véb a r v ě, které sice dosáhla, nikoli však i pro 
tuzemsko, kde jí byla pravoplatně odepřena. Odvolací soud posoudil 
věc správně po právn! stránce, dovolání není oduvodněno a nemohlo 
mu býti vy~1Ověno. 

čls. 9459. 

Třebas iest rukojemstvl obchodem, jest vyhověti požadavku pí
semnosti, býla-li 'platnost rukojemství podle vůlí' stran učiněna závis
lou na podpisu smlouvy. 

Nestačí, že svědci podepsavší znamení rukv (§ 886 obč, zák.) po
depsali smlouvu dodatečně, nýbrž se vyžaduje, by bvli přítomni pH 
veosání znamení ruky. Svědci musí býti osobami rozdilnými od stran 
(účastníku). 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1929, .Rv I 291/29.) 

:2:alující společenstvo domáhalo se na žalované zaplacení polovice 
15.0ClO Kč s přísl., které uvěřilo jejímu synu Josefu W-ovi podle pí
semné smlouvy ze dne 22. listopadu 19Q3, k níž prý žalovaná společně 
s Františkem' O-em přistoupila jako rukojmí a plátce vlastnoručním 
podpisem smlouvy. Žalovaná popřela, že se vůbec za syna zaručila, 
zeiména že přistoupila ke smlouvě ze dne 22. listopadu 1923 jako 
rukojmí a plátce vlastnoručn!m pod písem této smlouvy, neboť prý ne
um! psáti a, vyskytuje-Ii se ve smlouvě její znamení ruky, 5est to pa" 
dělek. Žaloba byla zamítnuta s o u d y vše c h tří s t o I ic, Ne j
vy Š š í m s o ude m z těchto 
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důvodů: 

Nižši s,:udy P?kládaly za zbytečné, prováděti důkazy, dospěvše 
ze skutkoveho prednesu stran k přesvědčení, že žalobní nárok 
o~ů.vodně~. -Vyc~ázeJíce ze správného názoru, že rukojemstvÍ, 
byÍl platnym, vyzaduJe podle § 1346 obč. zák písemné formy a že 
tehdy n~ní na urči,tou, formu váz~no, je-Ii samo obchodem (čl. 
ob ch. zak), rozchazell se potud, ze procesní soud nepokládá Dns,"". 
pení žalované k obchodnimu dluhu jejího syna, i kdyby se bylo 
za obchod, kdežto odvolaci soud vidí v něm obchodní jednání na 
žalobkyně ve smyslu čl. 272 a 273 obch. zák Leč přes to má i 
v~laci v soud za to, ž~ bylo třeba vyhověti požadavku pisemnosti, 
n~yavdz pO,dI.e .]Cho nazoru, byla platnost rukojemstvi podle vůle 
ucmena zavlslou na podpIsu smlouvy' ze dne 22. listopadu 1.' 
884 a 886 obč. zák.). jest přisvědčiti názoru odvolacího soudu 
správnost plyne již z ivrzení žaloby, kde se zdůrazňuje ' 
žalovaná přistoupila jako rukojmí a plátce k písemné 
vlastnoručním svým podpisem, ale i z úvahy, že nebylo žá,jnclU 
~tran tvrzenoJ že žalovaná vůbec vyjednávala přímo se žaluiícílU 
ustavem o prevzetí rukojemství. O rukojemství ucházeli se u 
.)osefW .. a Jeho vtchán František 0., který. rovněž podepsal 811'110"'''" 
.lako rukolm!. Netreba se tedy obírati s otázkou, zda v tomto nřin,,'" 
bylo převzetí, pokud se týče přijetí rukojemství obchodem 
záleží jen na tom, zda žalovaná skutečně písemnou smlo~vu 
z~amení~ :,~~Yv a z~a bylo ~ři tom vyhověno požadavku § 
zak V te pncme nenl sporu, ze osoby uvedené ve smlouvě jako 
Josef Sch. a Reinhold S. nebyly přítomné při udánlivém vepsání zna
mení ruky žalovanou, nýbrž že podepsaly jako svědci tohoto úkonu 
~mlouvvu dod~tečně. Leč zákon nařizuje, by znameni ruky bylo připo
Jeno pr~d dvem!;v~v.ědky, ~ nich~ jeden podepíše iméno strany, která 
znamel11 ruky pncmlla. SvedectvI fosefa Sch-a a Reinholda S-a nemá 
tedy významu, poněvadž žalovaná 'nepodepsala před nimi. Poukazuiecli 
dovo)atel k náhodné přítomnosti Františka C-aa Josefa W-a, pokud 
se tyče !aké .Hedviky W-ové, a snaž~-li se dovodili, že bylo Učiněno 
zad~s.t predplsu § .886 obč. zak., ponevadž by i tyto osoby mohly .• 
tvrdli,l p~~vost znamení ruky žalované jako svědci a' ježto. prý 
pouha pntomnost dvou osob, třebas na smlouvě súčastněných, 3 to 

1, kdyby smlouvu nepodepsaly, ocitá se v rozporu se záměrem 
smyslem zákona. Žádá-li zakon, by se připojení znameni ruky 5talo 
před dvěma svědky, má tím zřejmě na zřeteli osoby rozdílné od stran 
(ú~astníků), ,kte!í sml;Jltvou nabýv~,ií práv nebo se zavazují. Vyža
d~.I~ toho, pra~nl.bezpecnost,neboť JInak byla by otevřena cesta znec 
~Zllt tv~ho,to' 3'.akonného . př~d'pisu nepoctivými ·účastníky, kteří by, 111a
.llce pn my, za,!Cm, moh!1 byt~ po !,řípa~ě svedeni potvrditi i nepravdu. 
~roto take ;,ak?n ~tav!. pr.?lt ,so?e '»svedky« a »stranu« a nařizuje, že 
,eden ze ·~vedkuVo'."a pn~o:JÍI .rmeno t?vho, kd~ vepsal ~namení ruky. Že 
.!~sef W. pko prl]emce; ~vveru a FranltsekO. Jako ruko:lmí a plátce jsou 
ucastr:íkJ:'" ,,~etr~~a zvlaste dovozovati. Zbývala by tedy jen Hedvika 
W-ova, JeJlz pntomnost byla ostatně žalovanou popřena. Jediný svč-
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del< však nestači. Nebylo tudíž znamení ruky, í kdyby pocházelo od ť:
lo;'ané, připojeno před dvěma svědky ve smyslu zakona (§ 886 o c. 
zák. ~ a není závazným. 

čis. 9460. 

Ručení za škodu podle § 1320 obč, zák. . 
Nevyhledává se, by zviře mělo zlé vlastnoS?, V otázce, v zda bylo 

opatrováni a dohliženi chovatele zviřete dostatecn~, b~.deovsem zpra-
'dla padati na váhu jakou přirozenou povahu ma zvlre a co lze roz
~~ně požadovati k jeho náležitému opatrováni a k dozoru nad ním, 
právě hledíc k jeho vlastnostem a k okolnostem, za který~~ jest ho 
použiváno. Chovatel ruči i za škodu, jež byla zpusobena ZVlretem ne-

při~~čeni podle § 1320 a podle § 1315 obč. zák. může býti vedle sebe. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1929, Rv I 469/29.) 

Žalovaný poslal P}O žal:ljícího ,lékaře ~?voz, by h?, d0J:'ezl k ~á
vštěvě nemocné manzelky zalovaneho. Kun pov03'u, nzeneho, kc~clm 
Ch-em, se splašil, žalobce vypadl z povozu a poraml se. Žalo~l11 narok 
na náhradu, škody proti žalovanému neuznal P, r o c e s n I s o u ? 
p r v é s tol i c e důvodem po právu, o d vol a c I s o u d napadeny 
rozsudek potvrdil. 

Ne j v y Š š i s.o u d nevyhověl dovoláni. 

Důvody: 

Pokud jde o ručení podle § 1320 obč. zák. vyttká ~ovolatelv prác 
vem že jest nesprávným názor odvolacího soudu, ze nahrada. skody 
cho~atelem zvířete předpokládá, že zvíře má zlé vlas!~ostr po~le 
§ 1320 obě. zák aže poranění žalobce bylo způsobenopnmo konem 
žalovaného. V § 1320 obč. zák. není zmín~y o »zlý~h v.lastnostech<; 
zvířete o těch se mluví jen v § 391 trest. zak, kde vsak Jde o trestl11 
odpovědnost. Podle § 1320 obč. zákv ručí z~ š~odu ,:p~sobeno~)a~ým
koliv zvířetem jeho chovatel, jest vsak rucem sprosten, ,90k~ze-1r . s~; 
že se postaralo potřebné opatrování. a cl. dohled. ~edok~~e-1r to, r~c~ 
za škodu ať mělo zvíře zlé vlastnostr nebo ne. Ovsem pn posuzoval11 
otázky, bylo-li opatrování a dohlížení dovstate~né, bude tpraVi~la ~a
dati na váhu, jakou přirozenou pov~h~ zvíre ma a co lze r03'umne, p,?za
dovati k jeho náležítému opatrovam a k dohledu ~ad .mm prave vS,e 
zřetelem k ieho vlastnostem a k okolnostem, za kterych Jest ho pOUZ!
váno. ~ Nemůže býti dále pochybnosti cl tOní, že všeobecné zásady 
o příčinné souvislosti platí i při ručeni zá škodu podlé § 1320 ob~. 
zák. že tedy chovatel zvířete ručí - ovšem za podmínek ~ohoto za
kon~ého ustanovení ~ za škodu zvířetem 'způsobenclu nejen tehdy, 
když byla zpusobena zvířetem přímo (ná P~: kopnutí:nkoně, ko~~nu
tím psa), nýbrž i tehdy, když škoda byla zVlretem zpusobena nepnmo, 
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na př. tím, že kůň převrhl vůz, do kterého byl zapřažen, aže osoba se~' 
dící ve voze byla tím z vozu vyhozena a pádem poraněna. (Viz roz~ 
hodnutí čís. 8690 sb. n. s.) Odvolací soud tedy pochybil, uznav, že 
z důvodů jím uvedených nejde tu o náhradu škody podle § 1320 obč, 
zák. a že mu proto zbývalo jen posouditi, zda žalovaný ručí žalobci za 
škodu podle § 1315 obč. zák., protože ho dal dovézti osobou nezdat_ 
nou. Důvodnost žalobního nároku jest posuzovati i s hlediska § 1320 
obč. zák., i s hlediska § 1315 obč. zák., neboť tato ručení mohou tu 
býti vedle sebe, zanedbal-Ii chovatel zvířete opatrování a dohled tím, 
že použil k obstarání svých věcí osoby nezdatné, a je-Ii vznik škody. 
zvířetem způsobené v příčinné souvislosti s nezdatností této osoby. 
(Srovnej rozhodnutí čís. 5110 sb. n. s.) Ježto skutková zjištění nižších 
soudů poskytují dostatečný podklad pro právní posouzení v obou na
značených směrech, jest dovolacímu soudu umožněno, by si potřebný 
právní úsudek učinil sám. Potřebnost a míru opatření zvířete a do
hledu na ně podle § 1320 obč. zák. jest posuzovati se stanoviska ob
jektivního a jest pokládati za potřebné takové opatření a dohlížení, jež 
může býti rozumně požadováno, hledíc k přirozené povaze zvířete a 
k okolnostem, za kterých jest zvířete používáno. V souzeném případě 
podařilo se žalovanému podle zjištění nižších soudů prokázati, že kůň, 
který byl zapřažen do povozu, v němž seděl žalobce, byl vždy' dobrý 
a krotký, že se nikdy neplašil, že s ním mohl jezditi i osmiletý syn ža
lovaného a dcera, takže mohl býti svěřen i kočímu Ch-ovi, který byl 
přes své stáří způsobilý koně toho říditi, zvláště když šlo o menši a 
příležitostnou jízdu. Podle toho učinil žalovaný zadost své povinnosti, 
by se postaralo potřebné opatrování a dohled na koně, i když k tomu 
použil kočího Ch-a, a zbývá ještě zkoumati, byl-li kočí Ch., jehož bylo 
v tomto případě použito k obstarávání věci žalovaného, třebas i bez 
jeho výslovného příkazu, podle § 1315 obč. zák. osobou nezdatnou .. 
POjem zdatnosti nevyčerpává se ovšem již způsobilostí k povolání a 
není tedy kočí zdatným již proto, že byl delší dobu zaměstnán u koní. 
Zdatnost předpokládá podle judikatury neivyššího soudu kromě tech
nické způsobilosti k svěřené prácí také vůli, skutečně schopnosti vy
naložiti, dále svědomitost, píli a dbalost. Nemá-Ií pochybení původ 
ani v technické nezpůsobilostí ani v rozumové nedostatečnosti ani 
v mravní nespolehlivosti zaměstnancově, nýbrž v jiných příčinách, ne
lze mluvíti o nezdatnosli. Z pouhého ojedinělého nedopatření, které se 
může přihoditi i zdatné osobě, nelze ještě nutně usuzovati na nezdat~ 
nost zřízencovu, nesvědčí-li jeho neopatrnost o trvalých vadách právě 
zmíněných. Posuzuje-li se věc s těchto právních hledisek, jest souh1a~ 
siti s nížšími soudy, že kočí Ch. nebyl osobou nezdatnou. Žalobce odů
vod-ň,oval jeho nezdatnost tím, že pro své stáří, tělesnou sešlost a po
žívání alkoholu nebyl s to koně a povoz ovládati. Bylo .však zjištěno, 
že Ch. nebyl tehdy ani podnapilý, že ho bylo lze nezávadně použíti 
k menší a přfležítostné jízdě, o níž šlo v tomto případě, a že přes své 
stáří byl způsobilý říditi koně, který byl tak dobromyslný a hodný, že 
mohl býti řízen i ženou nebo mladým hochem. Z toho, že Ch. nedovedl 
zastaviti a ovládnouti koně, když se bez jeho viny splašil z příčiny 
odjinud přišlé, nelze ještě usuzovati na jeho nezdatnost, neboť podle 
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posudku znalcu by se to stěží podařilo i silnému a mladé,;,u ko.~imu, 
což ostatně uznává í sám dovolate!. Mimo to bylo zjištěno, ze kocl Ch. 
držel stále otěže v ruce, i když splašený kůň ujížděl s vozem v neJfych-
lejším tempu, až do té doby, kdy byl i sám z vozu vyhozen, a Z· t?ho 
lze usuzovati, že nejen nepozbyl duchapřítomnosti, nýbrž !e ~r~kazal 
dostatečně i svou svědomitost a pfli ve výkonu svého zamestnam .. N<:-

. lze proto tvrditi, že kočí Ch. provedl práci jemu svěřenou ~espravne, 
a schází tedy i příčinná souvislost mezi škodou, kterou utrpel zalobce 
z toho, že vypadl z vozu, když se kůň splašil bez viny!\očího, a mezi 
domnělou nezdatností zaměstnance žalovaného. 

čls, 9461. 

Služebni požitky úředniků okresní nemocenské pojišťovny. 
Ustanoveni služebni smlouvy, že výslužné úředniků čini určité pro

cento ze služného, pětiletých přídavM, příbytečného a vůbec ze všech 
služebnich požitků, jež jako stálé brali v činné službě před vstoupenim 
do výslužby na penězich, jest vykládati tak, že do stálých služehnich 
požitků náležejí i funkčni přidavek, drahotni přidavek, remunerace a 
přídavek na dovolenou. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1929, Rv I 1103/29.) 

Žalobce byl úředníkem okresní nemocenské pojíŠťovny. V době od 
1. dubna 19'13, do 31. října 1927 měl tyto služební požitky ročně: služné 
31.237'50 Kč, příbytečné 5.355 Kč, 25% funkč. příd. 7.80.9 Kč, drah. 
příd. 9.930 Kč, novoroční remun. 4.527'62 Kč, příspěvek na dovolenou 
6.791'43 Kč. Dne 8. října 19'17 byl žalobce dan na trvalý odpočinek. 
Dne 4. července 1928 usnesla se okresní nemocenská pojišťovna, že se 
žalobci vyměřuje výslužné ročně celkem 41.155 Kč, při čemž nezapo
četla žalobci přídavek funkční, drahotní, na dovolenou a novoroční re
muneraci. . Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na žalované 
okresní nemocenské pojišťovně, by mu bylo do výslužného započteno 
základní služné, příbytečné, 25,% funkční přídavek, drahotní přídavek, 
novoroční remunerace a příspěvek na dovolenou. O b a ni ž š í s o u
d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: 
Provádějíc důvod nesprávného posouzení věci po stránce právní, jež 
spočívá podle názoru odvolatelky ve výkladu služební smlouvy ze dne 
18. listopadu 1909, snaží se odvolatelka prokázati, že funkční přída
vek, drahotní přídavek, remunerace a příspěvek na dovolenou nelze čí
tati ke stálým služebním příjmům. V tom jest však odvolatelka. na 
omylu. Podle zjištění soudu prvého bral žalobce všecky tyto požitky 
pravidelně v opakujících se dávkách, nikoliv jako požitky tu a tam při 
různých příležitostech povolované. Nároky žalobcovy opírají se totiž 
o služební smlouvu ze dne 18. listopadu 190.9, o kolektivní smlouvu ze 
dne 22. října 1922 a ze dne 4. července 1924. Nelze proto pochybovati 
o tom, že všecky tyto požitky mají povahu požitků stálých, a nezáleží 
na tom, z jakých pohnutek anebo za jakých okolností byly žalobci při-
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znány. Funkční přídavek byl žalobci přiznán usnesením správní 
mise ze dne 22. října 1920 ode dne 1. července 1920 a byl mu VVnl""o" 

pravidelně až do vysloužení z důvodu, že žalobce u okresní nelllo·cerlski 
pojišťovny vykonával skutečně postaveÍlÍ vedoucího 
drahotní přídavek, remunerace a příspěvek na dovolenou byly žalob'ci 
vypláceny vždy pravídelně od té doby, co mu byly přiznány. 
seznati, proč by tyto požitky neměly býti považovány za součást 
lých služebních příjmů žalobcových. 

Ne j vy Š š í s o u ci nevyhověl dovolání. 

o ú vod y: 

D,ovolání opřené o dovolací důvod podle čís. 4 § 503 cřs. jest 
důvodné, neboť sporná věc byla v napadeném rozsudku po 
stránce posouzena správně. Jde o výklad ustanovení III. odstavce 
žební smlouvy ze dne 18. listopadu 1909 a §.3 k této smlouvě 
součást připojeného pensijního řádu, podle kterého {,ř',cl"i1 .... , 
činí uvedená tam procenta ze služného, pětiletých 
ného, a vůbec všech· služebních požitků, ježiako stálé v 
před vstoupením do výslužby na penězích brali. Spatřuje-li dovola-. 
telka nestálost funkčního přídavku jen v tom, že jest svou povahou 
platem za určitou činnost, jest jí zdůrazniti, že se touto vlastností . 
liší funkční přídavek ní kterak od ostatních služebních platú, předpo
kládajících u aktivního úředníka vždy služební činnost. Drahotní pří
davek nemůže býti považován za nestálý z té příčiny, že se jeho výše 
měnila a byla závíslá na hospodářských poměrech. To platí více méně 
o všech služebních platech, jichž výše se měnila a bude měniti i v bu
doucnosti podle vývoje hospodářských poměrll, tato okolnost však ne
opravňuje k závěru, že- drahotní přídavek nebyl stálým platem, který 
žalobce bral jako takový dokud byl v činné službě před vstoupením do 
výslužby na penězíchc Aní remunerace a přídavek na dovolenou neliší 
se nikterak od jiných součástek služebních platlt. Praví-li dovolatelka, 
že i tyto požitky předpokládají služební výkon, a že, kdvž tento ustane, 
mají zaniknouti í tyto platy, platí tu, co již bylo pověděno o funki"'lm 
přídavku. Rozhoduje zjištění soudů nižších stolic, že uvedené,. dovola
telkou jako nestálé označované požitky byly žalobci .iako stálé perio
dícky vypláceny, a že také dovolatelkou byly jako stálé po dobu ža· 
lobcovy aktívíty uznávány. Dále tvrdí dovolatelka, že to, co bylo při
znáno žalobci nad rámec kolektivní smlouvy ze dne 4. července 1924. 
není platné, poněvadž to jest změna služebního řádu, která ke své 
platnosti předpokládá schválení dozorčího úřadu, které však nebylo 
dáno. Pokud tim jde o skutkové okolnosti v prvé stolici nepřednesené, 
tedy o novoty v odvolacím řízení podle § 504 c. ř. s. nepřípustné, ne
může se dovolací soud obírati těmito vývody. Po stránce správnosti 
právního posouzení rozhoduje, že žalobce byl přeložen do výslužby již 
dne L listopadu 1927, nevztahuje se tedy na něho ustanovení § 43 zá
kona ze dne 8. listopadu 1928, čís. 184 sb. z. a n., jímž bylo změněno 
ustanovení § 69 zákona o socíálním pojištění ze dne 9. října 1924. čís. 
221 sb. z. a n. v ten způsob, že zavádí služební řády, že podrobuje 
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osobní otázky dohledu úst~ední sociální pojišťovny, a uS,t.~~lOvui.e, ~~ 
t to řády mají se vztahovatI nejenom na no ve do sluzeb prtJ!m~ne, ~y 
: ž i na úředníky, kteří již jsou ve službě. Proto se nevztahUJ! na za
l;bce, poněvadž zákon ten nabyl účinnosti dnem I. ledna 1929, kdy 
již byl žalobce ve výslužbě. 

čis.9462. 

Vkladní knížky, na něž smí býti vklad 'yydán ~a':dému. ,kd~ je J;řed-
1 'j a jež byly v čase úmrti v držení nekoho lIneho nez zustavltel~, 
~;e zařaditi do soupisu, třebas zněly na jméno zůstavitelovo. Pozu

ntalostni soud musi si z úřadu ziednati potřebný podklad pro rozh~~
s uti zdá byla vkladní knížka v drženi zůstavitele a zda a pokud, nlllze 
~ýd zařazena do soupisu. Nebylo-li tO,~iíštěno, n,eni p,ozůstalostm ,soud 
oprávněn ukládati třetí osobě, by slozda vkladnt kll1zku na soude. 

(Rozh. ze dne 13. prosince 1929, R 11 396/29.) 

P o z ů s tal o s t n í s o u d schválil zápisy o. prQjedn~~i oozůsta: 
losti soudním komisařem a uložil Bernardu :W-o~;, bysloztl, na, sO,ude 
vkladní knížku rolnické záložny a vkladnt kmzku. okresm z~!ozny. 
Rek u r sní s o u d napadená usnesení potvrdil. ? u vod]: Pr~ pro
jednání pozůstalosti po Julii 'i-'-ové provedl ~?udn;, komlsar SO~Pl~ p?
zůstalého jmění a pojal do neho vklad na kmzku, CIS. 342 Rolmck~ z~
ložny znějící na jméno zůstavitelčino, 25.580 Ke a vkl~d Okres nt za
ložny' na knížku čís. 1442, z~ěiíc~ ~a jméno. zůs~a~itelč!no, 47 :457 ~č 
a soud pozůstalostní schválemm zaplSU o prolednant pozustal?stt schva
lil také inventuru a pojetí obou vkladů do ní,. a t~ usnese~tm ze,~ne 
30. září 1929 a dalším usnesením vyzval pozustaleho manzela, stezo~ 
vatele, by obě vkladní Knížky ihned složil n~ soudě. Obě tato ~snesent 
napadá stěžovatel pro jich nezákonnost s navrhem, by us~esel1l ~chva
lující zápisy projednací bylo změ,něno .tak" že se ze SO~PIS~ aktiv vy
lučují řečené vkladn! knížkya mlsto I1tch ze se tam zarazuje ho~~vost 
25.000 Kč, a hv byla zrušena výzva k stěžovateli, bv ,kníž~u SIOZII ,na 
soudě. Stěžovatel vytýká prvému usnes~ní, že vk~a?nt kmzky. nemely 
býti pojaty do stavu aktiv, an se protI tomu bran;I ~ P?dle .pra,:,dy 
uvedl že vkladní knížky v době úmrtí nebyly v drzent zustavltelčtne, 
nýbri v držení stěžovatele, jemuž také patří dó vlas!nictví. ~r?to prý, 
hled!c k zákonu ze dne 7. srpna 1908. čís. 68 a k vynos~ mtnlsterstv~ 
snravedlnosti ze dne 22. prosince 1923, čís. 58, 1865 melo rozhodnuti 
o' otázce, zda knížky maií býti poiatv do aktiv, býti ponechá~o soudu. 
a rozhodl-li O tom soudní komisař věcně. jest prý rozhodnutI to zma
t~čné. Druhé usnesení vyzývající stěžovatele, by složil vkladní k~!žkv 
na soudě, není prý odůvodněno, poněvadž kní~ky .do po.zůs!aI9~h '::
patří, jsouce cennými papíry a měli prý spoludedlcl prokaza!l, :e kntz
ky patří do pozůstalosti. ~tížnost!est ne~důvodněna, ?,espr~vne posu~ 
zujic povahu soupisu pozustalostnt~o mal~tku; '9v.<;n!arem ~e po~rob~ 
nÍ' seznam všeho majetku do pozus!alostl ~aleZeJ1Cl~O V. ~a~e u~rt~ 
zůstavitelčina, do seznamU toho muSl soudnt komlsar popit 1 takove 
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majetkové předměty, o nichž není jisto, komu patří, a není mozne, 
soudní komisař takové předměty svémocně vyloučil. Pojetí do 
táře není věcným rozhodnutím o tom, že dotyčné majetkové 
měty skutečně tvoří součást pozůstalého jmění, nýbrž jest jen 
mem, že dotyčný předmět v pozůstalosti byl nalezen, a že 
pokládati za majetek zůstavitell1v tak dlouho, dokud si opr 
vymůže soudní výrok, že jeho právo vylučuje, by na dotyčný 
bylo hleděno jako na majetek zůstavitelLtv. Ani soudní 
pozůstalostní soud, schválivší napadeným usnesením zápisy o 
nání pozůstalosti, nerozhodl otázku, zda vkladní knížky jsou 
zůstavitelčiným čili nic, a má stěžovatel na vůli domoci se žalobou 
loučení těchto majetkových součástí z pozůstalého majetku. V 
sledku toho, že pozl1stalostní soud potvrdil pojetí obou vkladních 
žek. do inventury, bylo na něm, by knížky od stěžovatele vyžádal a jako' 
část pozůstalého jmění uschoval potud, pokud nebude pravoplatně .... 
řadem práva vyřčeno, že vkladní knížky do zůstavitelčina majetku 
patří. Protože soud prvé stolice v napadeném usnesení neporušil zá
sady II 92 a zejména § 104 nesp. říz., nebylo lze stížnosti vyhověti a 
bylo nutno napadená usnesení potvrditi. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení obou nižších soudů 
soudu prvé stolice, by řízení doplnil a pak znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Rekursní soud vyjádřil se neurčitě a nepřesně, poukázav na odů
vodnění svého rozhodnutí k tomu, že inventář jest podrobný 
všeho majetku »do pozůstalosti náležejícího« v čase úmrtí zůstavite_ 
lova,a že soudní komisař musí pojmouti do soupisu i takové majet
kové předměty, o nichž není jisto, komu patří, neboť tím není niC 
získáno pro řešení otázky, o niž tu vlastně jde, které předmětyiest po
dle zákona zařaditi do soupisu pozůstalosti. Podle § 9'7 nesp. říz. musí 
soupis obsahovati přesný a úplný seznam všeho imění, v iehož držení 
byl zůstavitel při své smrti. I věci, podle udání cizí, mají býti podle ~ 
104 prvý odstavec nesp. říz. pojaty do soupisu, byly-Ii v držení zů
stavitelově, ale jejich hodnota se uvede a přihlíží se k ní při výpočtu 
pozůstalostního jmění jen tehdy, nezdají-Ii se vlastnická práva třetích 
osob býti jasnými. Z toho plyne, že zálež! hlavně na držení zůstavi
telově v době úmrtí. Stěžovatel domáhal se vyloučení dvou vkladních 
knížek ze soupisu právě z toho důvodu, že knížky nebyly v čase úmrtí . 
zůstavitelky v jejím držení, nýbrž v jeho držení, a tvrdil, že knížky jsoll 
jeho vlastnictvím a že ze vkladů na ně uložených náleží do pozůsta
losti jen hotovost 25.000 Kč z prodeie hostince patřívšího zůstavitelce. 
Vkladní knížky, na něž smí býti vklad vydán každému, kdo je předloží, 
a jež byly v čase úmrtí v držení někoho jiného než zůstavitele, nelze 
zařaditi do soupisu, třebas zněly na jméno zůstavitelovo. (Viz roz
hodnutí čís. 5953 sb. n. s.). Jak jest viděti ze spisů nebylo dosud sou
dem vůbec zkoumáno, zda byly vkladní knižky, o něž jde, v držení 
zůstavitelky v čase jejího úmrtí, ač jest to rozhodné pro jejich za
řadění do soupisu a ač stěžovatel tvrdil opak. Podle § 98 nesp. říz. 
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musí stav majetku b},ti úplně vysvčtien nejen prozkoumáním pOZtlsta
lostních spisl! a listin po ruce jsoucích, nýbrž i výslechem dědiců, pří
buzných a domácích lidí i jinými vhodnými prostředky. Z úřadu musí 
býti vyšetřena a rozhodnuta otázka, zda má majetkový předmět býti 
zařaděn do soupisu. třebas kdo proti tomu tvrdí okolnosti, jež lze 
uplatniti a prokázati jen řádným řízením ve sporu. Týmž způsobem 
musí si pozltstalostní soud ziednati potřebný podklad pro rozhodnutí, 
zda byly ony dvě vkladní knížky v držení zl!stavitelky a zda a pokud 
mohou a mají býti zařaděny do soupisu. Ovšem jest ponecháno tomu, 
kdo není spokojen s rozhodnutím pozůstalostního soudu, by své 
domnělé právo uplatnil sporem. Nebylo-li zjištěno, že vkladní knížky 
byly v držení zůstavitelky a že jest tím splněn předpoklad jejích za
řadění do soupisu, nebyl pozůstalostní soud ani oprávněn, ukládati 
stěžovateli, by knížky ,loži! na soudě. Z řečeného plyne, že i usnesení 
prvého soudu, schvaluiící soupis pozůstalosti a přikazující Bernardu 
W-oví, by vkladní knížky složil na soudě, i potvrzující rozhodnutí re
kursního soudu odporuií zřeimě zákonu, totiž předpisúm §§ 97 a 104 
nesl'. říz., což dovolací stížnost právem vytýká (§ 16 nesp. říz.). Dů
sledkem svého mylného názoru právního O tom, které věci mají býti 
pojaty do soupísu pozůstalosti, opomenul prvý soud vyšetřiti a zjistiti 
okolnosti rozhodné pro posouzení této otázky a soud rekursní toto opo
menutí nenapravil. Nezbylo oroto. než k oorávněné dovolací stížnosti 
usnesení obou nižších soudů zrušiti a pozůstalostnímu soudu uložiti, 
by v naznačeném směru řízení doplnil a pak znova rozhodl. 

čís. 9463. 

Příslušnost podle § 87, druhý odstavec, j. n. 
Zvláštní závod mimo sídlo podniku nemusí býti zapsán v obchod

ním rejstříku. Nemusí b:í'Íi odštěpným závodem ve smyslu obchod
ního zákonníka. Jest iím i orodein~~ jež rozprodává zboží vyrobené 
hlavním závodem, třebas tak činí zřízencem hlavního závodu. Spor 
nemusí vzniknouti z prodeje zboží prodejnou, stačí, že k němu zavdal 
podnět provoz zvláštního závodu. Náleží sem spor o vyklizeni zvlášt
ního závodu. 

(Rozh. ze dne 18. prosince 1929, R I 955/29.) 

žalobu o vyklizení prodejny v L. v čechách (hlavní závod firmy 
byl v Z. na Moravě) zadal žalobce na okresním soudě v K. K námitce 
místní nepříslušnosti s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl. Rek u r s
n í s o u d zamítl námitku místní nepříslušnosti. 

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

Důvody: 

K založeni nepříslušnosti podle druhého odstavce § 87 j. n. se ne
vyhledává, by zvláštní závod mimo sídlo podniku byl zapsán v ob
chodním rejstříku. Nemusí to hýt vůbec závod odštěpný' ve smyslu 
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obchodního zákoníka. Vyžaduje se ovšem určitá samostatnost 
ního závodu, by sám činil právní jednání. Ale tomu jest tak v 
sporném, kde jde o prodejnu, jež rozprodává zboží hlavním závo 
vyrobené sama. Nezáleží na tom, že tak číní zřízencem hlavního 
vodu. Neprávem míní stěžovatel, že spor by musel vzniknouti z 
zboží prodejnou, které tato iako zvláštní závod sama or"r.ar,aV;L 
podle doslovu zákona, že jde Q spor, jenž se týká závodu, že k 
zavdal podnět provoz zvláštního závodu. O takový spor jde, protože 
podnět k němu zavdává provoz závodu v místnostech, o nichž žalobce 
tvrdí, že je má najaté, nikoli žalovaná, a jichž vyklizení se domáhá. 
Uvádí-li posléze stěžovatel, že žalovaná je neexistující pobočkou hlav
ního závodu, nemá pravdu. Žalovaná je podle znění žaloby firma T. a 
A. B. a doložka »pobočný závod v K« má význam jenom procesuální 
pro odůvodnění příslušnosti a případné doručení žaloby, ale nemá ten 
význam, že žalobce chce pokládati zvláštní závod v K za zvláštní 
právní podmět procesní. Že žalobu přijal nezmocněný, k tomu zástupce, 
obchodvedouCÍ prodejny v K, nemá pro posouzení příslušnosti význa
mu, a tato závada byla již napravena tím, že žalovaná firma beze vší 
námitky žalobcovy vstoupila: do sporu. 
r'~i ~ 

čís. 9464. 

Paritní komise pro zemědělské práce jest rozhodčím soudem 
smyslu §§ 577, 599 c. ř. s. 

Jde o případ § 595 čís. 3 c. ř, s., nebyly-li rozhodci podepsány ani 
prvopis ani vyhotovení rozhodčího nálezu. Podpis na hlasovacim zá
znamu nestačí. 

(Rozh. ze dne 18. prosince 1929, Rv 1 1231/28.) 

žalující družstvo domáhalo se proti žalovaným zemědělským děl
níkům výroku o bezúčinnosti rozhodčího výroku paritní komise pro 
zemědělské práce. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i ce, zamítnuv 
námitku místní a věcně nepříslušnosti, uznal podle žaloby. V otáz
ce, o niž tu jde, uvedl v d ů vod ech: Okolnost, že prvopis 
a vyhotovení rozhodčího výroku není podepsáno rozhodci, zakládá 
bezúčinnost rozhodčího výroku. § 595 c. ř. s. ustanovuje pod čís. 3, 
že rozhodčí výrok jest bezúčinným, kdyžprvopis a jeho vyhotovení 
není podepsáno všemi rozhodci. § 592 c. ř. s. to výslovně nařizuje. 
Ježto paritní komise je rozhodčím soudem podle § 577 c. ř. s., jest ten
to rozhodčí soud a jeho výrok posuzovati podle předpisů civilního 
soudního řádu. Musí proto tento výrok vykazovati veškeré náležitosti 
tímto řádem předepsané, zejména musí míti také náležitost předepsa
nou § 592 c. ř. s., totiž prvopis i vyhotovení rozhodčího výroku musí 
býti podepsáno všemi rozhodci. Tomu ale v souzeném případě tak 
není. Jak je zřejmo ze spisů paritní komise, stalo se vyhotovení (prvo
pi s) rozhodčího výroku dne 17. ledna 1927 a prvopis ten je podepsán 
jen značkou referenta okresní politické správy a přednosty tohoto 
úřadu. Sezení paritní komise bylo dne 20. prosince 1926. Vyhotovení 
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strany podepisuje jen přednosta okresní politické správy. Z toh~ 
viděti, ~ že rozhodci nepodepsali ani prvopis výroku, a111 ,:,yhotoven~ 
čené pro strany. Jsou sice podepsáni na jednom archu. SpISU pa~lt~l 

ur . e na onom kde zaznamenán byl výsledek hlasovaTI!, ale zapls 
kom~eize poklád~ti za vyhotovení výroku, nýbrž jest to jen proto~ol 
te~lIasováni, o poradě a nepostačují tedy ty~o předpl~~, by, nahradil)' 
o I ~'tost ~ 592 c ř s poněvadž ani prvoplS rozhodclho vyroku, am á eZl s ..., .' 1 ~ t 

. n h vyhotovení určené pro strany nebyly rozh~dc~, ~odepsany .. , ez 0
0 

Je Ode o porušení předpisu, jež jest právem dOmmU]1clm, .lest ,mll! du
tu d bezúčinnosti uvedený v § 595 čís. 3 c. ř., s. za ~p:okazany a byl~ 
VO t výrok rozhodčí komise jako bezúčinny ZruSlt!. O d vol a c 1 
pro od nevyhověl odvolání pokud napadalo rozhodnutí prvého soudu 
s o u , ~. ~ . 'ak napadeny' o námitce místní a věcné nepříslusnosÍ1, ve vecl. sa:ne p , , . 

dek potvrdil D ů vod Y' Prvy' soud posoudil vec s pravm stran-rOzsu . . , . b 'č' ' . ~t 
k správně, dospěv k závěru, že rozhodčí nalez j;st ezu ~nny, .lez o 
Y , ani' prvopis ani stranám doručené vyhotovem rozhodčlho vyroku 
nem, , d I t I' ~ . ~emi členy paritní komíse podepsáno. Nazor o vo a e u, ze prvopls 
~\okU byl všemi přísedícímí po~epsán" není sp:áv~ý,. neboť to, ~o 
~kládají za prvopis, není prvOplsem vyroku, nybrz je~ ~lasovaclm 

. ~áznamem. Na věci nemůže nic změniti, že tento ~lasovacl :.azna~ jest 
označen jako usnesení paritní komise. Pr~opls. :OZ?OdCl~O vy:roku 
neni, jak prvý soud na základě ~pisu 0~re~11l pol~Í1:ke spravy ,z]1sl!l, 

. všemi přísedicími komise podepsan. NeTI! v.sak am, jak o;Jvolacl so~d 
na základě předloženého, žalobci doruč~neho ~yhoto~eTI! t?hoto vy
oku z'isti! podepsáno všemi přísedícím! pantm komise am toto vy
~otovehí, t~kže rozhodčí nález jest pokládati za bezúčinný (§ 595 c. 

ř. s.). d k h ~l Ne j vy Š š í s o u d dovolání jednak odmítl je na mu nevy ove. 

Důvody: 

Pokud se týče námitky nepříslušnosti jest dovolání·, j;víci ~e v t0111-
to bodě jako rekurs proti potvrzujícímu usnes;ní d;uhe stohc; ~ pod!e 
§ 528 cřs. nepřípustným a bylo je proto odmltno~t!. Co, se tyc~ na~ 
mitky nepřípustnosti pořadu práva, kter.ou dva ~alovam ,uplat':,ovah 
výslovně také již v odvolání a kterou am o?VOlaCl, soud ~y~loyne ne
vyřídil, ačkoliv se o tom zmiňuje, že ji dva zalovam uplatnu]1, jest" od
kázati na to, že paritní komise,. o ~iž jde, sp~dá~r?d § 577 a 5?9 c. L s., 
kamž spadají podle ustálené Judikatury nejvyssl~O. soudu vse:~y 10Z
hodčí soudy zřízené vůlí soukromou .a ,nespa~a]1 jen, r?,zhod~l soudy 
zřízené zákonem, mezi které tato pantm komise. nenalezl, ~ jest te~y 
i tuto námitku zamítnouti. Ve věci samé odkaZUje se na duvody ~mz
ších stolic, jež zevrubně provedly, že náležitost § 5~5 čís .. 3. c. 1'. s. 
nebyla splněna, a dodává se k tomu, že předpis ten, J3~kohv, jest ~~yz: 
formální, musí býti zachován zcela p'řesně, !leboť ps~ve v, teto pnsne 
formálnosti spočívá záruka nepodvrzltelnostl rozhodclho vyroku. 

čís. 9465. 

Zákona o náhradě za utrpěnou vyšetřovaci vazbu nelze pOllžiti 

obdobně na jiné případy. 
Civilni rozhodnuti XI. 104 
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Podle soudní prakse na Slovensku a Podkarpatské Rusi 
nárok na náhradu škody z nezákonného výkonu veřejné moci jen 
byl-Ii chybný výkon zaviněným. 

Z průtahu (trestního důchodkového řízení) nelze odvozovati 
rok na náhradu škody proti státu podle § 92 úst. listiny. 

(Rozh. ze dne 18. prosince 1929, Rv I 1460j28.) 

žalobce domáhal se na československém eráru náhrady 
kterou prý mu zpCtsobily finanční úřady opozděnou výměnou 
kých dolarů za československé koruny. O b a niž š í s o u d y 
zamítly, o d vol a c í s o u d z těchto d Ct vod ů: Žalobce dom 
náhrady škody ve výši 3.375 Kč, kterou prý mu způsobily finanční 
opozděnou výměnou amerických dolarů za československé ko,""'" 
Odvozuje tedy žalobní nárok ze zavinění finančních orgánCt 
při úředním jich výkonu, tedy z nezákonného výkonu moci veřejné. 
tu o poměr veřejrioprávní a proto i nároky z něho odvozované 
veřejnoprávní povahy. O takových nárocich odvozovaných ze za'l1m,n 
státních orgánů jest rozhodovati podle § J zák. ze dne 2. 
1918, čís. 4 sb. z. a n. zemskému civilnímu soudu v Praze. Ve 
samé jest přihlížeti k tomu, že se případ udál na Podkarpatské 
a proto nutno jej posuzovati podle tam platného hmotného 
Podkarpatská Rus však nemá kodifikovaného práva, nýbrž 
všeobecné normy právní, vytvořené stálou soudní praxí. 
norem ručí stát za zavin'ěně nezákonný výkon svých or~(ánů. 
proto věci žalobcovou, by prokázal, že mu škoda způsobena 
viněním státních orgánů nezákonným výkonem. V tom směru 
žalobce, že u berního úřadu v T. na Podkarpatské Rusi složil dne 
října 1921 108 amerických dolarů k výměně za československé l",,,,"v 
že tento berní úřad mu slíbil, že mu je vymění do osmi dnCt, že 
mu hodnota za ně vyplacena byla teprve v dubnu 1922 v kursu po 
Kč za 1 dolar, celkem 5.200 Kč, ač mu mělo býti vyplaceno 8.575 
a že touto bezdůvodně opozděnou výměnou utrpěl škodu ve výši 
Kč. Soudem prvé stolice jest zjištěno, že žalobci zabaveno bylo 
dolarů, poněvadž je státu podle platných předpisCt ke koupi "eua'''u,;< 
že bylo proti němu zavedeno trestní důchodkové řízení, které 
skončeno rozhodnutím hlavního finančního řiditelství v Užhorodě 
dne 3. března 1922 upuštěním od dalšího stihání a vrácením zauavec 
ných dolarCt, jež provedeno dne 5. dubna 1922 v kursu 52 a 51 
za 1. dolar, že pak žalobce žádal v cestě správní o náhradu 3.300 
kterou finanční ministerstvo vyřídilo výnosem ze dne 4. prosince v 
způsob, že je ochotno vrátiti mu 108 dolarů in natura, pak-li 90 
dnů vrátí 5.200 Kč, a že žalobce tak neučInil. Z toho patrno, že 
nanční úřady zavedly proti žalobci trestní dCtchodkové řízení z rif,vorlu, 
že nenabídl podle platných předpisů státu dolary ke koupi a za 
účelem mu 108 dolarů zabavily. K tomu byly finanční úřady ne,,,,,, 
oprávněny, nýbrž i povinny a nemůže v tom spatřován býti nezál{Qlm~~< 
výkon. Z administrativních spisů jest patrno, že řízení bylo řádně pro
vedeno. Okolnost, že finanční úřady' neshledaly v žalobcově jednání 

_' čis. 9465 -'-- 1651 

b 'Jolary vrácen V a 
rest115T čin a že řízení ~l~lo. zastya~e!10 a, z~ aVl~~\~e (v tom spatřovati 

t lěněny, nemůže na ve Cl mc '!lemh. }eJl,;ena b· a 1922 zasta
~~~inění státních orgánů. Bylo-ll~hak r~,em ~n~/~ěnrěe~;, nelze v tom 

. eno a dolary dne 5. du?na • '!y a,ny 3 března 1922 do 5. 
~hledati zaviněné prodlem" p~n~vadzl Ih~'~ě?e~á 'uváží-Ii se, že hlavní 

bna 1922 jest k provedem veCI zce "; ~!I, ' 'ení dolarů berní 
~~anční ředitelství mu~el? o zasta;en~ r:zem sf ~y~~:~nul, vyrozumětí. 
úřad v T. a tento opet zalobce, y'h o ~ry trestní řízení důchodkové 
Ostatně ne ni 1;.ře~pis,u,. podle ktere AO

• rb že budou dolary do osmi 
musilo b~ti. v urClte }~ute provedeno.. ~~i s~íÚ vliv, ano jest prokázáno, 
dnu vymeneny, nemuze,,:,a

l 
posozua~:~e~í trestního důchodkového řízenr. 

byly zabaveny za uce em, ' ' 
Ne j vy Š š í s o u d nevyhovel dovolanr. 

D ů v ° cl y: 

• . I' ,. rý lze žádati náhradu škody na 
Žal?bce ~platnuj~ -:. do~ob af~' ~:h1'-eno podle zákonných předpisů 

státu, I kdy z trestm ~Izenr • y . ,j říčinou škody jest tedy ne-
, oprávněně, avšak proh osobe nev!nne, ~ P dovolává se v té přičině 
dostatečnost těchto zákon~ých pre,d~!su, c~ vazbu Tento důvod však 
zákona o náhradě za utrpenou vysedlova, d § 92 úst listiny může 
nemůže obstáti, protože náhra,dka po e. za~aej·Xé leda že by zákon sam 
.' I ' ť . o nezákonný vy on mOClver , . 

pns us~ I j~~. pr 't řed is ústav\1Í listiny sice nevyslovuLf:' 
_ to je vypmka, kterou Cl . P P --' I tom kterém pn-, ' T sama sebou - pnznava v 
ale ktera se mUSI roz1;lme Id' 'kla řes to že výkon byl úplně 
padě n~hr~du, škody ! t~h~y, \ yz vznráhra~ě za ~trpěnou vyšetřova~í 
zákonny, jakz prave crnI za o~ o n. ož ted odle zásady, že vy
vazbu, na nějž dovolání poukaZUje, ~.l.eh . Obd06ně 'akož vůbec ob
jimka potvrzuje pravidla, nelze, t~ ~Z\~g~~~y vylouč~nja. Další důvod, 
doba výjimečných ustanov~m les Slovensku a podkarpatské Rusi 
který dovolání na to n~vazuj~, ze na'k d z ůsobené jeho orgány, a 
ruči stát po~le. zvyko."eho pr:va. z~ iSsůo fakl, prý jest bezvýznan;né; 
že tedy nem treba zakonnyc .pr~ Pb I' zákonný podklad pro zahá]tnr 
když odvolací soud dovozul.eh' ze U y"vá předem na nedorozumění, 
trestního řízení důchodkove o - ,~P?cr 'hmotného o tom, 
záležejícím v, tom" že d.ovolatel ~m~~uje unj::::'y o~~~:~ ve výkonu úřadu 
zda a kdy stat ručI za ~k?~U) zpuso eno ráva formálního o otázce, kdy 
neb služby (z mOCI verejne '. a normx. ~ 'sou ovšem nor
to kt~ré !ízení podl~ práva jest .zah~~~~~nOý~i ~~~~~í j praxí, tyto však 
mamI prava zvykoveho, .no~~amI, vy A šak v pravdě ani na tom ne
jsou pravidelně nort;',:":l za onnyml. ~Ie latn' ch norem formálních, 
záleží, neboť)de p,rave jen \to, ,zd ta ~~,í řífení Kůchodkové oprávněně 
ať uz JSou zakonne nebo zvy ov~, re h t 'ch ať už opět JSou 
bylo zahájeno a zda po~le platn~ch nor:~1 ~~unYest říci, že nevzešel, 
zákonné nebo zvyko~e, zal ObCI n~lok/~Iov~nska 1 Podkarpatské Rusi 
protože podle SOUd~I praxe v o, as I 'ho« v'konu veřejné moci, t. j. 
nárok na náhradu skody z »nezakonne JdU ať je to zákon 
z výkonu porušujícího právní normu pro nej ano, 10.' 

• 
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v technickém smyslu nebo norma vytvořená soudní praxí, pfísluší 
byl-Ii chybný výkon zároveň zaviněným, A o toto zaviněni právě 
Dovolání samO již připouští, že pro důchodkové trestní řízení 
zákonný podklad, že tedy zahájeno bylo oprávněně, bez 
málních norem, avšak má za to, že nebylo zákonnitě provedeno, 
prý jde o neoprávněný průtah řízení, který dovolatel spatřuje v 
že délka řízení nebyla příměřena jeho výsledkům, jsouc k nim Ud~rl"lO 
neúměrnou a tudíž bezdůvodnou. Tu jest především odvětiti, 
všeobecnou větou nelze odůvodniti zavinění, neboť, jaký 
nastati, by byl přiměřeným, úměrným délce řizení? Vždyť přece 
řízení nezávisí od jeho výsledků, naopak výsledky od jeho 
boť přijde co do délky na pohotovost a co do výsledků na prllvc)dnost 
důkazů. Tak na př. budou-Ii svědci v cizích zemích, bude 
déle, ale není tím řečeno, že bude také výslednější, a může naopak 
zení býtí podle poměrů velmí stručné a výsledky býti přes to velmi 
važné. Nedoložil tedy žalobce vůbec ani průtah, tim méně zavI'r lenL 
Než, i kdyby se ialobci bylo zdařilo dolíčiti průtah, t.j. zbytečné )'oz
vlečení řízení a podložiti to zaviněním státního organu, nebyla by tu 
skutková povaha poth,bná ke vzniku nároku na náhradu škody 
státu, Neboť opět sluší tu vycházeti ze zásady § 92 úst. listiny, že jen 
nezákonný, t. j. práv ni normu porušující výkon veřejné moci může za
kládati nárok na náhradu škody tím vzniklé, musila by tu tedy býti 
právní norma nařizující provedení řízení nebo těch kterých úkonů v té 
a té určité lhůtě, a tato norma musila by býti porušena. Ale takovou 
normu žalobce sám není s to uvésti a také jí není, protože jí prostě býti 
nemůže, ježto se tu podle povahy věci nic takového nedá předpisovati. 
Pravda ovšem, že se řízení tu neb tam neprovede s možnou urychle
ností, jakou případ připouštěl, avšak to je věc uvážení a není to ještě 
»nezákonné« řízení, dokud není předpisu stanovicího pro ně určitou 
lhůtu, i nelze z průtahu odvozovati ještě nárok na náhradu škody, ný
brž strana má, zdá-Ii se jí postup příliš pozvolným, zakročiti u úřadu 
řízení provádějícího samého nebo II jeho představeného o uspíšeni, a 
tak zjedná se náprava, je-Ii vůbec možná, není-Ii na př. úřad přetížen 
a jest možnost urychlení, což opět jsou zase vesměs otázky arbitrérní 
a tato arbitrérnost vylučuje už sama sebou přičítatelnost viny, Teprv 
kdyby byla předepsána určitá Ihltta a nebyla zachována, přišla by na 
řadu otázka zavinění, ježto zavinění nemusí tu býti ani v případě, že 
lhůta nebyla dodržena, tak na př. je-Ii právě úřad přetižen, A ovšem 
lhůta by musila býti hmotněprávní, t. j, dána býti ve prospěch strany, 
nestačila by pouhá lhůta pořádková, daná pouZe pro vnitřní úřadování 
za účelem řádného pochodu ve vyřizováni agendy. Příklad to osvětlí. 
Zákon o syndikátní žalobě je jen použitím zásady § 92 úst. list., že 
musí jiti o nezákonný, t. j. právní norfuě se příčící výkon veřejné moci, 
a tam stanoví hned v § 1, že předpokladem nároku jest, by soudní 
orgán u výkonu svého úřadu přestoupením své úředni povinnosti, t. j. 
určitého předpisu způsobil straně porušení práva a tím škodu, a by se 
to (to přestoupení) stalo jeho vinou. Musela .tedy strana míti právo na 
dodržení předpisu, takže na př. není porušením práva strany a neza
kládá syndikátní nárok, nedodržel-Ii soudce osmidenní lhůtu § 415 c . 

• 
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- s. k vypracováni rozsud,ku 
j~st to lhůta jen pořádkova . 

(nehledíc ani k otázce zavinění), neboť 
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, "t' b kládaje si zavazadlo, dbal 
Od cestujícího na draze lze zada I, y, u, t.nl' zavazadla stalo bez 

, ...' t třeba by se umls e 
píle a pozornostI, ]IZ Jes , , čnosti spolucestujících. 
ohrožování zanzenl vozu a O~Ob~!. be~~~těnému poškozenému pojistný 

Tím, že pojišťovna vYl?lattla pz p 1'] k náhradě škody poškozenému. 
penlz, nebyl škiídce sprosten povmnos 1 

(Rozh, ze dne 18. prosince 1929, Rv I 611/29.) 

dd-I ' gonu v němž seděl žalobce, ulo-
žalovaný, vstoupi~ .do.o e em ~~a pii tom rozbil stinítko lampy, 

žil si zavazadlo do ~Ite pro zav~za ' oka takže mU muselo býti vy
jehOŽ střepinou byl zalobc~hza~az~~o~~ by{ uznán důvodem po právu 
ňato. žalobni nárok na na ra, u N' š š í m s o ude m z těchto 
s o u d Y vše c h tř í s t o I I c, e J v y 

důvodů: 

., .· .. f· lze bezpodmínečně shledávati pří
Dovolatel se snazl dohcl I, ze ne d t tku náležité péče a pozor-

činu toho, že ~tinitko .?ylo rozb~o, ;, ne o~~fněna . spěchem a chvatem 
nosti žalovaneho, Pnhod~ byl I Pk Y P t 'Ici kolísáním vozu a Jeho 

"'h .' k ' tk' zastavce v a u ve s an , • ť cestu]1Cl o pn ra, e, "kazení zařízení vozu, pak zkusenos 1, 
těsnotou, vyvarovamm, se ,POSt k' silou a okamžitou disposicí cestu
obeznalostí a obratn~s!t, d~le a e , 'en éči a pozornost, kterouž lze 
jícího. § 1297 obč, ~ak. vyz,:~uJe. Pá~tl nikoli však zvláštni péči a po
od každého rozumneho člove, ~ za kutečnost z které by se dalo usou
zornost, že však nebyla pr~kazana s., ozo;nosti K tomu jest podo
diti, že žalo,;,aný nedbal tet~. ob~~eJ~=sfanoví takt~ omezené objektivní 
tk~:;uti, že zakon v § 129! d~h~' ~fo~ěka předpokládané, že pří .~o~?u~ 
meTltko bedltvosÍl, u kaz b č "'1 pozornosti jest pnhhzetr 
zení otázky, zda.,bylo, šetřen?" o b ,~t~o~h~b~osti, že l~e od každéh:; 
k okoln?sten,: pr!padu. I'!'emuz~ívl železniční dopravy, žádati, by P;' 
rozumneho cIoveka, Jenz );'OU, . t 'iž 'est třeba, by se uml
ukládání zavazadel vynalozll Pll: a pO,zor,:?s , I vJzu a osobní bezpeč-

• , dl tl· bez ohrozovant zanzen ...' stem zavaza a s a o. 'I svítilnu ve voze vldltelne uml-
nosti spolucestujících, najme, by nestrazl "mořádnou a nepřesahuje 

T k ·t íIe a pozornos nem ml , ť • 
stěnou. a ova oP. 'k • dpokládaný. Nelze pochybova 1, ze 
stupeň píle v § 1297 obc,. za , pre , ho člověka J' enž používá želez-
. • d kl' da ti u každeho rozumne , , , Jest pre po a 1 k . tím podmíněným koIisamm vozu, 
nice, by počítal s pohybem var:, a dě za 'ízd zanechal ukládání za-

. pokud není krOm?byčejný~, p~g~lpaest1iže \e inu nedostává yotřebné 
vazadel, anebo SI vyprosl'p0 'ni neobratnost a nedostatecnost ne
sily, zkušenosti a ~b~atno~tl. Ylast , ři ukládání kufru stinidlo u sví
vyviňuje. Jest pro~azan~, z~ za o;::kfna skutečnost, z níž nižši soudy 
tiIny ve voze rozbll a ÍIm jest, P I ·'1 náležitou pili a pozornost 
právem usoudily, že žalovany nevyna OZl 
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podle § 12~7. obč. zák. Rovněž zjistily nižší soudy příčinnou 
m.ezl zavmemm ž~lova~ého a .úrazem žalobcovým, a je tedy 
predpoklad ručebn!ho zava"ku .zalovaného. Že jest pro otázku ",,;"~._, 
z~lova?eho bez vY},namu, ze zalobce, byv zraněn na oku, rukou 
nem. sahl a p~k I satkem se ho dotýkal a oko mnul, správně již 
~~zn~l odvolacl ~oud; tato okolnost jest bez významu i pro otázku 
cmne souvIslosti, ktera by tu byla I tehdy, kdyby se poranění oka 
st!,l? .tak osudn~m teprve tím, že žalobce oko mnul, poněvadž toto 
nan.1 ~al,obc~vo jest vzhledem k okolnostem případu omluvitelné a 
z~~mene, a zal,obce, JakmIle mu to bylo možno, učinil vše, co mohl 
mtl, k vl ykhoJem , Okl a, zejmena Ihned vyhledal lékařskou pomoc a naří
zemm e are zup na vyhověl. 

, P?kud jde ~?~ečně o námitku, že žalobci byla škoda již nahražena 
t~m, ze,~~ POjlstovna. vy!,latila pojištěnou sumu, jest podotknouti, že 
tlm .pOjlstovna vyhoyela jen svému smluvnímu závazku, že však ne
platIla, by, sprostrla za!oyaného povinnosti k náhradě škody, jejíž výše 
dosud nem soudem zjlstena, a toto zjištění soudem nebylo ani předpo_ 
kladem vyplacení pojištěné sumy. 

čís. 9467. 

• .usnesení pozůstalostního soudu, jímž byl povolen zápis odevzdací 
hstmy do pozemkové knihy, jest usnesením ve věcí knihovní. Dovo_ 
lacl rekurs do souhlasných usnesení nižších soudů jest tu vyloučen. 

(Rozh, ze dne 18, prosince 1929, R II 398/29,) 

S o udp r v é s t o I i c e povolil knihovní zápisy na základě ode-. 
vzdací listiny.. ,R e k U r sní s o u d napadené usnesení potvrdiL 

N e j v y s S I S o u d odmítl dovolací rekurs, 

Důvody: 

, .usnesení pozůsta,lost~ího ,soudu, jímž byl povolen zápis odevzdaci 
hstmy do pozemk,ove ~nrh:r, Jest usnes,ením ve věci knihovní, ve smy
slu §. 126 knrh. z~k, trebaze .bylo vyd ano soudem pozůstalostním. Zá
sadne povolUje zapI~y ?O kmh soud knihovní (§ 75 kníh, zák.). Ale 
z tohoto praVIdla zna zakon Úchylky na pf. v §§ 59 61 108 111 knih 
~~k a v § 117 nesp. říz. a posléze v případech, kd~ p~dle ~xekučníh~ 
r!,du, povolule. s~ud knihovní zápisy jako způsob exekuce nebo proza
tr~neho, opatrenr" kd~ knihovní zápisy povolují jiné soudy než soud 
knrhovnr. Tato pnslusnostk povolení zápisu nemá však vÝznamu pro 
po~ah!1 usnesen~ j~ko us~esen~ ~nihovního. Jen tam, kde ;ákon povo
lem zaplsu poklada za vyron Jme pravomoci soudní než knihovní jako 
v~ věci exekuční a .prozatí~l~ích opatření, n;á usnesení povolují~í zá
pIS povahu~snesem exekucnrho nebo prozatlmného opatření. Usnesení 
poz~stalostOIho so~du !? knihovním zápisu odevzdací listiny nemá ta
kove povahy, ponevadz pozůstalostní řízení jest skončeno pravoplat-
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ým odevzdál1lm a knihovní provedení lletýka se úpravy pOI!1eru mezi 
~ědICI, jež jest předmětem hzení pozůstalostního. PIoto jest podle 
§ 130 knih, zák. do souhlasných usnesení nižších soud~ o zápisu ode
vzdací listiny do pozemkové knihy vyloučen dovolacl rekurs (srov, 
náL 7142, 8114, 11616 OL U.). 

čís. 9468. 

Odkazovník může uplatňovati proti dědici náro~ ~ o~ka~u ?hledně 
'ednot\ivých věcí z pozůstalosti jen žalobou o pInem, n.koltv zalobou 
j. • 
urcovac1• 

(Rozh. ze dne 18. prosince 1929, Rv JI 264/29,) 

Žalobkyně domáhala se proti přihlásivší se dědičce, by bylo. uznáno 
právem, že jí přísluší jako odkazovnici nárok z odkazu ohledne jedno~ 
tlivých nemovitostí a svršků z pozůstalosti. ~ r o c e sn! s o udp/ v e 
s t o I i C e uznal podle žaloby, o d vol a c I s o U d zalobu zaml tl. 

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

D ů vo d y: 

Žalobkyně domáhá se toho, že jí podle obsahu posledn! vůle zů
stavitelky přísluší jako odkazovnici nárok z odkazu ohledne ]edn?tlI: 
vých nemovitostí a svršků z pozůstalosti. Leč jedmé vhodnou a pravne 
přípustnou žalobou pro nárok ten byla žaloba o plnění, an odkazovník 
může podle § 6S5 obč, zák. žádati vydání odkázaných jednotli~ých 
věcí, o něž i ve sporu jde, ihned. Ve sporu tor;r byla by pak ota~ka 
platnosti poslední vůle otázkou yředběžn?u. zalo~~J~ě, p~dala • vsak 
žalobu o určenÍ. Podle § 228 c, r. s, jest zaloba o zJlsten. zasadne vy
loučena všude tam, kde lze ihned žalovati o plnění, neboť nemůže míti 
právní zájem na brzkém soudním zjištění určitého právního poměru 
ten, kdo si nároky z právního poměru může ihned pořadem práva vy
máhati. žalobkyně nemůže opodstatniti zájem pa žádaném zjištění ani 
poukazem k ustanovení § 178 nesp, říz" poněvadž rozsudkem odsuzu
jícím žalovanou k vydání odkázaných věcí, bude úplně nahraženo po
tvrzení pozůstalostního soudu ve smyslu § 178 nesp. říz. Projednávaná 
žaloba jsouc podle svého konečného návrhu jen žalobou o zjištění, jest 
podle § 228 c. ř. s, zřejmě nepřípustná a právem ji odvolací soud z to
hoto důvodu zamítl. 

čís. 9469. 

Ustanovení § 237 c. ř. s. plati i ve sporu O rozvod manželství od 
stolu a lože. 

Prohlásil-ii manžel žalovaný o rozvod v žalobní odpovědi, že sou
hlasí s rozvodem manželství od stolu a lože, ale navrhuje, by byl roz-
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vod vysloven z viny obou stran, připojil se tím k žalobě a 
návrhu uznati, třebas žalující manžel vzal žalobu zpět. 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1929, R I 937/29.) 

Při roku dne ll. dubna 1929 před procesním soudem prvé 
vzala žalujíci manželka zpět žalobu o !"Ozlnku, vzdavši se žalotmílhc 
nároku. S o udp r v é s t o I i c e usnesením ze dne 11. dubna 
nevyhověl návrhu žalobkyně l1a zpětvzetí žaloby a rozsudkem z 
dne žalobu o rozluku zamítl. Usnesení odůvodnil t a k to: olAhl, ..• _' 

podala dne 8. července 1928 žalobu o rozvod manželství od 
lože. žalovaný v žalobní odpovědí prohlásil že souhlasí s rn·"!(,,,".~ 
od stolu a lože, ale navrhl, by byl vysloven ~ víny obou stran. 
kyně prohlásila při ústním jednání dne 11. dubna 1929, že téře za.lob-u 
zpět a vzdává se žalobního nároku. žalovaný opřel se tomuto !1avrrl" . 

~váděje,že se přípOjil k návrhu na povolení rozvodu z viny 
ze Jde o obapolnou, vzájemnou rozepři, takže jednostranně ZalUl)a 

vzata býti nemůže. Podle ustanovení § 237 c. ř. s. může sice 
loba vzata zpět bez přivolení žalovaného až do konce ústního př1olíi:enL 
~řekne-li se žalobce zároveň nároku. Ale civilní řád soudní byl 
sen dne 9. srpna 1895, dávno před zákonem o rozluce ze dne 22. ~"pt"" 
1919, čís. 3~O sb: z. a n., takže nemohl býti předvídán případ, že 
se vyskytlo jUdlClUm duplex, kde by i žalovaný měl zvláštní zájem 
t~m, by byl rozhodnut spor, proti němu původně vedený, který se 
pnpojením se k žalobní žádosti s částečným změněním, stal jaksi i . 
žalobou. V souzeném případě navrhl žalovaný povolení rozvodu od 
st,~lu a lože z viny obou stran, tedy i z viny vlastní, má tudíž tím větší 
zajem na tom, by rozepře byla rozhodnuta, an sám uznává, že i on má 
VIllU on~ rozvratu manželství. Proto nemŮže býti ponecháno žalobkyni 
na vuh, by zpětvzetím žaloby i při vzdání se žalobního nároku . 
vůli žalovaného celé dosavadni řízení a jeho výsledky i druhou stranou 
při voděné, jednostranně zvrátila a žalovaného zbavila možnosti dosíci 
soudního rozhodnutí o jeho návrhu na povolení rozvodu z viny obou 
stran. Žalova?ému vznikly by zbytečné útraty a ztráta času, kdyby te
prve novou zalobou vystupovati měl proti žalobkyni a opětně činiti 
tytéž n~vrhy a nabízeti tytéž důkazy, když již v rozepři zpět brané věc 
byla pr~.dnesena a p.robrána. . Něco jiného by bylo, kdyby žalovaný 
v rozepn byl navrhl jen zamítnutí žaloby a tím dal na jevo, že si roz
yodu ~~bec n:př~je. Pak by zpětvzetím žaloby nebyl poškozen žádný 
jeh? zaje:n, n~brz n.aopak bylo by jednáno v jeho intencích, společen
stVl manzelske nadale v platnosti punechati. S o u d dr u h é s t o
I i.,: e ,z,?ěnil nap,adené !Isnes:n! v ten rozum, že vzal na vědomost pro
hlasem zalob~.yne o zpe~z:tr zaloby; k odvolání žalobkyně napadený 
~ozsudek ~rusll a u~nal zalovaného povinným nahraditi žalobkyni 
utraty. O u vod y: Zalobkyně vzala při stání dne ll. dubna 1929 
před prvým soudem žalobu zpět vzdávajíc se při tom žalobního ná
roku. Pod!.e výs~ovného ustanovení § 237 c. ř. s. byl tento postup pří
pustny, pn čemz se podotýká, že i při vydání civilního řádu soudního 
platil dvorský dekret ze dne 23. srpna 1819 sb. 1595 z. s. o řízení roz-
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lukovém a rozvodovém; naopak ustanovení navržen,.é vládou ,při po
radě o c. ř. s. (§ 599-609 c. ř. s.), byla vyloučena vyborem sne~lOv.ny~ 
'ežto podle názoru výboru nebylo by nic změněno těmito navrzenyml 
~stanoveními na ustanoveních shora uvedeného dekretu. P?dle tohoto 
dvorského dekretu bylo možno, by žalovaná strana souhlaSIla s roz.v,o
dem, rozlukou, avšak z viny žalující strany. Přes, to nebylo I11.C ,zvlast
ního v civilním řádu soudním ustanoveno v otazce zeetvze!1 zaloby. 
Naopak i návrhy na zjištění učiněné za řízení .(§ ~59 c. r. s.) zalovan~u 
stranou nemohou býti vyřízeny soudem, jakmtle zaloba byla vzata zpet 
(zodpovědění min. sprav.). Nelzeť vydah rozsudek bez zaloby. Z to~.o 
vyplývá, že zpětvzetí žaloby se vzdáním se žalobního nár?ku b~lo pn
pustné a že následkem toho nebylo lze rozhodnoutI o navrhu zalova
ného, by rozvod navržený v žalobě byl vysloven z ~my o.b~u ·stran. Ze 
stížnosti vyplývá, že žalobkyně činí návrh, . b.y zpetv,zeh z~loby, bylo 
vzato na vědomí. Zpětvzeti žalopy sevzdamm se zalobmho naroku 
bylo tudíž vzato na vědomí. Podle § 237 c.ř. s. jest žalobkyně po
vinna, zaplatiti žalovanému útraty sporu prvé stoliEe. V t9.mto oh.l~dL~ 
stačilo, že žalovaný založil včas seznam útrat, amz. by ,uctnll z~lastm 
návrh (§ 54 c. ř. s.). Následkem toho bylo k,odvolam zalobkyne roz
sudek zrušiti, ježto žalobní nárok byl vzat zpet. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, po~ud, napa~ 
dal usnesení soudu druhé stolice jímž bylo vzato na vědomI zpetvzeh 
žalob)', vyhověl však rekursu do 'usnesení soudu d,ruhé sto]ice, jím~ byl 
zrušen rozsudek prvého soudu, zrušil v tomto smeru jakoz I ve vyroku 
o útratách usnesení odvolacího soudu a uložil mu, by rozhodl o odvo
lání žalobkyně ve věci samé. 

Důvody: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati oprávnění. Také pro spory o roz
vod manželství platí ustanovení § 237 prvý odstavec c. ř. s;, ž~ žalo,ba 
může býti vzata zpět bez přivolení žalovaného až do konce u~tl1lho pre,~ 
líčení zřekne-li se žalobce zároveň nároku, což se skuteč ne stalo pn 
roku 'ze dne ll. dubna 1929 neooť zvláštní předpisy, platící pro řízení 
ve věcech manželských ne~ají odchylného ustanovení. Ačkoliv žalob
kyně neučinila výslovně návrh na změn~ n~p,adr;ného usnes,ení s?u,du 
prvé stolice, vyplývá z obsahu rekursu, ze Čtnl na~rh, by zp:tvzeh za
loby bylo vzato na vědomí. Práve,m pr?t? vyhovel rekurs~1 soud re
kursu žalobkyně, pokud se týče zpetvzeh zaloby, a dovolaclll1u reku;su 
nebylo proto vyhověti. Nelze však upříti oprávnění rekursu žal,ovaneho 
do druhé části napadeného usnesení, již rozsudek soudu prve stohce 
byl zrušen, neboť nelze přisvědčiti právnímu názoru odvol~cího soudu; 
že bylo zrušiti rozsudek, ana žalobkyně žal~bu vzal,a zpet., Odvolac! 
soud přehlíží, že žalováný prohlásil ke konCI žalobl11 odpovedl, ktera 
byla přednesena při roku ze dne 23. října 19Q8, že souhlasí s rozvod~m 
manželství od stolu a lože, ale navrhuje, by rozvod byl vysloven z vmy 
obou stran. Tomuto prohlášení a návrhu v souvislosti s tím, c~ žalo;
vaný před tím přednesl, dovolávaj~ se úp!né~o ~o~vrat~ ma?zelstvl, 
nelze rozuměti jinak, než že se tím zalovany pnpojuje k zalobe o roz-
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vod, že i sám se své strany se domáhá rozvodu manželství čině 
~ávdl ve smysl~ § 2 n:,ř. min .. sprav. ze dne 9. prosince 18i17, čís. 
r. zak. ~ tako;:ymt,o nav!.hem Jest v~ak podle výslovného předpisu § 
uved~neho nar!zelll na,lozltJ Jako se zal obou, a jest tudíž posuzovati 
tak, J~~o by zalovany byl podal žalobu navzájem (srovnej rozh. 
n. s. CIS. 8904). K tomu žalovaný správně také poukázal při roku 
dne ll. dubna J 929, prohlásiv, že, an se připojil k návrhu na 
rozvodu, Jde o obapolnou vzájemnou rozepří. Vzala-Ii tedy ža]lobkyně. 
žalobu zpět, bylo přes to uznati o návrhu žalovaného, by """U'C""VI 
bylo rozvedeno z vlily obou stran, a bylo proto se usnésti, jak se 

čís. 9470. 

Na základě kupní smlouvy, jíž prodal knihovní vlastník nemovitost 
jiné,!1U, jakož i na základě postupní listiny, jíž nabyvatel postoupil ne
movitost druhému, jest tento oprávněn žádati o knihovní vklad vlast
nického práva po knihovním vlastníku. 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1929, R I 978/29.) 

Smlouvou ze dne 20. března 1929 prodala Anna C-ová Arnoštu 
S-ovi spoluvlastnictví k nemovitosti, prohlášením ze dne 21. března 
1929 postoupil Arnošt S. Františku C-ovi' práva z kupní smlouvy s An
nou ~-ovou. Kmhovní žádosti Františka C-a, by mu byl na základě 
kupm smlouvy ze dne 20. března 1929 a prohlášení ze dne 2 L března 
1929, pov?len ~klad práva vlastnického na spoluvlastnický podíl při
p~any kl1!hovne dosud Anně 'G-ové s o udp r v é s t o I i c e vyho
vel, rek u r snL s o u d knihovní žádost zamítl. D ů vod y: Prohlá
šení ze dne 21. března 1929 jest podle svého obsahu dodatkem ke' 
smlouvě trhové, uzavřené podle notářského spisu ze áne 20. března 
19~,9 n;ezl Annou C-ovou :' Arnoštem S-em, a jest proto nutno, by pro
~lasel1! bylo spolupodepsano Annou C-ovou, jejíž právo má býti zru
seno § 32 písm. b) kn. zák. Toho jest tím více zapotřebí, ano z plné 
mocI ze dne ll. března 1929 udělené Františkem C-em Arnoštu S-o ví 
plym:, že Anna C:.?vá svou nemovítost Františku C-oví prodati nechce, 
tak ze by prohlaselll ze dne 21. března 1929 znamenalo obcházení 
pravé vůle Anny C-ové a chyběla by takto nezbytně nutná vkladní do
l~žka původní v!astnice Anny C-ové. Neodpovídá tudíž prohlášení před
piSU § 32 kn. zak. a nemůže tudíž na jeho základě zápi.s býti povolen. 

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

D ů vod ý: 

Je~t př~svě?čiti stě.žova!eli; ,že není podle knihovního zákona a po
d~e predloz~nych lIstm prekazky, by nebyl povolen navržený vklad 
~~evodu prav spoluvlastníckého a užívacího s Anny C-ové na Fran
tJska C-a. Tvrzenou neplatnost kupní smlouvj' ze dne 20. března 1929 
pro omyl v osobě druhé smluvní strany může Anna C-ová uplatniti jen 
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orem, knihovní soud nemůže k ní přihlížeti, poněvadž z c:.~sahu, pí...: 
sp mé smlouvy není patrná, Stěžovatel zažádal společn~u zadosÍl za 
~e~hovní výkon listin o dvou právních jednáních, kupm smlouvy ze 
d~e 20. března 1929, kterou Anna C-ová prodala A;nostu S-OVl spo!u
I stníctví k domu, jednak prohlášení ze dne 21. brezna 1929" kterym 
~:nošt S. postoupil, plně smluvní závazek převzatý plnou mocI ze .~ne 
11 března 1929, práva z kupní smlouvy s Annou C~ovou Franhsku 
C-~vi. Obě listiny mají všechny náležitosti pož,adovane v §§ 26, 2: a 
3? kn. zák. pro listiny, na jichž základě má byl! povolen vkla~ p;~va 
k~ihovního, takže nemůže býti pochybnosti, že, by nebylo, p:~kazk1 

. roti vyhovění návrhu, kdyby byly podány dve samo~tatne zadostJ; 
První za vklad převodu práv z kupní smlouvy na Arn~sta S-a, druha 
~a vklad převodu týchž práv s Arnošta S-a, na F:anŤls~a C-a. Podl~ 
§ 123 kn. zák. by Anna C-ová byla musIla byt~ uvedomen~ o po:"olell! 

rvního převodu, ale nebyla by mohla si s úspechem do ~eho stezo~at 
~ důvodů nyní uplatňovaných, totiž, že nesv,oh~a ku prevodu, svych 
knihovních práv na Františka C-a .. O povolem ~rev?du s. Arn?sta ?-a 

Františka C-a nepotřebovala bv Anna C-ova byl! all! uvedomena 
na ", b'blb'd a k rekursu nebyla by vúbec oprávnena, ne ol ne y. a y. pre~o em 

'ZI' ch práv zkrácena. Tím že místo dvou samostatnych zadosh byla CI , . I" , , d 
podána jen jedna a že podle ~ 22 kn. z.~k. byl povo er: jJnmy prevo 
knihovních práv s Anny C-ove na FrantJska,C-a, nezm.emlo ,se mc ~a 
opodstatněnosti námitek ~nny C-~~é ~ na JeJlm rek~rsnlln prav~. S na
zorem rekursního soudu, ze prohlasem ze, dne 21. .brezna 1929 Jes,t po
dle svého obsahu jen dodatkem k trhove smlouve ze dn~ 20. brezna 
1929 a potřebovalo proto souhlasu a pOdpISU Anny C,-ove, ~el~e ~ou
hlasití. V pravdě jest toto prohlášení zcela samostatnym pravmm Jed
náním postupem práv, jichž Arnošt S. nabyl kupil! smlouvou, na Fran
tíška C-a. Podle předložených listín ujednal František S. kupní smlouvu 
ze dne 20. března vlastním jménem, nabyl sám z ní práv a ~tal se 
sám z ní zavázaným. V poměru k Františku C-ovi ?e?yl z,!,?cne,ncem, 
nýbrž náhradníkem, František C. mohl z Je~o Jedn~9' ~abyh prav te
prve postupem, jenž se stal skutkem prave prohlasemm ze dne 21. 
března 1929. Souhlasu Anny C-ové nebylo k platno sÍl postupu zapo
třebí a nebyla jím nějak dotčena. 

čís. 9471. 

Výklad dopravních podmínek československé plavební společnosti 
Labské. 

Ručila-li společnost za škodu z krádeže i:n, bylo-.Ii ,s n! uzavřeno 
pojištění, neručí, nestalo-li se, tak, nejen, za ,~ko?u z Kradeze při pla
vebních nehodách, nýbrž za skodu z kradeu vubec. 

(Rozh: ze dne 19. prosince 1929, Rv I 71/29.) 

žalující firma odevzdala československé plaveb~í spo~ečnosti Lab
ské v Praze zásilku zboží, jež byla za dopravy častečne vykradena. 
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Žalobě proti plavební společnosti pro c e sní s o II d P r v é 
I i c e vyhověl, o d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

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

Důvody: 

, R?zh,odnutí,o dovol,ání: podaném jen z důvodu § 503 C1S. 4 c. 
zav1,Sl vyhradne na pravl1lm vykladu § 84 dopravních podminek 
v~ne ~eskoslovensk~ plav~bní akciové společnosti Labské, na 
zaklade byla sjednana nakladní smlouva a to v doslovu nl,tiv'''~ 
v září 1926, tedy podmínek ze dne 1. led;a 1912 s dodatkem Vl 
da~ým dne I; únOra 1920. Podle těchto podmínek ručí společnost 
ztraty nebo, skodl;'>. které r;ovstaly plavebními nehodami, na př. 
razem, najebm, ,srazkou lodi, vmknulim vody, vlnobitím, přívalem 
neb? ohnem, vybuchem, krádeží, nebo vyšší mocí« jen tehdy, 
s ni smluveno nebo podle § 115 podmínek u ní navrženo po,jištěnll' 
zbo~í, ~ t.o p.?9Ie pojišťovací smlouvy, kterou 
s predl11ml pO]1sťovnamL Není sporné, že pojíštění 
nebylo al1l ,smluveno ~ni navr,ženo a že pojišťovací premie 
placena, Narok, by zalovana společnost nahradila škodu z L-"Ó~"70 
není pro!o po prá~u, Výklad p,rvního soudu a žalující strany, že se § 
d~pravlllch p.odmmek, vZ,t~huJe. jen na ~rádeže při plavebních 
dach neb s nimi sOUV1Sej1CI, a ze nevylucu;" ručení 'p'UleCn'),TI 
deže ostatní, nemá opory v jeho doslovu.' Podle ob'yčejrléhlO 
slov v jejich souvislosti nelze ho vyložiti jinak, 
lací soud, totiž, že stejně jako za škody způsobené je,jn,)tlivýn 
kladmo vypočtenými plavebními nehodami, neb a výbUl:he,m; 
ne?o ;,yšší mocí, ručí žalovaná společnost také za škody z 
k,radez,; Jen, kd~ž to bylo při přijetí zboží k přepravě zvlášť ~!.,~~~:I~O 
bm ,zpusobem, ze bylo smluveno pojištění zbOží proti všem ' 
va,nym nebe~pečí~, z,a zvl~štni, mimo obyčejné dovozné platnou 
n:<;nu. Nemozno~t pneho, vykladu plyne také z § 115 podmínek a z § 
pnl?hy P', v nemz ;nezl ~ebezpečími krytými pojistkou jest uvedena 
ta~e kr~de} bez, jak~~okohv obmezenl. Dopravní podmínky z 1. října 
1 ?26" ]1:hz se, z~lu]1cl ~t~ana dovolává pro svůj výklad, nemluví pro 
~I, nybrz proh ~I" neb?! 1 o~y stav! v § 84 škodu z krádeže v jednu 
radu a na, roven ~k?dam, zpus~benym, z jedn?tlivých ryze plavebních 
n~hod, avsak take skodam zpusobenym ohnem, výbuchem vzbouře
I1llTI a vyloupením, při čemž nesejde na tom, zda umístně~í závorek 
v to~:o předpis~ jest úmyslné, či omylné, neboť v obou případech se 
9dmlta, nebylo-II smluveno nebo navrženo pojištění zboží ručení za 
skody ,z kráde~,: v~bec, ni~olí~ je,: za ško?y ,!, krá~eží při' plavebních 
nehod,ach. O n~jak,em rozhsoval1l techto kradeZl nem ani v nových do
prav,mch podmmk~ch stopy. Bezpodstatné jsou také všechny námitky 
p!Oli platnos!l, a ;-:avaznosli sporné smluvní podmínky s hlediska práv
m a hospodarske povahy dopravy, Ustanovení obchodních zákoníkú 
o ručení pov~:nika ,z~ ško,dv,vzniklé za přepravy nejsou povahy vížící, 
smlou,vou mu~e byli rucem povozníka rozšířeno, ale i obmezeno, 
Dobrym mravum a mimo to zákonnému předpisu § 276 něm. obč. zák, 
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by odporovala jen úmluva sprošťující povozníka již předem (učem za 
škodu způsobenou úmyslně jím samým nebo lidmi, za něž ručí, avšak 
o důkaz, že ztracené zboží odcizili lidé žalované společnosti, se žal~
jící strana ani nepokusila. Není též správným tvrzení dovolatelov?, ze 
odepíráním ručení za vykradení přepravovaného zboží porušule zalo-
vaná společnost svou přirozenou, přijetím zboží k přepravě převzato,u 
ovinnost ochrany zboží před zloděii. Podle § 84 dopravních podml

~ek neodepirá společnost toto ručen( nýbrž požaduje, by druhá .~trana, 
trvá-li na něm, nechce-li nebezpečí krádeže sama nésb nebo J1nde a 
jinak se proti němu pojistiti, zaplatila mimo d.?~ozné také je~t~ p~
jišťovací premii, kterou se společnost sama zallstule proli mozne na
bradní povinnosti. Společnost přepravuje podle toho zboží za dvojí 
sazby; za obyčejné, při nichž odpadá ručení za škody nezpůsobené 
úmyslně, a za zvýšené, při nichž společnost íučí za všechny škody 
uvedené v § 84 podmínek a v § 3 přílohy D, Ana v souzeném případě 
žalujíc! strana nepojistila zboží ani u žalované společnosti, ani u jiné 
pojišťovny a ušetřila tak pojišťovaci premii, nemůže škodlivé náslelL 
své šetrnosti přesunovati na bedra žalované strany. 

čis.9472. 

/.: , 
Ten, komu přisluší proti jinému nárok na plněni, může žádati toto 

plnění hned, neni-Ii pro ně smluvena lhůta. Ten, komu druhá strana 
odevzdává, pokud se týče ten, kdo naléhá na odevzdáni koupené věci, 

. musl býti zpravidla sám se své strany hotov splniti svůj vzájemný zá
vazek, nesplnil-Ii jej již dříve. Není však vyloučena úmluva, že ta neb 
ona strana má býti povinna plniti napřed. K tomu se však vyžaduje, by 
vůle stran směřovala k tomu, by onen pravidelný vzájemně se pod
miňující vztah oboustranného plněni byl změněn tak, že jedna strana 
za všech okolností má býti povinna plniti napřed. . 

Byla-Ii pro depuračni povinnost prodatele nemovitosti stanovena 
konečná lhůta knihovním vkladem kupní smlouvy, jenž se měl státi 
teprve po splněni závazku kupitele (zaplacení kupni ceny), nemůže 
kupítel činiti zaplaceni kupní ceny závislým na předchozím výmazu 
knihovních závad. 

(Rozh, ze dne 19, prosince 1929, Rv I 132/29.) 

Žalobkyně domáhala se na žalovaných jednak faktického ode
vzdání domu koupeného od žalovaných jednak toho, by ji žalovaní 
hned pustili do držby pokoje' vedle kuchyně žalovaných v prodaném 
domě. Žalovaní namítli, že žalobkyně dosud nezaplatila kupní cenu, 
pokud se týče její zbytek po srážce knihovních dluhů, jež žalobkyně 
měla podle úmluvy převzíti na započtení do kupní ceny, Žal.obkyně 
namítla zase protí tomu, že nebyÍa a není povinna zaplatití kupní cenu, 

. dokud žalovaní nedostáli svému depuračnímu závazku. O ba niž š í 
s o u d y žalobu zamítly, o d vol a ci s o u d z těchto d ů vod ů: Prvý 
soudce zjisti!, že část kupní ceny 25.000 Kč, vykázaná v písemní kupní 
smlouvě ze dne 17. března 1928 jako hotově zaplacená, nebyla ve sku-
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!ečnosti, zaplavcena, l:aopak že se podle ujednání zaplacení této 
zalovanym melo státi teprve 25. března 1928. Dále zjistil že se 
cení této částky ani nestalo 25. března 1928 a že písemná' kupni 
va ze dne 17. března 1928 měla býti odevzdána Leopoldu 
k uschování a že vlastnické právo. žalobkyně mělo býti vloženo 
po :plně~í závazku žalobkJ:,ně, .nejdříve v~ak při nejmenším po 
cem prve splatky 25.000 Ke, dale ZjistJl, ze usnesením ze dne 2. 
na 1928 k žádosti z téhož dne bylo pro žalobkyni vloženo právo 
nické k domu, ač žalobkyně prvni splátku na kupní cenu 
zjistil, že se žalovaní zavázali, písemnou kupní smlouvou 
na své útraty kromě břemen váznoucích pod C 66, 67 a 
další břemena, která by na předmětu koupě vázla až do 
vkladu trhové smlouvy. Tato zjištění nejsou odvolatelkou 
Byla proto podle § 498 c. ř. s. i odvolacím soudem vzata 
rozhodnutí. Předpoklad pro odepření plnění žalobkyně z 
1052 obč. zák. snaží se žalobkyně teprve odvoláním uplatňovati 
za řízení V prvé stolici netvrdila a neuplatňovala, že yzájen1<né' 
žalovaných jest ohroženo jich špatnými majetkovými poměry, o 
nevěděla, naopak jen uváděla, že jest ochotna kupni cenu zaola.!i 
jakmile žalovaní dostojí odbřeme,ňovacímu závazku nebo závady ty 
srážku kupní ceny převezmou a tvrdila, že první splátku 25.000 
proto nedodržela, že po uzavření kupní smlouvy byla vložena 
dávka Julia O-a 33.000 Kč. Následkem toho vše to, co r>rlun II o t"lT 

V tomto směru v odvolání uvádí, jest nepřípustnou 
482 c. ř. s. Než, i kdyby toho nebylo, nemá v souzeném 
novení § 1052 obč. zák. proto místa, že o závadách do 
smlouvy na domě váznoucích žalobkyně vč děti mohla, exeklučilí 
stavní práva pro pohledávky Karolíny' B-ové teprve dne 
1928 vložená jsou nepatrná, pro pohledávku Juliana J-a vl()ženo 
kuční právo zástavní až 31. března 1928, tedy v době, kdy 
nedostála závazku dne 25. března 1928 složiti splátku 25.000 
pokud Jde o poznámku pořadí k zajištění pohledávky 30.000 Kč s 
na základě podání ze dne 20. března 1928 povolenou, nejde 
o zápis zástavního práva a v pořadí poznámky dosud zástavní 
zapsáno nebylo. Následkem toho se až dosud majetkové poměry 
lovaných proti stavu z doby uzavření kupní smlouvy nezhoršily' 
by odůvodnily u žalobkyně odmítnutí plnění z její strany. Tvrzení 
volatelky, že žalovaní byli podle dohody povinni k depuraci bez 
lhůty, odporuje bezvadnému zjištění prvého soudce, neboť tento 
opak na základě svých zjištěni došel k závěru, že žalobkyně byla 
vínna plniti napřed, ježto měla dne 25. března 1928 složiti 25.900 
kdežto ?epurační povinností žalovaných byl stanoven konečný 
klllhovnim vkladem kupní smlouvy, což, jak z výpovědí svědků 
státi se mělo teprve po splnění závazku žalobkyně. Následkem 
prvý soudce právem, ano jest zjištěno, že žalobkyně nesložila 
prvou splátku dne 25. března 1928 splatnou, ani dalšÍ poplatek dne 
dubna 1928 splatný, opíraje se o ustanovení § 1052 obč. zák. 
že žalovaní jsou oprávněni odepříti faktické odevzdání domu 
poněvadž prohlášení její, za kterých podmínek chce nyní plniti, 
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ustanovením kupní smlouvy. I závěr prvého soudce) že ~aIOVan)r111 
kupní smlouvou zakázáno až do knihovního vkladu teto smlou

vy nemovitost zatižiti, jest uznati za správný, ježto předmětem depu~ 
ace podle závazku žalovaných nebyly jen závady v době uzavre11l 

r mlouvy, nýbrž všechna břemena, která by až do knihovního vkladu 
s mlauvy vázla a k výmazům těm podle úmluvy měli dostí času do do
s než po předchozím plnění žalobkyně mohlo by dojíti ke knihovnímu 

"".",(]U kupní smlouvy. žalobkyně se sama octla v prodlení s plněním 
a nemůže proto žádati na žalovaných vzájemné plnění, dokud dříve 

- závazkům. Jsou proto veškeré vývody odvolatelky, ji-
pf()k"za.l1 chce porušení zásad dobré víry na straně žalovaných, 

poněvadž dosavadním jednáním žalovaní neučinili 
splnění svého na předchozím plnění žalobkyně podmíněného závazku 
nemožným a má žalobkyně nejméně práva žalovaným vy.týkati věro
lomnost, když na celou trhovou cenu 75.000 Kč jen 500 Kč zaplatila, 
ač lhůta k úplnému zaplacení trhové smlouvy dávno již prošla 
a knihovního vkladu vlastnického práva jen tím dosáhla, že proti úmlu
vě od Leopolda M-a kupní smlouvu, u něho deponovanou pro dobu,. 
než své závazky splní, si předčasně opatřila. 

Ne j vy Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
soudu prvé stolice, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl. 

Důvody: 

Dovolatelka uplatňuje dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s. a vy týká_ 
že odvolací soud neposoudil věc po právní stránce správně, pótvrdív 
zamítavý rozsudek soudu prvé stolice v podstatě z těchže důvodů. 
Dovolání jest důvodné, byť i s jeho nazíráním na věc nebylo lze ve 
všem souhlasiti. Dovolatelka se domáhá žalobou jednak faktického 
odevzdání domu koupeného od žalovaných, jednak toho, by žalovaní 
ji hned pustili do držby pokoje vedle kuchyně žalovaných v prodaném 
domě. žalovaní namítají, že žalující kupitelka dosud nezaplatila kupní 
cenu, pokud se týče její zbytek po srážce knihovních dluhů, jež ža
lobkyně podle úmluvy měla převzíti na započtení do kupní ceny, a ža
lobkyně proti tomu zase namítá, že nebyla a není povinna zaplatiti 
kupní cenu, dokud žalovaní nedostáli svému depuračnímu závazku. 
Pokud jde o smluvený způsob plnění hlavních závazků obou stra" 
z kupní smlouvy (odevzdání předmětu koupě, zaplacení kupní ceny), 
zjístily nižší soudy, že žalující kupitelka byla povinna zaplatiti kupní 
cenu dne 25. března 1928 částkou 25.000 Kč a pak dne 20. dubna 1928 
zbytkem, kdežto užitky, práva i břemena a nebezpečí koupené nemo
vitosti měly přejíti na žalobkyní dne 1. du'lna 1928. že toto usÍ3novenÍ 
smlouvy zahrnuje v sobě též závazek žalovaných, by řečeného dne pro

'daný dům žalobkyni skutečně odevzdali, nebylo ve sporu vůbec bráno 
v pochybnost a obě strany zřejmě z toho vycházejí. Je dále nesporno, 
že dosud žádná ze stran nesplnila, zejména že žalobkyně ani dne 25. 
března 1928 ani později kupní cenu ani zcela ani z části nezaplatila, 
Jde nyní především o to, zda a za jakých předpokladů může se žalob
kyně vzhledem ke zjíštěnému stavu věci domáhati na žalovaných ode-
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vzdání koupeného domu, ač sama dosud svúj závazek nesplnila, 
ovšem již v žalobě prohlásila, že jest ochotna bud' zaplatiti kupní cenu, 
až by žalovaní dostáli svému depuračnimu závazku, nebo převzíti na 
srážku z kupní ceny i ostatní knihovní břemena. Budiž hned na tomto 
místě podotčeno, že podle zjištěné úmluvy stran měla žalolJkjTllĚ 
srážku z kupní ceny 75.000 Kč převzíti jen určité knihovní 
zbytek kupni ceny byla povinna zaplatiti hotově. Pokud se nyní ',~V><, 
na místě hotového zaplacení převzíti i ostatní břemena k započtení na 
kupni cenu, nemá to vůbec opory v tom, co podle závazného zjištění 
nižších soudů bylo mezi stranami ujednáno, a jde proto o jednostranný 
projev žalobkyně, jenž pro spor nemá významu a k němuž nelze vůbec 
příhlížeti. Z ustanovení §§ 1052, 471, 904, 1170 a 1162 obč. zák. vy
plývá základní zásada právní, že ten, komu přísluší proti jiné osobě 
nárok na plnění, může žádati toto plnění hned, není-Ii určitá doba pro 
plnění smluvena, jakož i, že ten, komu druhá smluvní strana odevzdává, 
pokud se týče kdo naléhá na odevzdání, musí zpravidla (I. j. pokud 
úchylka neplyne ze zákona nebo ze zvláštní úmluvy, o čemž hned 
stane další zmínka) i sám ze své strany býti hotov splniti svůj vzá-. 
jemný závazek, jestliže jej nesplnil již dříve. Při oboustranných smlou
vách přejímají se právě závazky zpravidla jen k vůli a za předpokladu 
zajištěného vzájemného plnění a nemá proto žádná strana býti nucena, 
by plnila druhé, není-Ii ujištěna vzájemným plněním této druhé strany. 
Jelikož však tu jde o předpisy rázu dispositivního není ovšem vylou
čena úmluva stran, že ta neb ona strana má býti povinna plniti napřed, 
jak je tomu na př. při úmluvě o plnění na úvěr, ujednáni splátek a pod. 
(srov. § 1063 obč. zák.). Taková úmluva může ovšem míti vzápětí 
jednak, že strana, která podle ni je povinna plniti napřed, nemůže na
léhati na plnění, dokud sama nesplnila, jednak vylučuje zpravidla 
(vyjmouc případ druhé věty § 1052 obč. zák.) uplatnění zadržovacího 
práva, jehož jinak lze se dovolávati námitkou, že strana, naléhající na 
plnění, sama ještě smlouvu nesplnila. Aby však tyto účinky skutečně 
nastaly a zejména, by bylo nutno zachovati smluvenou posloupnost 
vzájemných plnění i v případě, když původně stanovené lhůty pro 
plnění již uplynuly, k tomu se nutně vyžaduje, by při tom nešlo 
jen o vedlejší podmínky platebni, jež nebyly však shodnou vůlí stran 
učiněny podstatnou součástí smlouvy, nýbrž by vůle stran směřovala 
právě k tomu, by onen pravidelný, vzájemně se podmiňujicí vzt;ih obou
stranného plnění byl změněn tak, že jedn? strana za všecr, okolností 
má býti povinna plniti napřed s účinky nahoře uvedenými. Zda tomu 
tak jest či-Ii nic, bude posouditi podle okolností případu. Povšechně. 
lze říci jen tolik, že převzetí závazku plniti předem ve smyslu zde vy
loženém, vždy předpokládá, by tu byl pro to rozumný důvod a účel, 
zejména rázu hospodářského, jak tomu zpravidla bude při smluvené 
dodávce na úvěr, na splátky a pod., tak na př. když si kupitel vymínil, 
že napřed musí mu předmět býti dodán a on pak bude cenu spláceti 
ve lhůtách (má si ji na př. koupeným strojem teprv postupně vydělati), 
nebo naopak když si prodatel vymínil, že mu cena musí býti napřed 
zaplacena a on pak teprv zboží dodá (teprv pak je chce vyrobiti nebo 
si opatřiti). 

___ Cís. 9472 - 1665 

. . ' řípad kde žalobkyně 
Posuzuje-Ii se z těchto ~ledIS~;{. sO~~~;J 2~.600 'Kč, načež mohla 

1čla dne 25. března 1928 slozlII pr; n: sp byla pak povinna dne 20. 
~ne 1. dubna 1928 žádati odevzda~1 ,omu a I e tomuto ujednáni o ča
dubna 1928 zapraviti ,zbyte~ kuPlm, c;I'!t~:ne ~řikládati takový výZ11a~ 
savé posloupnostI vza]cnmych p ~~m v době vynesení rozsudku ';,' pn-:~ 
a dosah, že by I dnes (pokU~ ~~~y e, s) kdy všechny tyto Ihuty ]IZ 
stolici dne 19. června 1923,; ,c. r. 'iii 'oněch 25.000 Kč, by mohla 
u Iynuly, žalobkyně musela napred sloz u Nao ak jest uznati, že po 
ž;lobOU žádati odevzdání koupeného d~;n: b/ nebyl ani tvrzen dů
uplynutí původních Ih~t" an nebyl pr~ a~a~kolnosti měla býti povinna 
vod, proč by ~alobkyne! po tom z~l:s;~dati faktické odevzdání don;u, 
napřed zaplal!y 25~??0 ,Kc, by d ~o , tav že každá strana jest ?prav
nastupuje v teto pncme pravl e fY s, 'lnění tedy i žalob kyne ode
něna žádati od druhé strany s~.~~~~~jhově'no ovšem k námitce ža
vzdání koupeného domu, a n;,U~1 Pd Y Id v zaplaceda jen proti tomu, že 
lovaných, že kup~í cena ,n<; Y a ?SU z ruk do ;uky celý nedoplatek 
žalobkyně zároven zap,latI za!ov~~y~rzení lalobkyně, že první ~plát~l; 
kupní ceny. Tomu nell! na ,zava vitost o kterou jde, po s]ednam 
25.00,0 Kč nesložila prot'!" ze n~z~~~~ka poradí pro pohledávku Julia 
kupní smlouvy byla vlozena P, . a latiti kupní cenu, dokud 
Q-a 33.000 Kč a že nebyla ,a nell! pO~!l1na a~iP Nižší soudy zjistily po
žalovaní nedostáli svému zavazku \1 ';ťUfsvědeckých výpovědí způso
dle obsahu kupní smlouvy a na z!, a edo olaci soud že se žalovaní 
bem závazným i pr? ?ovolatelku I tO ešk:rá další bř~mena, která by 
zavázali dáti na s~e u~raty vyn:a~a Ik~ihovního vkladu kupní smlou';,'y, 
na koupené nemovltosl! vazl,a.oz o 'ch b la stanovena konečná Ihuta 
že tedy depurační povrnn~stI zalovanycož Yodle zjištěné úmluvy stran 
knihovním vkladem kupm sn:lo,uv~, u ialobk ně. Z toho právem 
státi se mělo teprve po spInem, zavazk šem v0učuje by žalohkyně 
nižší soudy usoudily, že tato ,~n::uva, v~~lým na před~hozím výmazu 
mohla zaplacení kupní ceny ,~!l1\1 '~~obkyně napřed, dne 25. března, 
knihovních závad. Naopak, me a-~ z 'T'" žalovaní dům dne 1. dubna 
zapraviti splátku 25,000 I,<č ~. pa anf':děN od žalobkyně onoU. splátkou 
odevzdati, plyne z toho, ze v~al.?\y mohli provésti depuraci, a proto 
obdržeti napřed .fond, z n~ oz . k ní ceny ien odevzdání domu' 
může žalobkyně žád,at! proII zapla,c6m d~~u neboi' žalovaní depuraci 
nikoli však odevzdam dep~r?,,:ane, oslu s;"louvy provésti až po ob
jeho povinni jsou podle hore]slho umy 'dí tedy dovolatelkauplat
držení kupní ceny. Po tét,o stránC\~~p:~~~zchází svými vývody s od~ 
něný dovolací důvod po zak~n~, po okolnostech v řízení soudu prve 
volacím zjištěním a pokud u u]e na. soud rávem považoval za no
stolici nepřednesených, které odv,:lacl 'r'IP~stné které ani v dovola-

I .. ' odle" 482 c r s nep , d" e voty v ielO nzem P "'. . ť '. k nimž dovolací sou nemuz 
cÍm řizení nepřestávají býl!, novo. aml: 'ho posouzení věci odvolacím 
přihlížeti při přezkumu spravnostr ,pra,:n~řed soudem prvé stolice vů
soudem. ]meno,vitě ~ovola,telka, v, r~~~~~an 'ch, zejména, co se týče )e~ 
bec netvrdila, ze vza]em.ne .pl~en~roženo rejich špainými majetkovyml 
jich závazku. k, depu!a:l, (]e§s 1;52 druhá věta obč. zák.), ani neuplat-
poměry, o !1Ichznevedela . !O5 

Civilní rozllOdnutí Xl. 
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~lilaJ že úmluva o tom, do kd de v, . 

ze se tak nemuselo sta'" d"y purace mela byŤ! provedena 
tl nve než b v I' , 

~tala se napotom ať již z toho 'neb y za ?Va111 obdrželi kup 
uCmnou. Proto není třeba obírati se o~o.~o du.vodu neplatnou nebo 
puračního závazku převzatého d hze otazkou, pokud neplnění 
ňuje kupitele by ;adržoval k P;o atelem nemovitosti, vůbec 
niti, že ani t~hdy kLl b b 10 Up111 5'enu,. a netřeba ani zvlášť 
podle stavu spor~ tal len? _ \~ekgn,znaŤ! dovolatelce - jakkoliv tomu 
dek,< že by žalovaným musela ost:~itfravo, ;replynul by z toho důs!e_ 
kyne zaplatiti kupní cenu jak~1 < I PO,uha proJe,v~na ochota žalob_. 
vazku, a že by žalovaní :nohl' b ~ ťa ovanl bl' dostah depuračnimu ..•• 
tato jejich povinnost byla č!něK I 0?SOrZe111 odevzdati dům, aniž. by 
kupní ceny, ž,alobkyní, jak patrně ~'í~fvJ~~~afe~k sO~,asn~m zapl3'cení·· 
pravem upIta žalovaným pro nes I < , a. lm zalobkyne ne 
z k~pní smlouvy (zaplacení ku ní ~ nenl hlav~ího .záv~zku kupitelov; 
sobe oSObuje (jak bylo dolíčen~ eny) ;,adrzovacI pravo, které sama 
lovaní nesplnili vedlejší závazek depnep:a:,e~) z toho důvodu, že ža
vzdání domu J'ak J'e vyslovl'ly .«, uraCll!. amítnutí žaloby na 
t hd' 111ZS1 soudy bylo b < , •. e y, kdyby Se vzájemné plnění < I bk' < < y ovsem nutnym jen 
kdyby žalobkyně i dnes b I .za o yne melo státi předem (t J' 

h y a pOv111na nap< d I <. . . . n:? la žádati odevzdání domu což b .. , re ~ OZIŤ! kupní cenu, by 
P:lp~dě mohla by ostatně ž;loba bl'lo JIZ ,:yvrace~o), a i v takovém 
nybrz jediným důsledkem toho yŤ! za!'lltnuta Jen pro tentokráte 
že žalovaní budou odsouzeni spIK~?I~ ~~a~en~ judikatury může býti 
lobkyně současně splní svů' vzá'~~ z~ O ,ll! narok proti tomu, že ža~ 
smluveným podmínkám Ve Jv< . J 111y zavazek tak, jak to odpovídá 
I ' eCI same nebylo < k d ' ze rozhodnouti poněvadž neb I < < "< < vsa ovolaclmu soudu , • b <' yo presne zJlsteno ... 
SpISU ezpecně seznati, které dluh a v . k' '<' a< an! JInak nelze ze 
smlouvy převzíti na srážku ku ,y Ja e ~ysl mela zalobkyně podle 
kupní ceny, jejž bude žalobky~in~acpelnaYt'ta kOhhk podl~ toho činí zbytek 

I I v otovost!. 

Čís. 9473. 

. Vydražitelův nárok na vydání <, I <, . 
Jež není již v držení povinného n 'br1~ usenkstvI vydražené nemovitosti 
exekučního řízení ny'brž na po'- dY rz, v ru ou třetí osoby, nepatři d.~ 

, ta prava. 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1929, R II 411;'29.) 

Žalobkyně vydražila ve vnucené d <b _ . 
!u jde, domáhala se na žalovan' ch ra~ ~ nemovltos!. Zalobou, o niž 
senstvím. vydražené nemovitost? a j~&d~~~ ~a.t,ru, Je.nz prý byl příslu_ 
~OVltOSŤ! prodal žalovaným. P r n~eJsI majitel vydražené ne
zalo?u zamítl. O d vol a c í s o u dO ce_st I s o U ~ P r v é $ t o I i c e 
ch OZIm řízením a odmítl žalob D Z,rUSI napad_eny rozsudek i s před
gatru, který jest příslušenstvím ':;emo u.~ o t? y: Z,alobkyně. žádá vydání 
telka Ve vnucené dražbě. Podl § 1;~ os I, kte;e nabyla Jako vydraži
~~ odevzdání nemovitosti 'akoež i po;led11l<,ods!avec ex. ř. stane 
zltele teprve po splnění vše~h dražeb~~~:neho ~rrslusenství na vydra-

podm111ek exekučním soudem 
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podle ustanovení § 349 ex. ř. Nelze se proto domáhati vydání příslu
šenství, které dosud vydražiteli nebylo odevzdáno, jako v souzeném 
případě, pořadem práva, ph čemž jest úplně bez významu, zda jest 
v rukou povinného či jiné osoby. Třebaže nemovitost po poznámce 
dražebního řízeni přešla do rukou jiné osoby než původního povinného, 
muselo by odevzdání proti ní býti pl'Ovedeno exekučním soudem (§ 135 
eX. i'.). Příslušenství sdílí osud nemovitosti jsouc jen její částí a plati 
proto to, co o ní, i o něm. 

N e j v y Š š i s o u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvo
lacímu soudu s poukazem, by o odvolání dále jednal a znovu rozhodl. 

D ů vod y: 

Soud odvolací zrušil na odvolání žalobkyně rozsudek soudu prvé 
stolice, jakož i řízení mu předcházející patrně pro zmatečnost ve smy
slu § 477 čís. 6 c. ř. s., kterou shledal v tom, že se žalobkyně jako vy
dražitelka mlýna může domáhati odevzdáni sporného gatru a materiálu 
na vozíky uvedeného jako příslušenství v odhadním protokolu reality 
jí vydražené jen v cestě exekuční ve smyslu § 156 a 349 ex. ř. Názoru 
tomu nelze v souzeném případě přisvědčiti, poněvadž gatr a materiál 
na vozíky, o který tu jde, není již podle přednesu stran ve mlýně žalob
kyní vydraženém a tudíž v držení povinných, proti kterým žalobkyně jako 
vydražitelka mlýna jen v cestě exekuční s vyloučením pořadu práva mohla 
by se domáhati odevzdání ve smyslu § 349 ex. ř., nýbrž v rukách žalo
vané firmy, proti níž žalobkyně nemá a v řízení exekučním nenabyla 
exekučního titulu, na jehož základě by se mohla na ní domáhati vy
dání svrchu uvedených věcí jako příslušenství mlýna jí vydraženého. 
Může se proto žalobkyně proti žalované jako třetí osobě na předcho
zím řízení exekučním ne zúčastněné jen žalobou domáhati toho, by jí 
vydala gatr a materiál na vozíky v držení jejím se nacházející. Pti tomto 
právním posouzení věci nemůže o zmatečnosti rozsudku soudu prvé 
stolice a řízení jemu předcházejícíhú ve smyslu § 477 čís, 6 c. ř. s. býti 
řeči. Poněvadž soud odvolací pro svůj odchylný právní názor odvolá
ním žalobkyně věcně vůbec .se nezabýval a o něm nerozhodl, bylo re
kursu žalobkyně vyhověti a rozhodnouti, jak se stalo. 

čís. 9474. 
Odepřeni podpisu protokolu poručníkem strany, jež nebyla zastou

pena právním zástupcem, rovná se podáni výslovného odporu podle 
§ 215 c. ř. s. 

Byla-li v tomto připadě k dotazu odvolacího soudu procesním sou
dem potvrzena odůvodněnost odporu, netřeba dalšího šetření. 

Pokud lze dluh na zákonném výživném vyrovnati započtením vzá
jemné pohledávky. 

(Rozh. ze dne 19. prosince 1929, Rv II 53/29.) 

Na základě pravoplatného rozsudku ze dne 15. prosince 1927, kte
rým bylO výživné, jež měl Arnošt V. jako nemanželský otec podle dří
vějšího rozsudku platití nezl. Anně M-ové penízem 125 Kč měsíčně, 

103" 
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zvýšeno na 200 K' "č" 
byla Anně M-ové ~sl~::~nl:~ s PI~hností od 20. srpna 1927, 
k vydobytí výživného 400 Kč pIJ\ o soudu ze dne 15. června 
exekuce zabavením a přikázán~~ kOv \O? ~q. dubna do 19. června 
V-a. Proti nároku vyma'hane' kY !am j, mzdy povinného 

j ' mu exe UCl podal ',,, I b 
z c uvodu, že mu vymáhající věřitelk povmny, za o ou '. 
68 h na útratách odvolaciho ří ~ nez:: Anna ~-ova dluhuJe 
rozsudkem krajského soudu ďem3 pnsouzenych mu 

~~ ~~účdtovbal nda pohledávku ~~m~~ajiCíd~~~i~el~:8~a kt
ero!1 

. u na o 19. června 1928 a n 'hl b' 
za nepřfpustn9u a zrušena. Podle' 1"0 aVI " J' exekuc~ ~ 
9. srpna 1928 uznala žalovaná F Atokolu o r?ku o :e~o zalobě ze " 
M-em žalobní nárok, načež s noe~ d nna M-ova porucmkem Františkem 
n?sti stran na návrh žalobcův rozs~d~~ e s t o II ~ <; vynesl v . 
navrhu. Poručník odepřel od" pro uznam podle 
vaná nez!. Anna M-ová ne~' plS, Phrot?kOlu s odůvodněním, že ....• 

. , a z ce o Zltl. O d vol a c í s od' 
zamlt!. D ů vod y: Odvolatelka t d' " ".. u 
brž že poručník František M kt :r, I" ze.,zalobl1l narok neuznala, .• 
že ,skutečně žalovaná jest dlu'Žna ~lIoJ~/n ro,~u tZ,ashtupoval, jen '. 
h, ze. však trval n t v " I na u ra ac· sporu 697 Kč ':' 
ňované jsou ne řt us~~é ze pam!!ky Y oposiční !alobě žalobcem .•••. 
sluší proti žalobct bez o;le

z
; vyzl~n~ v~mahane exekucí žalované .ď 

obsah protokolu o roku u na Je ~ ut;ato':,ou, pohledávku, že • 
la žalobní nárok I'est' p. ~k~d o,bsahuJe vetu, ze zalovaná strana 

, ' nespravny . po př' ď v "v' 
u:;nan nárok oposil;ní žalobou up'latňov Ipa:

b 
'2el?res~y, Jez~o 

davka žalobcova J ,any, ny rz Jen utratova 
ručník podpis pr~to1~I~r~~;I~pra~~~st p:otokolov:á~í odepřel prý po
podle předcházejících předpisů Jiv řá~' r. s'd p~dava protokol sepsaný 
ného odporu strany, úplný důkaz ~ r"~'s~u ll! o, pokud. nen~ ~ýslov
tokol s~psaný při roku ze dne 9.srtn~ 1e9~ a,' o t Obtahu J:d?am. Pro
sepsany u soudu podle §§ 207 ' v Jes, Ja o kazdy protokol 
podle § 292 druhy' ods[a'vec a vnas!. c. r: s'v vereJnou hstinou, ajes! 

, .' , c. r. s. proh nemu dop 't' d" k spravnostl v něm dosvědčenéh "bvh us en U az ne-
Žalovaná t d" . o pn e u nebo. dosvědčeného skutku 
nesprávně v~a~s~~ov p~~t~~~le ser.saném, u, rok:, dne 9,srpna 1928 jesi' 
skutečně vYJ'a'dr'I'1 s' , (JeJI porUC111k) zalobní nárok uznala A e procesm soudce ' . t " . . 
telky, že její poručník Františ kM.' ' ze Jes, ,sp~avne tvrzeniodvola_ 
žalobci na útratách 697 Kč 6~ h )en vp~hlasl!, v ze žalovaná sice dluží 
pohledávku výživného 40,0 Kč' ."\ vsa nemuze, L~znvati započtení na 
z čeho žíti, a že proto navrhl Z~I~i~z O,?y ne,zl:tIla ~alo~anáneměla 
šenim procesního soudce jest od' nUJ~ ~alobpl zadosh. Tlmto prohlá
nost dosvědčená protokolem zt d an 9 u az, ze Jest, nesprávná skuteč
žalobní nárok. Žalovaná uznal ne ,srpna 1928, ze žalovaná uznala 
žalobní nárok opírá, že totiž ža~J~~ ~1utkovou, ok?Inost, o kterou sec • 
na útratách sporu 697 Kč 68 h bránil PlOŤlv 111 vZ,"Jemnou pohledávku 
vzájemnou pohledávkou žalobc~vo a ,se vsa,~ namltk?u, že se touto 
a navrhla zamítnutí žalob ní žádo~tizr~suJe )eJl po~ledavka výživného 
nárok, byl neprávem vynesen 1'0 ci k na zalov~n,a neuZllala žalob ní 
dosti. Soud prvé stolice měl zkoL~~Uat~ dPro v ulznball! podle ~alobní žá-

l, z a za o cem uplatnovaný ná--__ 
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rok jest v zákoně odůvodněn. To soud prvé stolice neučinil, pokládaje 
uznání skutkové okolnosti, o kterou žalobce opírá žalobní nárok, za 
uznání žalobního nároku. Proto odvolací soud zkoumal, zda a pokud 
jest žalobní nárok opodstatněn, Jde o žalobu oposiční, žalobce namítá 
proti nároku žalované na zaplacení výživného 40,0 Kč za 2 měsíce od 
20. dubna do 19, června 1928, prc který byla povolena exekuce usne
sením okresního soudu ze dne 15. června 1928 na základě rozsudku 
téhož soudu ze dne 15. prosince 1927, že po vzniku exekučního titulu 

'nastala skutečnost zrušující nárok žalované na zaplacení výživného, 
totiž pravoplatným rozsudkem krajského jako odvolacího soudu ze dne 
3, dubna 1928 přisouzeno mu bylo na útratách odvolacího řízení proti 
žalované (tehdejší žalobkyni) 697 Kč 69 h, že si tuto pohledávku za
početl na vzájemnou pohledávku žalované, čímž nastalo vzájemné 
zrušení obou pohledávek do výše 40,0 Kč. Navrhuje, by byla exekuce 
prohlášena za nepřípustnou a zrušena. Správně uvádí žalovaná v od
volání, že předmětem její pohledávky jest výživné, kdežto předmětem 
vzájemné pohledávky žalobcovy jsou peníze, tedy věci různého druhu, 
a že proto tyto dvě pohledávky podle § 1440' obč. zák. nelze navzájem 
zrušiti. Pohledávka žalované, pro kterou byla exekuce provedena, má 
základ v ustanovení § 166 obč, zák" podle něhož i nemanželské dítě 
má právo žádati od rodičů, by je přiměřeně svému jmění vyživovali, 
a k výživě jest zavázán především otec. Má tedy zákon na mysli, že 
i nemanželský otec jest zavázán poskytovati výživu především in na
tura, a placení výživného je jen náhražkou za poskytování výživy in 
natura. Tím však, že se nemanželskému otci, který zpravidla nemívá 
dítě ve své domácnosti, ukládá plnění jeho zákonné povinnosti k vý
živě dítěte tím způsobem, by platil náhradou za poskytování výživy in 
natura ekvivalent v penězích, nepozbývá pohledávka, nárok dítěte, své 
povahy, zůstává pohledávkou, nárokem na poskytnutí výživy, a na 
tuto pohledávku nelze podle § 1440 obč, zák. započítati nestejnorodou 
peněžitou pohledávku útratovou. Pohledávka žalované, pro kterou by
la povolena exekuce, nezanikla tedy započtením, žalobní nárok žalobou 
oposični uplatňovaný není v zákoně odůvodněn, a byl proto k odvoláni 
žalované změnou rozsudku prvé stolice zamítnut. 

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

D ů vod y: 

Vadou odvolacího řízení a rozporem se spisy podle § 503 čís. 2 
a 3 c, ř, s. jest žalobcí, že odvolací soud nevzal za základ svého roz
hodnutí přesný obsah protokolu o ústním líčení ze dne 9, srpna 1928 
a že o skutečném průběhu tohoto líčení neprovedl řádný důkaz svě
decký podle předpisu civilního soudního řádu, nýbrž spokojil se s úřed
ní zprávou procesního soudu. Dovolatel přehlíží, že podle § 215 c. ř 
s. jest protokol o ústním líčení jen tehdy plným důkazem o průběhu 
a obsahu jednání, když nebyl podán proti němu odpor. Odepření pod
pISU protokolu poručníkem žalovaného dítěte jest vzhledem k tomu, 
ze nebyl zastoupen právním zástupcem, posuzovati jako podání vý
slovného odporu. Právo odvolacího soudu vyžádati si o tvrzených ne
správnostech protokolu a o skutečném průběhu a o obsahu jednání 
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zprávu od prvního soudu 'est I' . 
Jelikož zprávou procesníh I 'jznabno v druhem odstavci § 473 c. 

.. , o SOUl u yl potvrzel1 'd 'I ny a JeJI správnost nebyl 'I b pre nes za Ované 
lací soud důvodu b a ,za o cem vzata v pochybnost, neměl 
Postup odvolacíh~ sluJ~SZ~~~1 /~?,cesního soudce ještě jako 
spisy. II IZ v rozporu ani se zákonem ani 

Dovolatel není v právu ani ve vě ; , , 
dluh na zákonném výživném vyrovna~: sadme~tOtazka, zda a pokud 
dávkou J' t I o poc em se 

, : es Upravena nyní samým zákonem a t § 
Zasadl1I rozhodnutí ze dne 2? b' ' ,o v § 
ze s,t,arš.í doby. Podle nynějšíh~ d~eS~~~ul~8J91č,~; Ig6 rep: nál. 
spOclvaJIcl na zákonném předpise d '~b IS. ex. r. Jest v".;"c. 
k nucenému za očte ' . po 10 eno exekUCI a 
dlužník J'e t Ph 11l Jen; pokud převyšuje ročně 1200 

'" s nesc open vyd elku a nucen žíti z ". , 
telna castka činila pťtvodně 1 000 K' vyzlvneho. 
"" . c, na I 200 Kc byla " 
~!S~~e s~ 7.Z\?v~~~~n 1 gf~abrt~b'1c,h částek' jiných dŮChO~1sze.anl{a(lnE,m' 
kupní síl 'K ' IS. . r. zak. pro nastalé zatím 
válce ne6yťoe~~~ono~::~~~ f:on!ka,vějšímu d~lšímu poklesu pl'oUKleSl

nut 

proto jest se říditi více zřejm~I~; J;f1 tolmto pr;dplsu dosud přihléd 
pochybný smysl a účel ustanovenť'§ls2~7 ~;z goslovem př~dpisu. 
ten, by n u t n á výživa byla všem kd .. CIS.. a 293 ex, r. Jest 
ná:?k, zachována za všech okoln;stí ~~aJi na nI pod]~ s~mého zalwnlá 
zvysení nezabavitelnosti část' ".' 'h P y,ne z vymerel1I a 
musí býti neschopen výdělku la ';.;:~~~ež'0! dal;,z J;0dmínky, 
živ~,?ětí, ustanovuje i obecný občansk ~tI \vyzI."kne~o .. Pokud jde o 
rodlcum na nutnou v"" y z~ onnl , ze JejIch pravo 
795 obč 'k) 'I yZIV? jest nezadatelne a nepominutelné (§§ 

. za .. Za Ovana Jest nemanžel k' d'tě 
při podání žaloby stará 17 let Dř' I s y,m I tem ~alobce a 
Kč měsíčně, rozsudkem ze dn~ 151ve p ~tJl zflovany na Její výživu 
na 200 Kč měsíčně. Že aní ,,' ~ros~~ce ,927 bylo výživně ZV1/SPM 

výživy, netřeba dokazovati. í~Fen,ek vyz~vn~ nepřesahuj~ meze nutné 
sporu, že žalovaná nemá, z čeho' bza bonnY,zast~pce tvrdI!, v nynějším 
preno, a pravdivost jeho byla Z'išt} yla ,zlva, .leh? !vrzel1I nebylo po
zvýšením výživného. Žalobce i,~ e?:, v predchaz;Jlcll;' sporu a uznána 
povinnosti poskytovati svému dít~uze se, sprostJtl z,,,-konně a 
dem Již určené tím že b' !. aspon nutnou vyzlvu v míře sou-
pohledávku. ' y SI z výzlvneho srážel útratovou 

čís. 9475. 

Spole~eustva podle zákona ze dne 9. dubl,n 
Spole tv ~ 1873, čís. 70 ř. zák , ,~ens .0 není oprávněno prováděti pro '1 • 

z~nílskrml plahdly, třebaže eskontuJ'e faktury ceny obchody s cizo
CIZ menu. svých členů znějící na 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1929, R I 936/29.) 

Rej s tří k o v Ý s o u d h 'I ' 
zapsána změna § 2. stanov ;ety ove na~rh~, společenstva, by byla 
též prováděti pro své členy ob ~nd smysl? ze ucel~m. společenstva jest 

c o y s clzozemskyml platidly (s devi-
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i a s valutal111L poněvadž obchody ty, i když jsou obmezeny na členy 
společenstva, jsoll obchody bankovními,. jež přesahují svépomocný 
účel činnosti družstevní v § I zákona ze dne 9. dubna 1873, čís. 70 
. zák. naznačený a jsou proto u výdělkových a hospodářských spole
čenstev nepřípustné. Rek u r sní s o u d napadené usnesení potvrdil. 
D Ů vod y: Ke správným důvodům napadeného usnesení, které sOlld 
.re""'O'" sdílí, dodává se jen ještě toto: Společenstva podle § 1 zákona 

dne 9. dubna 1873, čís. 70 ř. zák. jsoll spolky o neuzavřeném počtu 
členů, které mají za účel podporovati společným provozováním pod
niku neb podporováním úvěru hospodářství nebo výdělečnost svých 
členů, při čemž zejména společné provozování podniků jest podstat
ným znakem každého výdělečného a hospodářského družstva. A tu 
nelze seznati, jak by se uplatnila zásada o společném provozování 
podniku při obchodech s cizozemskými platidly (s devisami a s valu
tami), nehledíc ani k tomu, .že tyto obchody jsou obchody bankovními 
a tudíž přesahují účel činnosti družstevní vymezený § 1 cit. zák. Prá
vem proto vytýká první soud, že takové obchody u výdělkových a ho
spodářských společenstev jsou nepřípustné, a právem nevyhověl ná
vrhu na zápis změny § 2 stanov v ten smysl, že družstvo k dosažení 
účele společenstevního jest oprávněno provádětí pro své členy obchody 
s cizozemskými platidly (s devisami a s valutami). 

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

D ů vod y: 

Stěžovatel napadá usnesení rekursního soudu pro zřejmý rozpor se 
zákonem a se spisy, leč neprávem. Zřejmý rozpor se spisy spatřuje 
v tom, že rekurs ní soud nepřihlíží k jeho námitce, že vsunul u~[ano
vení o provozování obchodu s cizozemskými platidly do stanov jen 
proto, by mohl provozovati eskont faktur znějících na cizí měnu a 
poskytovati na takové faktury úvěr a zálohy v cizí měně. Jest ovsem 
správné, že se rekursní soud nezabýval s touto námitkou. Toto opome
nutí nemůže však nic změniti na správnosti právního názoru rekurs
ního soudu. Podle § 2 čís. 3 stanov jest účelem stěžujícího si společen
stva poskytovati členům úvěr také eskontem otevřených pohledávek 
obchodních (účetních), přes to však není zapotřebí, by společenstvo 
bylo oprávněno prováděti za své členy obchody s cizozemskými pla
ticlly, neboť není překážky, by úvěr nebyl poskytován v tuzemské měně, 
i kdyby snad faktury zněly na cizozemskou měnu. Nabude-Ji družstvo 
vybíráním fakturovaných částek cizozemských platidel, rozumí se sa
mo sebou, že jest oprávněno je přeměniti v tuzemská platidla. Za tím 
účelem rovněž není zapotřebí ustanovení stanov soudy nižších stolic 
právem pozastaveného, neboť tu jde. o bankovní obchody, jejíchž pro
voz přesahuje svépomocný účel družstevní činnosti, i kdyby byly ob
mezeny jen na vlastní členy, jak již soudy nížších stolic správně roz
poznaly (srovnej rozh. sb. n. s. čís. 6774,8340, 8435). Na tomto práv
ním názoru nemůže nic změniti okolnost, že snad podobné ustanovení 
bylo pojato do stanov dvou společenstev stěžovatelkou uvedených. Pro 
nedostatek předpokladu § 16 nesp. říz. nebylo proto dovolací stížnosti 
vyhověti. 
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čís. 9476. 

Prozatímní opatřeni podle § 382" 8 .. 
Bylo-Ii manželce ,CIS. ex. r. 

pravoplatného ukonče~ravoplatne povoleno oddělené bydliště 
její nárok na prozatímní ~~?ru, o rozvod manželství, jest OClilVC)dr'A' 

't' vyzlVne po dobu sporu dok d b d 
srro~ en vyživovací povinnosti podl § 91 ! ,u ne u e 
me ze i man' el hl b e obc. zak. Na tom 

, z navr, y mu bylo povoleno oddělené bydliště. 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1929, R I 939/29.) 

Za sporu o žalobě manžela O' d ' ' 
navrhla manželka b .. b IOZVO manzelství od stolu a 
bydliště a placeni ~)' yhlo PSovoleno prozatímní opatření OddělE,ného 
. , vyzlvne o. o udp r V é s t o I . I' 

tl mm opatření odděleného bdi"!"' I C e povo II 
opatření plac~ní výživného zIrní:r. eR ~~v~~ Sl': í ~o;~~ní 'U".ctC,lJIII11110, 

~kfnl~;~ ~anz:lc~ prozatímní výživné měsíčních 40'0 Kč až do ••. 
d Y' Povol' 0r:ce

l
l11 SP;lfU o rozvod manželství od stolu a lože 

. IV za ovane straně podle § 107 obč 'k d' . 
až do rozhodnutí s oru kte ... ,,' . za . o delené byd ' 
padeno a nab 10 t ~", . rez, opatrel11. nebylo žádnou ze stran •• 
by bylo žalobl pro~a:~m~f~lop~a~a, ,zamltl, prvý soud další její návrh 
síčních 1000 Kč a oduvodnil P t~re~,lm u,loz;,no, by)í pl~til, výživné mě~ 
manželskou věrnost styky s cizími ml":,. ze z~l~van~ opet~e porušOvala 
tak že docházelo mezi manžel ~Zl za. o o ~ostJ v~I"21 podezřelých, 
želku políčkoval a ji nadával r Č:h';rstupu~, I~n n!chz zalovaný man-
Iované strany, jež prý roz~ařil' lTI Z V;:TI1 1 a~?e prý zaviněním 
k násilnostem, úplný rozvrat ma~žel ?!1s~bem Zlvota strhla manžela 
prvého soudu žalovaná v odstatě s VI s ran '! zavlllIl~ podle názoru 
(poskytování slušné výžiV: manžele

sama n~~oznost plnení naturálního 
~ nemohlo prý proto, b 'ti žalu'í'. m "2anze, ce podle §, 91 obč. zák.) 
zalované výživné na plnězích Jp~~i~tran:. u!oZe!lO, by, mimo své obydlí 
§ 1447 obč za'k z n'l ' a, pn cemz vychazel z ustanovení . .., e lOZ pro proJedn' , ... 
lovaná nemMe na žalobci ožad . avany pnpa~ ,d?vozuje, že ža-
povinnosti ve společné dO~ácno~~at:, natur~I~1 p!nem Jeho vyživovací 
nězích, poněvadž sv' m chov" I, I~ m~ne nahradní plnění v pe
Soud rekursní neso~hlasí s a~~s~,':f,zel~ke sp~lubydlení znemožnila. 
skutkové ani s posouzením věci p e t c,e11!m p;veho soudu po stránce 
obč. zák. jedná v oddíl ,? s ~ance pravm. Ustanovení § 1447 
sledky má úplné zníčen~ ~ ~r~:~m 'p:av a p~vlft..ností o tom, jaké ná
možnost plnění povinno;ti ~eb/ famk,_ ~~č~e ve CI nebo naprostá ne
~ takovou nemožnost plnění vš,&acem u!1 na~~alá jinou příhodou. 
I~dyž m~nželka společnou domác:os~o~zenem pnp.ade nejde, neb?ť, 
v.yzlvovacl povinnosti učiněno žalobci n ama opustI!~, ,nebyl? pInem 
zakon poskytuje možnost donutit' ' aprosto nemoznym, vzdyť mu 
nostivrátila; a náhradné placení ~;anz~~ku;, by se ,do

o 
společné domác' 

Pokud jde o předpoklad . zlvn~ o lm .nen~ vubec znemožněno, 
výživného, náleží povinJoSI °pts~v~lem lroza~lll11!ho opatření placení 
ství podle § 91 obč zák siL' Y ~~~ I manzelce za trvání manžel-

. . Isnou vyzlvu bezvýjimečně, pokud po vin-
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j10sti té nebyl zbaven výrokem soudu nebo pokud plnění povinnosti té 
nebylo manželkou samou svémocně a bezdůvodně zrušeno, což vzhle
dem k nadávkám a ke zlému nakládání jest vyloučeno, a soud rekurs ní 
nepokládá ani seznání svědkli za dosti závažné, by z nich nepochybně 
usuzováno býti mohlo na rozmařilý způsob života nebo dokonce na 
manželskou nevěrnost, by žalobce mohl býti proto zbaven zákonné 
povinnosti vyživovací. Soud rekursní jest proto toho přesvědčení, že 
nebyly osvědčeny skutečnosti, které by žalovaného oné povinnosti 

. zbavovaly, a ježto povinnost tu plniti odpírá, muselo ve smyslu usta
novení §§ 108 a 117 obč. zák. a §§ 382 čís. 8 ex. ř. žádané prozatímní 
opatření býti učiněno. Peníz, jehož jest potřebí na slušnou výživu po
dle § 91 obč. zák. náleži podle § 273 c. ř. s. určiti soudu podle volného 
uvážení, a to podle majetkových a osobních poměru manžela (ža
lob ce) . 

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

D u vod y: 

Dovolacímu rekursu nelze přiznati úspěch. Pro posouzení, zda .lze 
žalobci prozatimním opatřením uložiti povinnost, by poskytoval žalo
vané, kterou žaluje o rozvod manželství z její viny, výživné, rozhoduje 
jediné, že žalované bylo prozatimnim opatřením soudu prvé stolice 
k její žádosti pravoplatně povoleno oddělené bydliště až do pravo
platného ukončení sporu o rozvod manželství. Tím bylo pravoplatně 
vyřčeno, že žalovaná jest oprávněna odděleně bydleti, a tím jest zá
roveň již odlivodněn její nárok na prozatimní výživné po dobu sporu, 
dokud stěžující si manžel nebude sproštěn vyživovaéí povinnosti podle 
§ 91 obč. zák. soudním rozsudkem (rozh. čís. 1453 sb. n. s.). Na tom 
nemůže nic změniti, že i žalobce učinil návrh, by i jemu prozatimním 
opatřením povoleno bylo oddělené bydliště, neboť takový návrh není 
s to způsobiti odklad rozhodnutí o manželčině návrhu na přiznání pro

'zatimního výživného. Nesejde ani na tom, že' nižší soudy při svém 
rozhodnutí k návrhu žalobce na povolení odděleného bydliště nepřihlí
žely. Rovněž nelze vzhledem na oddělené by.dlíŠtě žalované již řešiti 
otázku, zda žalovaná svémocně společnou domácnost opustila nebo 
rozchod manželů zavinila. Tato otázka zůstává vyhražena rozhodnutí 
ve sporu. 

čís. 9477. 

Pro touž pohledávku nelze nabýti několik zástavních práv k téže 
věci. 

Nabyl-Ii věřitel pro pohledávku zajištěnou již úvěrovou hypotekou 
i vnuceného zástavního práva na téže nemovitosti mimo' pořadí úvě
rové hypoteky, může dlužník tomu čeliti i žalobou o nepřípustnost 
exekuce podle § 39 čís. 5 ex. ř. ' 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1929, Rv " 200/29'.) 

Žalovaná firma vedla na základě směnečných platebnich příkazů 
exekuci na nemovitosti žalobkyně vnuceným zřízením zástavního práva 
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a v~,ucenou 0ražbou. Žalobou, o niž tu jde, domáhala se 
nepnpustn?stl exe~uce vnuceným zřízením zástavního práva a 
ceno? d;azbou mlI~lO I?ořa~í zástavních práv pro poskytnut. 
tVldlC,. ze pro vy1l1ahane s1l1enečné pohledávky byly již žalova~é 
pos!upltelce) zřízeny úvěrní hypoteky na týchž nemovitostech na 
nym vede e:e~~cl. O b a n !.ž š í s o u d y žalobu zamítly. ' 

. Ne j v y s S 1 S o u ? Zl:USrl rozsudky obou nižších soudů a vráti! 
pl ve mu soudu, by o nr dale jednal a ji znovu rozhodl. 

Důvody: 

, .. Podle ,g 447 obč. zák. jest zástavní právo právem věcným 
SejlcU.TI ven,teh pohledávky v ten způsob, že lze mu dosíci USIP'olwieni 
z majetkove ??dnoty zastavené věci, nebude-li pohledávka 
pl,:cena. SIOU~l tedy právo zástavní k zajištění že bude 
v ~as u~pokoj;na. Musí tu býti pohledávka, by' mohlo . a 
pr~y~ zastavnl. Jest tedy právo zástavní právem akcesorním 
pUj1Clll1 k pohledáv~e!,ikoli jako sam?statný právní předmět, ' 
ja,ko Plostredek k jejlmu uspokojenr a zajištění. Z tohoto m;ivn'hn 
predpls,u a z I?ojm~ zástavního práva plyne,' že táž věc mŮže 
P?hl~davku '?ytr dana v zástavu jen jednou, neboť, skýtá-li 70d,,,", 

ve~ ]1stotu, ze pohledávka, kterouž má zabezpečiti, dojde z ní uspolw' 
jem, bylo by p~otimyslným a hospodářsky neúčelným se 
t~l; a byl?, b~ 1 škodlivým, úvěr majitele zastavené věci 
j:Cll~', by ta,z Vec byla pro tutéž pohledávku zastavena 
tretJ, nebo! uspokojením zástavního věřitele 
v~né v P?řadí po prvé získaného zástavníh~ práva 
davka a hm by zanikla i všecka další zástavní práv~ 
pro t~též J?ohledáv~u n~sledkem' akcessorní povahy' Z""',1n 
nebo,! dalsl zastavnr. prava by již nemohla obstáti pro nedo 
hle9avky, k~erou malí zabez~ečiti C? do jejího uspokojení. Podle tvrze' .;. 
~l ,zal.obky_ne daJa Sl postupItelka zalované firmy banka M. pro tytéž 
uvernl smenecne. pohledávky vtěliti jednak na nemovitosti žalobkyně 
ve vl. ,c. 2~1. a 202 kat. obce H. dle úvěrní listiny ze dne 1. února 1919 
a soucasne 1 na nemovitosti její matky Anny L-ové do vl. Č. 62, 309 
~O?'. 838, 1068, 1276, 13~3, 1435, 1653, 108, 112 a 78 kat. obce z: 
uvelOVOU hypoteku do vyse 300.000 Kč a podle úvěrní listiny ze 
3 .. prOSInce 1920 do výše ~GO,ODO Kč na posléz zmíněné nemovitosti; 
m1n:o ,to ,dala Sl postupItelka vystaviti od žalobkyně a od její matky 
na r~?~ne pohled§vky, kryté již úvěrními hypotekami, 
Ve VySl 55.00,0 Kc, 56,000 Kč, 55.000 Kč, 56.000 Kč a .)~"U.UUlJ 
celkem 514.0?O Kč s přísl. zažalovala je a dala si na základě. smlěneč-.....•. 
něho plateb1l1ho roz~~z~l ze dne, 8. prosínce 1921 a rozsudku ze dne 
13; července ;922 zndltr na zmměných knihovních vložkách 
p!avo zásta~1l1 a. povol!ti vnucenou dražbu nemovitostí ve vložkách 
tec~ zap~anych, 1l1~01~ vsak.v pořadí svrchu uvedených úvěrových hyc 
p;)tek, nl'b~z v poradl. za n!~l, a nesporno jest, že žalovaná firma 
v exeku;l teto pokračuJe, NlZSl soudy jsou právního názoru že i 
pravdlvym bylo tvrzení žalobkyně, že uvedené smluvní ú~ěro~é 

-- čís. 9477 --
1675 

zástavní a exekuční právo zástavní kryje tytéž směl:ecne poohledávky, 
nelze prohlásiti za nepřípustnou exekuci z toho jedlné~o d~v?du" ze 
byla vedena v samostatném, pozdějším pořadí, mimo porad 1 uverovych 
svrchu zmíněných hypoték proto, že se žalobkyně n;ohla z!'avltr dvo
jitého zavazení těchto nemovitostí pro tytéž pohledavky n,a~rhem P,~
dle 'l 95 prvý odstavec ex. ř., a z dalšího důvodu, že dluZ11lku nepn
sluší podle § 213 ex. ř. odporovati pořadí hypotékárnf pohl,e~ávky, 
nýbrž jen právo odporovati hypotékární pohledávce, kte.e schazl,exe
kuční titul, čehož tu není. Mimo to prý neobsahUje rozsudek o namlt
kách protí platebnímu směnečnému příkazu omezení, že lze exekuci 
vésti jen v pořadí vloženého hypotékárního úvěru. Tyto právní názory 
nelze však sdíleti r§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Jak již bylo vyloženo z obsahu 
ustanovení § 447 obč. zák., nelze po právu získati pro touž pohledávku 
více zástavních práv k téže věci, poněvadž by to odporovalo pojmu 
a účelu zástavniho práva. K témuž výsledku lze dojíti z ustanovení 
§ 89 .:'x. ,ř., p.o?le něhož jest,. st~ne-li se ,vykonateln~u po~ledáv,ka, 
pro 11IZ vazne JlZ na nemovltostr zastavn! pravo, povohtr k, navrhu -'y

. máhajíciho věřitele poznámku vykonatelnostr této pohledavky. ,MImo 
to by se oddělenými vklady samostatných práv zástavníc~ na t~!ež, ne
movitost budilo zdání, že jde o různé hypotekárni pohledavky, clmz by 
se podkopával úvěr vlastníka zav~zené nemo~itost~, neboť, z, k,nihy po
zemkové by jednotnost pohledáVKy takto vlcekrate zaj1stene nebyla 
zřejmou. Bylo proto povinností ~Y'21áhajíci věřit~lky, j~dnal?-li s~ o ty
též,pohledávky, jež byly kryty uverovou hypotekou, ~adatr bud vklad 
vnuceného zástavního práva pro vykonatelné pohledavky svrchu zml
něné u vkladu práva zástavního pro pohledávky z poměru úvěrního, 
s účinkem přechodu vloženého práva zástavního na vykonatelné pohle
dávky, pokud se týče žádati o vklad účinnosti práva zásta,:rníhooh~e~ně 
vykonatelné pohledávky a práva zástavního pro pohledavku z uveru 
(Bartsch, Knihovní právo, r. 1928, str. 250), anebo žádati o p,ozná~~ku 
vyčerpání úvěru vloženého v pořadí přednějšjm do 514.'~00 Ke, s pnsl; 
a poznámku vykonatelnosti podle ? ~9 ex. r. ,\ento prav~l ,na,zor ,ma 
však za předpoklad, že jsou totoznyml pohledavky, kryte, u":,er?vyml 
hypotekami a směnkami, ~a, jichž základě ,byl vydoby} ,sm:,necny pla
tební rozkaz tvořící exekuc1l1 trtul. Zal ovana firma poplra vsak tuto to

. tožnost pohledávek, tvrdíc, že směnky znějící úhrnem na 614.0,00 Kč, 
označené jako krycí směnky, vydala žalobkyně se svojí matkou a s bra~ 
trem CyriÍem L-em ke krytí veškerého svého úvěru, ni~oli J;,n k,e kryli 
úvěru hypotekárně zajištěného 300.000 Kč a 700.000 Kc, coz pry ,Vl~n? 
z toho, že prý nežádala žalobkyně, když s ~atk?u podep~aly uver:~~ 
listinu ze dne 3. prosince 1920 na 700.000, Kc, zpet ony smenky. NlZSI 
soudy, vycházejíce z mylného právního názoru, že nárok žalobn~ není 
odůvodněn ani, kdyby pravdivými byla veškerá tvrzení žalobkyn<;, ne
zabývaly se s touto námitkou žalované firmy. Následke'21 toho z~sta!o 
řízení kusým a neúplným (§ 503 čís. 2 c. ř. s.), Ja,k to za~o~kyne pra
Vem v dovolání vytýká. Bylo proto podle § 510 c. r. s. ZruSltr rozsudky 
obou nižších soudů a, poněvadž nelze věc bez spolupůsobení soudu 
první stolice učiniti zralou k rozhodnutí, vrátiti věc prvnímu soudu, by 
o ní dále jednal a ji znovu rozhodl. Zjistí-li se, že jsou pohledávky, 



1676 
- čís. 9478-

o něž j?e, totožné, ~ude nutno prohfásiti, jak žalováno, za npnf;nn,+'" 
exe~ucl, vedenou !,,~mo poř,a~í úvěrových pohledávek podle 
ex. r. Bude pak .vecl. exeku~n~ho, sou,du" aby z výroku toho vyvodil 
sledek a exek~cl, ';'"11~ z,;,mene. poradl vedenou, zrušil pokud se 
exekucI na zmmene poradl omezIl. (VIZ plenár. rozhodnutí nejv 
ze dne 21. června 1929, Pres. 1483/28, ČÍs. sb. 9048.) . 

čís. 9478. 

Vlas~ník ':.ěc~ stižené. předkupním právem není povinen, jakmile' 
mu n~bl~ne, l!'eil oso~a ~e k?upi, ihned nabídnouti předkupníku věc 
k~UPI, nybrz Jest opravnen ujednati kupní smlouvu i co do bližších 
mmek a pak teprve nabídnouti věc předkupniku ke koupi za týchž 
mínek. Vlastník jest oprávněn pozemek dříve než jej nabídl přl!dkup: 
I!!~u, rozl?arc~lovati a ul~ž~ti náklady parceÍace koupěchtivým s 
ucmkem, ze zavazek ten preJde na předkupníka koupí-Ii pozemek u 
konu svého předkupního práva. ' 

(Rozh. ze dne 20. prosince 1929, Rv II 230/29.) 

, Žalob~yně, byla majitelkou nemovitostí, na nichž vázlo pro žalo,'aně 
predkupm r.ravo. Žalovani, dověděvše se, že. žalobkyně míní npmr",," 
tostl pr~datJ, vzepřeli se tomu, načež jim žalobkyně nabídla pozell1k'i 
ke koupI za podmínek, mezi nimiž byla i náhrada nákladů na 
celováni ~ozemků.. ~alovaní nemovitosti koupili a, ježto se 
n.ahr~dltJ zalo,bkyn~ naklady na rozparcelování pozemků, domáhala se 
]lch zalobkyne ?a zalovaných žalobou, již pro c e sní s o udp r v é 
s t o II ~ e z,a:ll!tl. O d vol a c í s o u d uznal podle žaloby. 

Ne J v y s S I S o u d nevyhověl dovolání. 

o ů vod y: 

, Pr.ovád~jíce dovolací dův?d, čís. 4 § 503 c. ř. s. uplatňují uuvuldlele" 
ze JejIch :ava~ek k zaplacelll utrat parcelace pozemku jednak neni ani 
0I:0dstatne~ za~onem, ani nebyl jimi uznán. Pokud se týče první 
~~l1tky, zauJI,;,aJl ~ovolat~lé ~.ta~oyisko, že žalobkyně byla povinna, by 
]lm l.hned~ Jakmlle se Jl pnhlaslh koupěchtiví, nabídla pozemek ke 
kOuP!, a ze. nebyla oprávněna dříve, než tak učinila, ujednati se zá~ 
Jemcl kOUpI, ~~erá, v~ž~dovala parce,laci pozemku a s ní spojené ná_ 
klady na v'ym~relll dllcu a zhotovem plánku, a že zejména žalobkyně 
nebyla op~avnena, by otyto zeměměřičské práce dala vykonati a jejich ná
kla?l ulozlla, kuplt,elum bez ohledu na předkupní právo žaloval1ých, 
kten ,toto, pravo meh k celému pozemku. Než tato námitka není' dů~ 
v?dna .. Predem jest zdůrazniti, že ze zákonných ustanovení o před kup
n~m prav~ (§§. 1072~1079 obč. zák.) nevyplývá, že je vlastník věci 
p:e~kup~lm pravem st;zel1e p~vmen, Jakmile se mu třetí osoba ke koupi 
ve Cl nabldne, lh~ed .rredku!,lllk~ vec ke koupi nabídnouti; naopak zá:
konem stanovena zasada, ze predkupník do kupní smlouvy vstoupiti 

- čís. 9478 --
1677 

musí tak, jak byla vlastníkem s třetí osobou ujednána, nasvědč,uje to
mu, že vlastník jest oprávněn ujednati kupní smlouvy 1 co do .veskel;Yc~ 
podmínek a pak teprve nabídnouti věc předkupníku ke koupI z~ tyc,h~ 
odmínek. Předkupní právo nevadí tudíž ani tomu, by vlastlllk ve Cl 

fímto právem stižené ujednal s koupěchtivými kupní. pc:dmínky pro 
sebe co nejvýhodnější. Nejednala tudíž žalobkyně protJ zakonu, uJed
navši se zájemci prodej rozparcelovaného pozemku, ana tím dosáhla 
kupní ceny vyšší, než by se bylo docílilo prodejem pozemku v celku, 
a žalovaní musili na tuto vyšší kupní cenu přistoupiti, chtěli-Ii před~ 
kupní právo s úspěchem vykonati, neboť podle § 1077. ~bč.zák.musI 
k výkupu oprá~něný, n~ní-Ii nic jiného umluveno, ,zaplatJtlúplnou, cenu, 
která byla nabldnuta tretí osobou. V tomto smeru ostatne nem mezI 
stranami sporu. Jde jen o otázku, zda žalobkyně byla .oprávněna dří~~, 
než pozemek žalovaným jako předkupníkům ke koupI nabídla, k pn
padnému uskutečnění koupě smluvené s koupěchtivými pozemek roz
parcelovati a náklady této parcelace uložiti koupěchtivým s tím účin
kem, že závazek ten přejde na žalované, když tito u výkonu svého 
předkupního práva pozemek koupí. Otázky tyto jest v souhlase s odvo
laCÍm soudem zodpověděti kladně. Je-Ii vlastník oprávněn sjednati 
s. třetí osobou, která se mu ke koupi věci nabídne, dříve, než ji nabídl 
předkupníku ke koupi, veškeré podmínky smlouvy, nemůže ,mu býti 
bráněno v tom, by k případnému uskutečnění tohoto kupu nepredsevzal 
vhodné kroky, tudíž, jako zde, dal pozemek rozparcelovati a o jedno
tlivých dílcích zhotoviti plánky, 'a by koupěchtivým uložil náhradu dc
tyčných nákladů. Pokud se týče otázky, .zda předkupník musí te~to 
závazek .na se převzíti, jest poukázati k tomu, že se v.§ 1077 obč. zak. 
ukládá předkupníku nejen zaplacení úplné kupní ceny, kterou nabídla 
třetí ospba, nýbrž mluví se tam í o vedlejších podmínkách vedle oby
čejné kupní ceny nabízených v tom smyslu, že, nemůže-Ii předkupník 
je splniti a nedají-Ji se vyrovnati ani odhadní cenou, nemůže právo 
předkupníbýti vykonáno. Bylo-Ii tedy žalobkyni s koupěchtivýmiuje.~~ 
náno, .že tito musí hraditi náklady parcelace, Jde o .takovou vedleJs\ 
podmínku, a. to o takovou, jejíž plnění žalovaným jako před~up:,íkům 
jest možné, poněvadž jde o plnění v penězích. Z toho plyne; ze zalob~ 
kyně byla oprávněna tuto vedlejší podmínku s koupěchtivými ujednatl 
a že žalovaní mohou předkupní právo vykonati jen, převezmou-Ii i tuto 
podmínku k plnění. Jest zjištěno, že žalobkyně v dopisu ze dne 9. 
února 1927,.v němž žalovaným nabízela pozemky za podmínek skou
pěchtivými smluvených, uvedla i podmínku, týkající se převzetí ná
kladů parcelace kupiteli. Jelikož jest dále zjištěno, že žalobkyně od této 
podmínky neupustila a žé žalovaní u výkonu svého před kupního práva 
kupní smlouvu se žalobkyní uzavřeli, nastal sámsebo.u závazek žalo
vaných k úhradě nákladů žalobkyní na parcelaci vynaložených a jest 
lhostejno, že tento závazek nebyl pojat do kupní smlouvy, to tím spíše, 
ano jest zjištěno, že právnímu zástupci žalobkyně Dr. B~ovi na jeho 
telefonický dotaz z kanceláře Dr. R-a, právního zástupce žalovaných, 
bylo sděleno, že vyhotovení kupní smlouvy odpovídá přesně podmín
kám v dopisu ze dne 9. února 1927 obsaženým, a. žalobkyně smlouvu 
podepsala, maiic za to, ·že i ona podmínka jest v ní obsažena. Důsled-
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kem toho netřeba se vypořádali s druhou námitkou dovolatelů, že 
přeli souhlas se řečenou podmínkou, neboť, uzavřeli-Ii žalovaní 
smlouvu u výkonu svého předkupního práva a nevzdala-Ii se Lct"UUKV' 

oné podmínky, platí smlouva za uzavřenou za podmínek s 
koupěchtivými ujednaných, tudíž i za oné podmínky, 

čís. 9479. 

Pro spor o zrušení spoluvlastnictví (§ 830 obč. zák.) jest bez 
znamu, zda úmysl žalujících spoluvlastníků směřuje k poškození 
vaných spoluvlastníků, nýbrž rozhoduje, zda zrušení 
poškodí objektivně žalované nebo jest nevčasné proto, je může 
jektivně poškoditi. Pronájem (části) nemovitosti na určitou dobu 
znamená škodu jen žalovaných společníků; nevčasnostzrušení 
vlastnictví zakládal by jen, kdyby bylo prokázáno, že snižuje 
v nepoměru k ceně břemene. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1929, Rv I 368/29.) 

Žalobě o zrušení spoluvlastnictvÍ k nemovitosti bylo 
s o u d Y vše c h tří s t o I i c, N e j v y Š Š j m s o ude m z 

důvodů: 

Oovolate1ka vytýká v dovolání, že odvolací soud nesprávně no,m,~ 
dil otázku, zda zrušení spoluvlastnictví dražbou domu bude jí na O~'UU<', 
proto, že žalobci uznali právo nájemnice v tomto domě firmy A. 
smlouvy o prodloužení nájmu a o nástavbě, následkem čehož prý 
býti na jejich polovici domu vloženo nájemní právo pro onu firmu 
10 let a tím se prodejní cena domu sníží, a že dále žalobci tím daii 
jevo úmysl poškoditi žalovanou zrušením spoluvlastnictví dražbou, 
tože nechtěli svoliti, by spoluvlastnictví zůstalo po dvacet let nel'OZ!!"';; 

čitelné. Odvolací soud prý neprávem vychází z toho, že smlO!lva 
stavbě, o zápůjčce a o prodloužení nájmu s onou firmou ztroskol'al'l,. 
to prý žalovaná nepřiznávala a chtěla tvrzením o ztroskotání 
jen prokázati, že zrušení spoluvlastnictví by bylo na její 
lobci uznali pro sebe závaznost dohody. Oovolatelce nelze nř,;,v,'rl,čili> 
Pro spor o zrušení spoluvlastnictví podle § 820 obč. zák. jest 
znamu, zda úmysl žalujících spoluvlastníků směřuje k poškození 
vané spoluvlastnice, nýbrž rozhoduje, zda zrušení spoluvlastnictví 
jektivně žalovanou vskutku poškodí nebo je nevčasné proto, že ji 
jektivně poškoditi může. Nezáleží tedy na tom, zda žalobci zamvšl€:ií. 
dosáhnouti při dražbě, by pro sebe vydražili dům za nižší cenu, 
dražba skutečně povede nebo může vésti k újmě žalované. Újma její ne
může znamenati odepření nezrušitelnosti spoluvlastnictví po 20 let již 
proto, že žalovaná na ně neměla práva. Ostatně z uznáni 
dohody o prodloužení nájmu proti jmenované firmě neplyne 
žalobců poškoditi žalovanou. Dovolatelka spatřuje svou již 
újmu v tom, že žalobci uznali závaznost smlouvy o prodloužení 
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nástavbě.a o záměně místností, tím dali na jevo úmysl d,o yov?lení 
o žby vložiti na základě této smlouvy nájemní práva one of!rnl~ na 
~~m. Ale dovolatelka přehyží,. že uznání smlou~vy: žalobcI .nem.uze temt~ 

i jmenované firmě umozmtI) by Sl dala VIOZlÍ1 naJemn~ p,ravo, z o~e 
an-IOuvy na celý dům bez svolení žalované a že toto nedtlne p~'av? na
~m ní k celým místnostem nelze vložiti jenom ~n1 sp?luvl.ast;lIcke po
Jťr žalobců a posléze že nezáleží na úmyslu zalObcu, nybrz .na tom, 
l ~r zrušení~ spoluvlastnictví bude skutečně poškozena ne30 Jeho ne~ 
~časností mŮže býti poškozena. Takováto šk~d~ nebo ne~casn~st n~nl 
_ k opodstatněna tvrzením dovolání o uznam prava nalemmho }a~ 

r~~ci a o jejich úmyslu vložiti )e do knih. Není-!i sml?uva o ,prodlouzen! 
" u a o nástavbě s onou fIrmou platna a zavazna, nema oblekhvne 

nal~enu domu při dražbě vlivu. Pakliže smlouva o nájmu tom je platna 
na, čínna může působiti jen mezi smluvníky. Může také dočasně půso
b'~ na ddhad ceny domu musÍ-Ii nabyvatel nájem převziti, ale nezna

lelná proto škodu ve smy~lu § 8301 obč. zák., t. j. škodu žalované sp~lu
~astnice, nýbrž nevýhodu všech. Také nez~kládá tato ?k?lno,st vzdy 
námitku nevčasnosti zrušení spoluvlastmct~1. Kdyby: kaz dl:' naJem na 
určitou dobu zakládal tuto námitku, nesmel~ bJ by tl zruseno. s~~lu
vlastnic:tví k předmětu na určitou dobu pronalatem:r do uplyn~h ~,aJmu 
nikdy. Takový nájem mohl by ,založit! nám~tku nevcasnostl Zľ~sem spo: 
luvlastnictví, kdyby bylo prokazáno, ze smzule cenu v nepomeru k cent 
břemena. Že tu tyto podmínky jsou, žalovaná net~rdlla·o Mohlo ~ by ~e 

jednati o nevčasnost zrušení spoluvlastmctvl z duvodu;. ze na: 
sledkem nejistoty o závaznosti této st;'louvy mohlo by ~ se. ~n, dražbe 
domu docíliti jen nižší nabídky a že Je tedy proto potrebl lell~o. od~ 

. kladu. Ale dovolatelka tuto námitku vůbec nevznesla a~ n~uplatnule Jl 
ani v dovolání. Pro otázku škodlivosti a nevčasnosh z;use!" spol!1Vlast
nictví nemá tedy významu, zda žalobci uznali nájemlll prava one ltrml:' 
ze smlouvy, zda to prohlásili ve sP.oru s ní!~ ana nebyla konkretne 
tvrzena nepřiměřenost nájemného a, ze by slllzovala cenu domu nepo
měrně. 

čís. 9480. 

Obecní zaměstnanci. 
Usneslo-Ií se obecní zastupitelstvo na p~avidlech o úsporných ~pa

třenich při obecní správě podle obdoby zakona ze dne 22. prostnc~ 
1924, čís. 286 sb. z. a n., projevilo tím, ž~ dos~vadní počet zamestna~cu 
přesahuje míru nezbytně nutn~u ~ mezlc~. za~.on~. Soud!l nelze pre
zkoumávati zda technická opatřem obce pn smzem osobmho stavu od
povídala p~vaze a rozsahu služby. '!~ta?oveni,m § 14. zák. Čí~. 286/1924 
nenabylí zaměstnanci pro sebe zvlastn~c~ prav proh t?uce!!emu propu
štěni ze služby. Při výběru osob propustenych ~dle zak.~ Cts. 286!1~924 
mohl zaměstnavatel hleděti i ke zdatnosti zamestnancove ve sluzbe. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1929, Rv I 375/29.) 

Žalobce byl dne 11. ledna 1918 j:nenován defipit~vní';l řidičem a 
průvodčím na elektrických drahách mesta Prahy, Ustredm zastupltel-
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stv~ hl. města Prahy usneslo se dne 14. března 1927 ve své 
~C~UZI, by byl žalobce přeložen z moci úřední do výslužby dnem 

u ;,a, 19;7 n,a základě člán~u 11. pravidel o úsporných opatřeních 
sprave. o ecm ze dne 4. kvetna 1925, čís. j. 982 vydaných 
zastupitelstvem hlav. města Prahy podle obdoby zákona ze d 
p;osIn~e 1924, Čís .. 2~6 sb. z. a n. V důsledku toho bylo žalobci ne 
n~m vy~orem pensljmho a provisního londu elektrických podniků 
mho mesta, P!a~y vyměřeno výslužné 7.593 Kč a drahotní přída',. 
2,~80 Kč rocne. Zalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na 
mest~ \rahy z~pla;e~í ,:~zdílu mezi těmito příjmy výslužnými a 
ztencen'yml sluzebm_ml pnjmy, aktivními za dobu od 1. dubna 1927 
ko,;ce unora 1 9'2~. z;alo?u oplral o tvrzení, že se jeho přeložení do 
sluzby stalo p~otIpravne a ze mu tudíž patří plné příjmy aktivní 
loba byla zamltnutas o u d y vše c h tří s tol i c Ne j' v -',. 
s o ude m z těchto ' y s S I 

d ů v ci d ů: 

Ustanovením ,§ 28,zákona ze dne 22. prosince 1924, čís. 286 sb. 
a, n. byly o,bce zmocneny? by provedly u svých zaměstnanců i v 
Clch obecn},ch neb obce;nl, spravova,;ých úsporná, opatření, ,a v odst. 
§ 2~ ,?ylo JI;n ~rovedem techto opatrení přímo uloženo do jednoho 
od, ucmnostI zakona, U~neslo-li se tedy' ústřední zastupitelstvo 
m,esta Pr~hy d,ne, 4. kvetna 1925 na pravidlech o úS[Jorný<;h opatřenícl 
pn obe5nt sprave 'podle obdoby zákona čís., " 
podl: cl. 20 platIla pro všechny obecni zalllě,;tn"nc:e, 
zam,estnanc,: o?~c,;ích podniků, projevilo tím jako 
organ,platne vuh, ze dosa"adní počet zaměstnanců oh"ahulp 
z?ytne nutno.u v mezích zákona, a nesejde na tom, zda 
SI!I elektnckych, drah?y~a,o~ůvodn~na potřeba přijímati síly, 
pres to v :Jobe pr?vadem uspornych opatření mohla žalovaná 
omezItI P,o,c~t, zamestnanců při provozování elektrických podnik' 
!~kto doclht~ uspor nařízených jí zákonem. Bylo věcí obce by dále u 
n~Ila, by, vykon ;,lektrickÝ;,h podniku snížením osobního' stavu 
rusen, C?Z bylo ukolem Jejich technických opatření v mezích 
sam?spravy, Nelze proto soudu přezkoumávati, zda taková opatření 
povldala P?vaze a rozs~hu s~už!JY' a,není ani .opodstatněna výtka, 
~e ~dvol~cl S?Ud nezabyval temllo otazk~mi a že neuéinil pro jich 
sen: P?trebn!,;" skutková zj}štění (§ 503, čís, 2, c. ř, s,). Nižší 
s~lavnevylozlly ustanovem § 14 zákona čís. 286/1924 sb. z. a 
rym ,byly st,anoveny j:': ~měrnice pro vnitřní postup úředni při 
zamestnanc~ k propustem z čInné služby" jiriak však rozhodnuti 
P?nechal,zako? v~lném~ uvážení příslušných státních úřadů (u 
nychk?rpor~cl Jejich zakt)flný~hzá~tupců - § 28 zák,), lak že 
zakonnym ~redplsem ~e,n~byh zamestnanci pro sebe zvláštních 
proh n,:~enemu p;opustenl ze služby ve smyslu § 13 dotčeného 
kona. ~n tomto vyk~adu,§ 14, zákona nesejde na tom, zda žalobce 
v c:obe odcho?u z cmne sluzb'y menší či větší způsobilost k vírknl1lJ' 
sluzbYi a nemel pro rozhodnuh tohoto sporu ani podstatné d 
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posudek lék;ře o o žal?b~ov.ých ci:orobách a bez~ýzi1amný byl ~ i návrh 
na pro\'edem dukazll JInyml znalCI o tom, zda u zalobce v dobe propu
štění z činné služby byla taková nezpůsobilost k povolání, která by 
odůvodňovala jeho dání na trvalý odpočinek, ježto posuzování osob, 
které mají opustiti činnou službu, bylo ponecháno volné úvaze zaměst
navatele, jenž při výběru nebyl nikterak omezen. jen na lysickou způ
sobilost zaměstnance, nýbrž mohl hleděti i k jeho zdatnosti ve službě, 
jak mu jako zaměstnavateli podle jeho vlastního úsudku lépe vyhovo

. vala. Žalobce nemůže ani ze svého soukromoprávního poměru k žalo
vané obci nic pro sebe vytěžiti, ani z definitivního svého služebního 
postavení, ani z předpisů služebního řádu, poněvadž i takové právni 
poměry měl zákon čís. 286/1924 na mysli, an v § 30 výslovně ustano
vil, že po dobu jeho účinnosti pozbývají platnosti veškeré služební 
i pensijní předpisy i smlouvy, pokud mu odporují. 

čís, 9481, 

Rukojemský závazek toho, kdo se zaručil ve vyrovnáni za »po právu 
jsoUcí pohledávky věřitelů nepožívajících přednostního práva«, vzta
huje se i na věřitele, jichž pohledávky nebyly přihlášeny k vyrovna-
dmu řizeni. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1929, Rv II 201/29.) 

Žalující lirma domáhala se na žalovaném zaplacení pohledávky, 
ježto převzal ve vyrovnání společnosti ručení za vyrovnání v rozsahu 
35% kvoty »po právu jsoucích pohledávek věřitelů nepožívajících 
přednostního práva«. Žalovaný namítl najmě, že žalobkyně nepřihlásila 
zažalovanou pohledávku k vyrovnání společnosti. O b a niž š í . s o u
d y uznaly podle žaloby, o d vol a c í s o u d z těchto d ů vod ů: 
Podle § 46 (3) vyr, ř, všichni věřitelé dlužníka, který jest Ve vyrov
nání, pokud nejsou věřiteli podle § 11 (1) vyr. ř, nebo pokud nepoží
vají přednostního práva podle § 23 vyr. ř., mají stejná práva a nesmí 
se žádnému z nich proti ostatním dostati vyrovnáním zvláštních výhod 
(§ 47 vyr. ř.), bez ohledu na to, zda se vyrovnacího řízení zúčastnili 
čili nic (§ 53 vyr. ř,). Jest tedy dlužník povinen zaplatiti vyrovnávací 
kvotu nejen věřitelům, kteří pohledávky k vyrovnacímu řízení přihlá
sili, nýbrž i těm, kteří se řízeni nezúčastnili. A týž závazek postihuje 
i toho, kdo k vyrovnání přistoupil bez výhrady jako rukojmí a plátce 
podle § 135,7 obč, zák. Rukojmí nemůže se vymlouvati, že nevěděl 
o nově se vyskytnuvší pohledávce, která nebyla k vyrovnacímu řízení 
přihlášena. Neboť tu nejde o nepřípustné rozšíření jeho rukojemského 
závazku, poněvadž rukojmí ručil po zákonu hned pilvodně za zaplacení 
kvoty všem věřitelům dlužníkovým, tedy i oněm, kteří opomenuli při
hlásiti pohledávku, o které ručitel do té doby nevěděL 

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

D ů vod y: 
Jest zjištěno, že žalovaný převzal ve vyrovnacim nzení komanditni 

společnosti ručení za vyrovnání v rozsahu 35,%ní kvoty »po právu 
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jsoucích pohledávek věřitelů '".. . . 
volací soud, poukazuje na ř~~e~~zlvaJ1clch preclnostního práva«. 
~ov?díl, že se ruko'emsk'~' p y §§ 46 o~st. (3), 47 a 53 
jlchz pohledávky nebyl y"h~~31zek dovolateluv vztahuje i na 
jest při svědčiti. Jak j'i//:

I 
hascteny ~ ~yrovnacímu řízení. Názoru 

m" I oz o nulI ČIS 4962 sb d uze se ten, kdo se zaruč'l ,.,. n. s. OVozeno 
nevědělo nepřihlášeném d;u;a vyrovna~acl kvotu, dovolávati tOh~ 
§ 53 vyr. říz. účínky vyrovná:í vrrovna.c!ho dlužníka, postiženém ' 
cení kvoty na takovou ohled.' nemuze z. toho důvodu od ni"" 
a?y se v tomto případě ~dChýl~V~~, D?vo}acl soud neshledává 
mm okolnostem tohoto ří adu o on~ zasady, a to vzhledem k 
volatel ručení za 35%n{ keot ' z~lv~~lovnym ujednáním převzal 
v čemž vzhledem k § 53 odst u ()) e avoek pOp r á v u j s o u c í 
k vyrovnacímu řízení ne lihl: o ,vyr.}, l s0U zahrnuty i I'UllI"Oalvkl 
v jinakém rozsahu neměl P ase~e, Chtel-h dovolatel převzíti 
jsoucích«, nýbrž ~ěl způs;~e~ruc§o~~~ z~ okvo,tu »pohledávek 
jev, z něhož by b 10 t v o c. zak. uvedeným . 
výkladu rukojem~éh~a ;f~~z~~ SI vJI sV§ém vnitru myslí. O ro"šiřn,,;,,_ 
nelze tu mluviti 'ežto "O po e 1353 obč, zák. 
ujednána, jest ~6sažen~z n~cSam?tné s~lo~vě f1;kojemské, 
pohledávky k v rovnacím 0.0 v~ce one~ prevzetl závazku 
chtěje odpírati yplacení v~r~~~~~p~hl~šené. Nemůže se tedy novnl','o 
odvolávati na zásadu octi . I . vo y na nepřihlášené 
styku platící, naopak Pnutný~t~ ~ t~ podle § 863 obč. zák. v 
obč. zák. vyslovených 'est o u~ e em, zásad v §§ 863, 91 
obsahu, než, jak prý v~ S~é~e ni~~lovany,," který učinil projev 
sám. Dovolatel neprávem pouk ,u zamyslel, nese si důsledky 
ježto tam šlo o jiný skutkový z~t~~~ na rozh?dn~tí ~ís, 5065 sb, 
poukazuje k tornu že b "' , a ,o jIne pravm otázky. 
kdo jest jakž takž' opatr~/~e~~~~n~slI ?tázoru .odvolacího soudu 
řízení anebo že b .' " prevzI I rukOjemství ve vYlrov'naCÍiri 
částku, Ale k tomuYst~~SIl omeziti rukooje,mství jen na určitou 
rukojemství za jiného bPyOdot~o~fudlI: Zl e jest věcí každého, kdo nřf'Hn,ó 

, uvazl us edky svého právního 

čís. 9482. 

, Z~"!ěstnanec Duchcovsko-Podmok I k" o . 
sta~em dráhy v jejích důlních Sluob~ Sh e qrahY,.lenz ,setrval po se
zamestnancem. Jakožto člen pe .. z 'hac f zustal I nadale soukromým 
ské dráhy má nárok na lacen' nSI]nl ° ,ondu Duchcovsko-Podmokel_ 
zaměstnance nevztahuje ~e ře~ ~:n~e přlmo pr?tl státu. Na takového 
dne 17. prosince 1919 čís ~ bP cl. VI, druhy odstavec, zákona ze 

Výnos ministerstva' žel~znics ; z. a n. na rok 1920. 
zaslaný DUChcoVSko-Podmokelsk: !~e 26. 1uo~na 1921, čís. 68.872-1/4 
byl z něho nárok přímo ten Idery" a a~eLza ozIl závazek pro stát a na-

Pro p "'t' I' d ' z mes".anec. 
OUZ1 I v a nlho nařízení ze d 5 b o 

a .n. stačí, že byl zaměstnanec v činnén:l :bfedzna 1927, čís. 15 sb. z. 
uz e ne 1. ledna 1926. 

(Rozh. ze dne 27. . prosm\:e 1929, R I 899/29,) 
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žalobce byl od L října 1890 úřednikem bývalé c. k. priv. Duch
covsko-Podmokelské dráhy, která byla sestátněna v roce 1892. Úřed
nictvo zaměstnané v době sestátnění přímo u dopravni služby dráhy 
bylo převzato do státních služeb, úřednictvo, které té doby bylo slu
žebně přiděleno k hnědouhelným dolům, patřícím dráze, státem pře
vzato nebylo. Úřednictvo Duchcovsko-Podmokelské dráhy před jejím 
sestátněním bylo přidělováno od přímé dopravní služby železniční ke 
službě na dolech a naopak. Stav ten přinášel s sebou, že veškeří úřed
níci ve službách c. k. priv. Duchcovsko-Podmokelské dráhy byli bez 
rozdílu sobě rovni, že měli společný jednotný služeb ni řád, společné 
schema platové a společné stejné pensijní stanovy. Po sestátněni dráhy 
byl převzat státem její pensijní fond, u kterého byl žalobce jako člen 
a úředník Duchcovsko-Podmokelské dráhy pojištěn, do státní správy 
a opatrován a pzději stal se jejím majetkem. Státní správa se zavá
zala, že nebude ciniti námitky proti dalšímu trvání poměrů zřízenců 

Duchcovsko-Podmokelské dráhy k převzatému pensijnímu fondu, po
kud tito zřízenci budou ještě po sestátnění dráhy v jejích službách 
anebo ve službách .dolů dráhy v Duchcově. žalobce v době postátněni 
Duchcovsko-Podmokelské dráhy byl přidělen službou k hnědouhelným 
dolům dráhy a zůstal v tomto přidělení až do svého pensionování. vý
nosem ředitelství státních drah Praha-Jih ze dne 3. prosince 1926, čís. 
6405/1/26 byl žalobce k své žádosti dnem 1. října 1926 z titulu naby
tého nároku na plnou pensi dán do trvalé výslužby na základě zmoc
nění ministerstva železnic čís. 53.711/Pres. 3/1926 a vyměřena mu 
pense 24.210 Kč ročně. Žalobou, o niž tu jde, domáhal se žalobce na 
československém státu, by byl uznán povinným platiti žalobci od I, 
října 1926 počínajíc zaopatřovací požitky 39,000 Kč ročně. pro c e s
n í s o. udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Žalobce, opiraje 
svůj nárok o výnos ministerstva železnic ze dne 26, dubna 1921, č.Ís, 
68.872/20 II 4, pokud se týče o jeho poslední odstavec, kde minister
stvo železnic sděluje Duchcovsko-Podmokelské železnici v Karlových 
Varech, že, kdyby u úřednictva státních drah nastalo zvýšení náklad
ních požitků, bude výměra požitků úředniků této dráhy započítatelná 
do pense zvýšena stejným poměrem, jakým byly zvýšeny příjmy úřed
nictva státních drah, po případě až do celkové výše základních příjmů 
řečeným úředníkům té doby příslušejících, jakož i o vládní nařízeni ze 
dne 5, března 1927, čís, 15 sb. z. a n, a o výnos ministerstva železnic 
čís. 16.083 ze dne 8. dubna 1927, tvrdí, že měl býti zařazen do třidy 
V / 4 s pensí 34.000, které se žalobou domáhá. Podle nesporného před
nesu a podle přílohy 6 byl žalobce až do svého pensionování ve služ
bách Duchcovsko-Podmokelské dráhy v jejích hnědouhelných dolech 
a nebyl státem převzat do jeho služeb, zejména dopravních, a jest uvá
žiti toto: Podle protokolu o sestátnění dráhy Duchcovsko-Podmokel
ské ze dne 25. července 1892 převzal stát k vybývání jen statutární 
požitky z pensijního fondu, pokud se týče nenamítal nic proti dosa
vadní účasti zaměstnanců důlních podniků Duchcovsko-Podmokelské 
dráhy na tomto fondu. Zda žalobci přísluši další jim požadované po
žitky, jest posouditi podle zákonných nařízení v této příčině státem 
vydaných. Jsou tu v první řadě rozhodnými ustanovení zákona ze dne 

106-



iil 

16ti4 -- Cisc 9482 _ 

3. března 1921, čís. 99 sb. z. a n. a první odstavec § 2 zákona ze 
17. prosince 1919, čís. 3 sb. z. a n. z roku J 920 předchoz'ím La,,"VllelT 
V platnosti zachovaný. Podle § 3 tohoto zákona platí ustanovení 
a 2 obdobně i pro požívatele odpočivných a zaopati"ovacích 
z pensijních a provisních ústavů drah státních a sestátněných. 
§ 1 zákona ze dne 3. března 1921, čís. 99 sb. z. a n. rozšířena n""no., 
zákona ze dne 17. prosince 1 9 19, čís. 2 sb. z. a n. na rok 1 
se týče státních zaměstnanců na zaměstnance vůbec, pokud jim 
dosavadních předpisů náležely zaopatřovací požitky. Užije-li se 
ustanovení obdobně ve smyslu § 3 tohoto zák., při státních zřízencích' 
í při požívatelích zaopatřovacích platů z pensijních fondů drah 
něných, jest míti za to, že osoby ty mají na požitky v § 1 vytčené 
jen tehdy, byly-Ii zaměstnanci státních drah nebo sestátněné dráhy, 
že pouhá účast na pensijním fondu nezakládá sama o sobě nároku 
zvýšení požitků ve smyslu zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 2 
z. a n. na rok 1920, který rovněž mluví jen o zaměstnancích 
a sestátněných drah. Tyto zákony jsou základem pro vyměřování 
sijních požitků zaměstnanců státních drah i na dále a lze proto i 
zákonná ustanovení, zejména ustanovení, na které se žalobce odvolává, 
zejména výnos ministerstva železnic ze dne 8. dubna 1927, čís. 16.083' 
a řadu dalších výnosů upravujících výslužné zaměstnanců státních 
neb sestátněných drah, vztahovati jen na osoby, které byly zaměst_ 
nanci těch drah ve službách státu a ne na osoby jako žalobce, které 
byly zaměstnány stále v soukromé službě těch drah a byly jen členy 
pensijního fondu těch drah. Nelze tedy také na ,něho použíti ustanovení 
vládního nařízení čís. 15 z roku 1927 sb. z. a n. a zákona čís. 103 
z r. 1926, ze kterých žalobce svůj nárok vyvozuje. O d vol a c í s o U d 
zrušil napadený rozsudek a vrátil věc soudu prvé stolice, by, vyčkaje 
pravomoci, dále jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: Žalobce vytýká 
napadenému rozsudku nesprávné právní posouzení v tom směru, že 
prvý soud má žalobce za soukrom.ého úředníka Duchcovsko-Podmo

c kelské dráhy a nikoli za úředníka železničního a že v dusledku toho 
neprávem má za to, že se naň, nevztahují ustanovení zákona čís. 2 a 3 
z roku 1920 a čís. 99 z roku 1921, ani zák. čís. 1013 z roku 1926 a vlád. 
nař. čís. 15/1927. Mínění, že žalobce jest soukromým úředníkem, jest 
však správné, neboť byl jím, jako vůbec všichni zaměstnanci Duchcov
sko-Podmokelské dráhy před jejím sestátněním byli bez rozdílu, nechť 
byli tehdy přiděleni ke službě v provozu železničním nebo v dolech, 
a zůstal jím i po sestátnění její železniční trati, an setrval v jejích služ
bách důlních. Řečená společnost byla spukromým podnikem a na této 
její povaze nemění nic, že provozovala i železniční dopravu. An řečený 
podnik byl a, pokud po sestátnění svých železničních tratí provozuje 
na dále ještě podnik důlní, ještě jest podnikem soukromým, jsou i za
městnanci jeho zaměstnanci soukromými. Na této jejich právní povaze 
nemění nic, Že před sestátněnÍm železniční trati společnost nečinila 
rozdíl mezi svými zaměstnanci, ať byli přiděleni provozu železničnímu 
nebo k dolům a že je od jednoho oboru do druhého navzájem překlá
dala. Stejná povaha přestala právě sestátněnÍmželezniční trati, kdy 
se zaměstnanci u železničního provozu stali zaměstnanci státních drah 
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ct'" Y ... , svazku služebním. Du-zaměstnanci důlní zůstaliv ve svém" n~eJsl~~vztahují zákony a naří-
"ledkem této povahy je~t, ze se na. t~l~ Cf ah pokud neobsahují vÝ.
s ni vydaná pro zamostnance ,~ta llIC 5{ , ensijních ústavů dral1 z~ov;Jé ustanovení, že jich Jest l1Z~tI 1 na c ~~Kě~Í nebo pokud na zá
~estátněných, kterým žalobce bylI, po. ses~~má Žalobce nárok, by na 
kladě zvláštního tl~ulu s~lUk! om?pra~n;ho louži ty. Výslovné ustanovení 
'eha poměr ony zakonne predp1sy y y I rosince 1919 čÍs. 2 sb. 
~bsahuje čl. VL druhý odstaVe\Zá~O~~ ~~ ~;~tf na dále výl~čně usta
z a n. z roku 1920, že pro ta ov~ c,e drah okud se týče pensijní 
n~vení stan~v per;sijníh? ústavu si:lt~~~~c na' z~kladě tohoto. zákona: 
pravidla, Jez vyda m1ll1sterstvo t'hož zákona jeho ustanove111 
poněvadž pak podle pr:,ého odsta~~\he drah kteří jsou nebo stanou 
platí obdobně i pro zamestna~~e. s~a ~'ah byl~ tím ustanovení zákona 
se členy pensijniho ústay,u sta mc r :'ního ústavu státních drah a 
toho prohlášeno za sou~as.t stan~~ pens~JnSijnÍho ústavu sestátněných 
tím i za obdobně platne 1 pro c e~y p Jezi ensijními ústavy obou 
drah, takže tÍl;'. b.yla zave?ena p~r~~~t 11 roto ~ázor prvého SOU?U, že 
druhů a tedy 1 JeJ1ch členu. Mylny J t hP. (Zák čís 3 z téhoz roku 
se zákon čís. 2/1920 na žal?bce n:y~af .~~. osob 'vsto~pivšich do. v~
se naňnevztahoY,~l proto, :e h s~ y - lo6ce nebylo). Naproti tomu za
služby před 1. zanm 1919, ce"oz 1~;asb z a n. ani vládní nařízeni ze 
kon ze dne 24. červn,:.1926, CIS. a n.· n~obsahuje ustanovení, že se 
dne 5. března 1927, C1S. 15 sb. z; '" ch drah nýbrž platI Jen 
týká všech členů p~ns}jníc,~ ú~ta~u se~t~~:gl a odniků státnich (§ 1 
pro zaměstnance statmc~ uradu" u::t:ní~h drah jKo státního podniku. 
cit. zák.), a tedy 1 ~amestn~ncu emůže se zákona toho jen na 
žalobce, nejsa takovym .zamest?ancem, n ted 'est souhlasiti s mÍ
základě jeho ustanovem dovola~alL~ fo~~~ jak! Joukromého úředníka 
něním prvého soudu. Pro pova u ~~.~ i zákon čís. no z roku 1926 
a pro o,tázl;u, ,~da se na k ne~'g2;zt:oslě jako taková, jest bezvýznamne, 
a vládm r;ar."cIs; 15 z, ro bU . lath do pensijního ústavu a zda se po~le 
zda a jake pnspevky t~i~ ce ril státi členem nemocenské pokladny~e
zák. čís. 221 z roku , mu _ . to ani ono nebylo předneseno pred 
lezničních z~měst?ancu. Ostat~e t~;;:to okolnostem nelze v řízeni odv~
so~dem ,pr~~ ~tohce a pro!o . V'vod odvolatelky, že. by podl~ m1,
lac1m pnhhzetL (§ 482 C. ~. s.) " j , / pense vůbec JSou nem1stne, 
nění prvého soudu žalobCI nepnds use ah' . z toho ž~ žalobci p,'ísluší 

k 1·, že sou vyc aZ1, , 
ježto z roz sud II vyp yva!., , Vll a není správné, že žalovana 
pense podle stanov pens!Jll1ho ~sta, 'k ČÍS 103/26 a nař. čÍs. 15 
strana nečinila ná1~itku" ze se p~~dp~; ž~fo~aná: popřevši vůbec jal:ou
z r. 1927 nevztahU]l na zal?b,ce. ;a o řevši tvrzení žalobní, poprela 
koli povinnost plalLl! penSI ~al~bc~ a fuj~ a tím pro soud nastala nut
i základ, z něhož žalobce n~ro o, VD st 'o rávněn a to i po stránce 
nost zkoumati, zda nárok z.alobc~lV ]e nez6avila a~i námitka žalované 
právního základu. Této pOVlllnO~!l Jej 1929 že při celkovém hrubém 
strany v protokolu z~ 5 d~~ 28'dler~z;:osu ministerstva železnic ze dne 
platu žalobcovu 3,~.9 68 8~2j~O-1/4 se zřetelem na zák. č~s .. 103/1926 
26. dubna 1921, C18. 'kl' d' '''my pro vyměřeni pense cmLly 24.000 a nař. čÍs. 15/1927 za a m pnJ 
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Kč, neboť, ana tato námitka učiněna byla vedle námitek 
vyplývá z toho, že námitce této jest rozuměti tak, že, i 
právní základ, z něhož vychází žalobce, by přece jeho 
nebyl oprávněn. Tvrzení odvolatelovo, že žalovaná strana podle 
cího protokolu ze dne 18. května 1928 přiznala, že se vládní 
15/1927 vztahuje na žalobce, nesrovnává se se skutečností, 
takové protokol neobsahuje a naopak žalovaná namítla, že se UctIClZf'" 

to na žalobce nevztahuje, ježto v době- jeho vydání byl v pensi. 
žalobce opíral svůj nárok i o výnos ministerstva železnic ze dne 
dubna 1921 čís. 68.872/20cI/4 a právem žalobce vytýká, že soud 
se s výnosem tím nezabýval. Žalobce míní ovšem, že soud ani 
výnosu toho nezjistil, to však neprávem, neboť z napadeného 
ku vyplývá, ač se to výslovně neuvádí, jako zjištění, že soud obsah 
posledního odstavce pro spor rozhodného má za pevný a bezp"čný. 

Odstavec ten ustanovuje, že, kdyby u úřednictva státních drah Hd>lctll) 

zvýšení základních požitků, bude výměra požitků úředníků dráhy 
covsko-podmokelské započítatelná do pense zvýšena ,tf'in'JÍm nnmřrAtn 
jakým byly zvýšeny příjmy úředníků státních drah, po 
celkové výše základních příjmů řečeným úředníkům 
šejících. Soud stolice prvé však se právním dosahem tohoto Vý'l0';U 

zabýval, zvláště pak ne se zřetelem na potomní zákon čís. 
1926 a na vládní nař. čís. 15 z r. 1927, a opominutí to zavinilo, že 
soud v právním posouzení pochybil, jakž patrno z dalších vÝvorU, 
Předem jest přihlédnouti k námitce strany žalované, že z výnosu 
nemůže žalobcí vzniknouti nárok proti straně žalované, nýbrž jen 
Duchcovsko-Podmokelské dráze, jíž byl adresován, a že žalující 
jako zaměstnanec společnosti řečené dráhy má nárok na pensi 
ní. Tomuto mínění nelze přisvědčiti. Žalobce, třebas zůstal ve 
společnosti, podle nesporného protokolárního ujednání ze dne 25. 
vence 1892 mezi dráhou a státem zůstal členem pensijního ústavu 
dráhy, který však převzal stát. Žalobci přísluši tedy z jehočlenstvi 
k tomuto pensijnímu ústavu přímo nárok proti státu. Mezi stranami 
není sporu, že nárokem tím jest nárok na pensi. Pensijní ústav státeni 
převzatý není samostatnou právnickou osobou, nýbrž částí státního 
jmění, žalovaná strana aspoň to ani nepopírala - proto žalobce má 
nárok na placení pense přímo proti státu. Výnos min. železnic čís, 68.872c 
20-4/1 jest doplňkem stanov řečeného ústavu »pravidly po rozumu 
shora cit. čl. VI. zák. čís. 2 z r. 1920'« a tvoří právní podklad pro nárok 
žalobcův na pensi a týž v jeho mezích může dožadovati poměrné zvý
šení pensijní základny v případě zvýšení základních požitků úředníku 
státních drah a to až do celkové výše svých základních příjmů. V této 
celkové výši jest i mez pro zvýšení podle cit. výnosu. Zvýšení základc 
ních požitků úředníků stát. drah nastalo podle zák. čís. 103 z·r. 1925 
a vládního nař. čís. 15 z r. 1927, a to s účinností od 1. ledna 1926. 
s účinností od tohoto dne upraviti jest tedy pensijní základnu žalobcovu 
po rozumu cit. výnosu min. železnic. Tu předem jest přihlédnouti k ná
mitce žalované, že vládního nař. čís. 15 z r. 1927 nelze u žalobce užíti, 
ježto byl v době jeho vydání v pensi. Námitka tato není odůvodněna.' 
Není rozhodným den vydání zmíněného nařízení, nýbrž den zvýšení 
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oha času byl žalobce jestě v aktivitě, byv, 
latu tedy 1. leden 1926. T . d . I 'b dekretem ze dne 3. pro

P k Žalovaná sama uvedla, dan o vys uz y ·t min výnosu dnem 1. 
I~ ce 1926. Jde nyní o to, zda .po. rozumu Cl,' obC~V a v jaké výši. 
s1tOdlla 1926 nastalo zvýšení penSllnI zakladny zal 'YdO celkové vy'še 
e ., . m slovy >Jaz 

, "ní mez zvýšení toho stan::vl vy~os sa ,,. rozuměj duchcovsko-
IÚ~ladnich příjmů řečenýl~ uredntku,r:' I V~Sl;n. -Nad tuto mez zvýšení 
z~dmokelské dráh~, -, te doby pn~ t~~hlc~~~dníků železničních byla 
P žalobce jíti nemuze, trebas by u, st~, nt 15 zrl 927 vyšši, iežto, pk 
U odle zák. čís. !O3 z r. 1926 a n.ar. CIS. veni s~ma o sobě bez zřetele 
Phora bylo uvedeno, tato .zakonna ,r:sta,no 'alobce neodůvodňovala. By 
~a cit. výnos min. železlllC, by .zvfsentč uz:' šen byly základní požitky 
bylo stanoveno zvýšení, třeba z]lsÍlÍ1: o . ,,1 peKsijni základna rovnala 
. ředníků státních drah oné k~t"gor~e,. lejl~ 1 lednem 1926. Zákonem 
lle ensijní základně stanover;e ~al? Cl pre sta~ovena jest podle jiného 
~í/!03 zr.l 926 však p:;ns!]l1l zaklad~~ištěna, 'est zjistiti, do jakých 
základu, než tomu bylo dnve. By ,~yla 1. !O3 1 z r. 1926 a vládního 
požitku bylo by Přev~s\Pfdl\ezl·~zntt~:~· požitky a v jaké výši jsou 
nař. č. 15 z r. 1927, y y? z, " dle § 154 cit. zák. a § 73 CIt. 
započítatelny pro výmeru vy;luznehoů P'~ou rozhodné podle §§ 4, 166 
vl nař. Pro převod do novych fIat, I'ednak předběžné vzdělání pie
aŽ 172 zák. a §§ 2 a 84 až 86 v; nar ~lužební místo v příslušné úřed
de sané v zásadě pro us~~n~ve:~} na, 'h "menování do příslušll~ 
ni[ké kategorii, výše pozltku ur~dnt~?;J~í1; ~usil s požitky té ktere 
hodnostní třídy a ,doba, ktelou I y 1::ovéhO stupně, v němž jest v den 
hodnostní třídy ztravlÍl, ,bf dOS~~te~á doba v tomto platovém stupm 
účinnosti zákona, jakoz I zap o ého rávního názoru tyto 
[§ 172 (2) J. Soud prvé s!oh~e dusledkem:~1 důeazy, ze kterýcll ně: 
okolnosti nezjistil proto, ,ze Je~n~k nepro~ tom směru žalující vytýka 
které okolnosti moh:y b~tl z]lst~ny k f že některé okolnosti vúbec 

Právem i neúplnost nzelll, - Je . ~a" Ilmt: dobe' J'menování do hod-
, t' ož zvlaste p a I o . b I 

.' nebyly vzaty na pre re:: c 'd 'b' K této námitce neúplnosÍl yo 
nostní třídy a o zapocltat~lne o e. 496 čís. 3 c. ř" s. Proto l:ylO 
přihlédnouti soudu odvolaclmu podle b § d na prvém soudu, by z]1slt! 
rczhodnouti J'ak se shora stalo, a u .e't'n'l do I'aky'ch novy'ch ?Iatu 

.J , , C bné pro zps e , v 

okolnosti shora uvedene, por" 'n b lu žalujícího, by byl pre-
by úředník s podmínkamI, lez spIne y Yčrt tel ne' Soudu prvé stolice 

. h' do pense zapo , a· I k' 
veden a které z lllC ISOU . b 1_1' u duchcovsko-podmoke s e 
bude při tom po případě zkouma;l, ne t že~n'ch) třid a jmenování do 
dráhy zaveden systém hodn5:stntch t~~d~m státních úředníků železnič
nich nebo neodpovídaly-I! trtd~ ty duchocovsko-podmokelské dráhy 
nich co při systému zavedenem u 'Téhož bude po případě po
sJud obdobně považovati .za, rovnoser;;e. ožitků žalobcových, by bylo 
třebí i ve příčině lednothvychč ' sl~Z~ ~JŽitků k nimž jest přihLédatl 
zjištěno, které složky lze zapo(§tal~6 °zák. čís.' 103/1926). Když takto 
při pře,:?d,u do novy~h p~~t~ tátního úředníka železničního, .ro,vn~
bude z]1s~ena p~nsl]lll za. t .n~ ~obce skutečně měl, bude ~ens!lnt z~
jícího se zalo~cl, a plat, I~ y I a na ustanovení výnosu 01111. zel~~m~ 
kladnou pro zalobce se ::ete6~~72'/2O'_1/4 jen ona část všech pnJmu 
ze dne 26. dubna 1921, CIS. . 
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žalobcových, započítatelný'ch pro převod do J1ov)Tch pIa tú, 
úměrná celkovému tomuto přijmu jako pensijní základna 
státního úředo1ka železničniho k souhrnu aktivních požitků 
mu po převodu do nových platů (X (pense žalobcova): 
platu žalobcovu podle hořejšího započítatelnému = pense O"""lno 
úředníka železničního rovnocenného: úhrnu zvýšeného platu 
převodu). Podle tohoto poměru jest počítati pensijní základnu 
covu, ježto podle zmíněného výnosu ministerstva nelze všecek 
žalobcův považovati za pensijní základnu a jinak kvotu tu určiti 
když zákonem čís. 103/1926 změněny byly zásady pro zjištění 
sijní základny. 

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

Důvody: 

Žalobce jest považovati, jak odvolací soud správně dovodil, 
soukromého. zaměstnance Duchcovsko-podmokelské dráhy, který 
k žalovanému státu v jiném právním poměru, než. v tom, že jako člen 
pensijního ústavu řečené dráhy, převzatého státem, má podle ujednání 
o sestátnění zmíněné dráhy ze dne 25. července 1892 nárok na placení 
pense přímo proti státu, nikoliv proti Ducncovsko-Podmokelské dráze, 
jak se domnívá finanční prokuratura, protože tato dráha nemůže dispo
novati pensijním fondem, který byl - jak není sporno - převzat do 
státní správy a stal se majetkem státu, a protože byla žalobci vyměřena 
pense ředitelstvím státních drah Praha-Jih na základě zmocnění mini
sterstva železnic, což bylo zjištěno již soudem prvé stolice. Nelze však 
souhlasiti s názorem odvolacího soud\!, že se na žalobce vztahuje usta
noveni druhého odstavce čl. VI. zákona ze dne 17. prosince 1919, čís. 
2 sb. z. a n. na rok 1920 á že výnos ministerstva železnic ze dne 26. 
dubna 1921, čís. 68.872-1/4 jest považovati za »pensijní pravidla«; 
vydaná ministerstvem železnic na základě uvedeného zákona. Jak 
v odstavci prvém, tak i v odstavci druhém čl. VI má zákon čís. 2/1920 
na zřeteli vždy jen zaměstnance s tá t n í c h drah a rozdil mezi prvým 
a druhým odstavcem jest jen v tom, že prvý odstavec jedná o zaměst
nancích státních drah, kteří jsou nebo se stanou členy pensijního 
ústavu stá t n í c h drah, kdežto druhý odstavec má na zřeteli ty aktivní 
zaměstnance státních drah, kteří jsou. dosud členy pensijních ústaVů 
drah s e stá t n ě n Ý c hnebo pro něž platí pensijní předpísy drah 
kdysisestátněných. Zákon čís. 2/1920 chtěl podle svého nadpisu a ob
sahu - stejně jako hned nato vydaný zákon čís. 3011920, o němž bylo 
pojednáno v rozhodnutí čís. 3646 sb. n. s. >----, upraviti jen poměry za
městnanců ve státních službách, níkoliv též osob, které zůstaly i po 
sestátnění železničního podniku v soukromých službách mimostá!ních· 
a podržely členství v pensijním ústavu sestátněné dráhy jen z důvodu 
nahodilých, čistě soukromoprávních. a nesouvisejících ani. s provozo
váním železnic ani s plněním jiných úkolů státních. Na žalobce, který 
ve státních službách nebyl, nelze tedy vztahovatí ustanovení čL VL 
odst. 2 zákona čís. 2/1920. Než z toho ještě neplyne, že jeho žalobn! 
nárok přes to nemá oporu v samém výnosu ministerstva železnic ze dne. 
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. t proto poclrob-
r '4· 1 ~' ,)'rZnamem Jes se v 

26 dubna 1921 č. 68.872-1/ ' Jel0z: D I covska-Podmokelské ze-
":i obírati. Tímto výnosem, :aslanym ::s l"C ráva daného státní 

neJnl·ci rozhodlo ministerstvo zelezmc, kuzII~aJ~hoPtIJ·ednání (o sestát-
lez, .• . ' § 6 proto o arm 

rávě železmcm ustanovemn~, 2.... července 1892, U za-
~~ní Duchcovsko-podn:?ke!ske, drah)') ;eíkťe D~~hcovsko-podmokelské 
očtení základních pnJ~~ .tech ure !I .ho fondu státních drah, -

~ráhY, kteřf by!i tehdy.t, Cl~~j ln~~~IJ;:íjmŮ žalobcových - pro v~
mezi jinýmI take o zapoc e111 za a , dstavci tohoto výnosu se za
měření pensijní základny a v poslednJ1~ o úředniků státních drah na-
veň zavázalo, že v tom případě, kdy Y ;1. též do l,ense započíta-

rO ., 'kl d ·ch požitků bude zvysena . d 'h 
stalO zvýšelll za a m, ,. ci .k' Duchcovsko-podmokelske ra yi 
te lná výměra příjmů onech ,ure nI u .. , plíJ·my úředníků státních 

•. . , 'm lakvm bvly zvyseny " . ,. d 
a to steJnym pomere, .. ,.,. 'kladních příjmů řecenym ure -
drah, po případě až do celkovc ~y~~á~a té doby příslušejících. , Mi~i
nikům Duchcovsko-pod;nokelske, Y. tu oval o v zastoupem statu 
sterstvo železnic, vydavsI tento ,vyn~.s, ;J~hc~vsko-podmokelské dráh~ 
(železnični správy) proh spolect~S :ho odstavce výnosu jest pokládatr 
jakO smluvn! stral:a a °ssah po~ ~tf;' S obsahem výnosu ~aprosto, ne
za projev zavazny pro zalovany .' rý je to jen vseobecna dl
lze srovnati. názor finanční prokurat~l1l' ze cF áhu které její disposice 
rektiva pro Duchcov.~k?-pod,mok,e ~ei~~h z~městnanců mají naději, ž~ 
s účinky zvýšeni penslJ~lch naro~~ J p o řešení sporu není rozhodne, 
je státní správa železl11cl11 schva 1.; římo žalobci ani pro něho 
nebyl-Ii výnos čís. 68.872/20 ~dresov~n ~ závazek ve prospěch osob 
určen. Vždyť tu jde v, podstate ~ :n~~:n~ tom, že ze závazku v~ vý
třetích podle § 881 obc. zák. Nen P,: rOS ěch což stačí, nebol po
noSU převzatého, měl pro žal~sce ;~eJ;~líJuŠí ppak' žalobci právo, žád",ti 
dle § 881 druhy odstavec o c. z t ., n·1 spra· vné tvrzení rekursu, ze 

, l·b ·'·h Osta ne ne . ,. 
plnění přímo od s I U]1CI o. - . k abyl vědomosti o vynosu C1S. 
žalobce nenabídl důkaz o tom I' Zd:, a J:vr~1 naopak plyne ze spisů, ,že 
68.872/20, a že al11 ~yto .oko nos I n,e lezni~ ze dne 16. ledna 1924, CIS. 
Z·alo.bce před.loži! dopIS mJl1lsterstva ze. 'Ila'mitky žafované strany, 

. k d" k z na vyvracel11 . .. , 
3858 Pres. 4/1924 Ja o u a . ,. založeno právo, prdtoze ne-
že vy 'nosem čís. 68.872/20 n~byloplO n,eJ du"sledkem svého právního 

, S d prve stolIce ovsem •. ,. ' 
byl naň adres?van. ou hl děl Námitka žalované strany, ze.,zvy~eU1 
názoru k dopISU tomu ne,e :.' drah odle vládního nanzel11 ze 
základních .požitků úř~dníku statl11c~1 nastalo v době, kdy žalobce ne
dne 5. března 1927, ŠIS. ,15 sb. z.,~ . ě v vrácena již soudem odvo
měl již aktivních pozltku" byla hngadn 

de/ zvýšení platů, to jest, den 
lacim poukazem k tornu, ze ~oz ~ uJe, tě v aktivní službě. Stačí proto 
1. ledna 1926, ,:.~e ~ehdy by~ za!o ~~J~~nění napadeného usnesení. Po
odkázati v té pncme na spravne ~ . ·,terstva železnic ze dne 26. 
dle toho, co bylo uvedeno, Jest vr~~ n;~L právním podkladem žalob
dubna 1921, čís. 68.872-Iý4 d,:~ a ecny podle posledního odstavce 
cova nároku, aby mu byla vymerena, penJ~le vládního nařízení ze dne 
tohoto výnosu se zřetelem k tomu, kzet P., nas' talou úředníkfi státních 

. ., 15 b z a n s u ecne , k . t 
5. března 1927, CIS. ,s.; .• ·tk" Objem žalobniho naro u Jes 
drah zvýšení jejich zakladmch pOZI u. 
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ovšem teprve vyšetřiti, a to podle směrnic naznačených ve znJšc)va 
usnesení odvolacího soudu, jež rekurs žalované strany ani 

čís. 9483. 
Na základě nevykonatelného platebního vymeru okresní 

ské pojišťovny nelze pOV.oliti exekuci k zajištěni. 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1929, R I 960/29.) 

s o udp r v é s t o I i c e povolil zajišťovaci exekuci 
nevykonatelného platebního výměru okresní nemocenské 
Rek u I' sní s o u d exekuční návrh zamítl. D ů vod y: 
jichž základě tato exekuce mohla by býti povolena, jsou v §§ 
371 ex. ř. výčetmo uvedeny. Mezi nimi nejsou však platební vIÍTne,'v 
okresních nemocenských pojišťoven a mohly by jen v tom 
za ně považovány, kdyby zvláštním zákonným 
takovýchto titulů byla jim přiznána. Toho však není, neboť podle § 17 
zákona ze dne 8. listopadu 1928, čís. 184 sb. z. a n. lze vymáhati po- .' 
jistné soudní exekuci jen na základě vykonatelného platebního výměru, 
z čehož vyplývá, že jen vykonatelný platební výměr jest exekučním ti
tulem, nikoliv však výměr dosud nevykonatelný. Vymáhající věřitelka 
dovolává se sice obdoby předpisů o zajištění státních daní a dávek, 
avšak obdoby použíti tu nelze, jelikož jde o předpisy vyjímečné a ani 
citovaný zákon nestavi pojistné na roveň těmto daním a dávkám, ježto 
v § 173 přiznává sice pojistnému přednostní právo, jež tyto daně a 
dávky mají v řízení exekučním, avšak nikoliv zákonné právo zástavní. 
Není tu tedy titulu k povolení zajišťovací exekuce. 

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

Dtivody: 

Rekursní soud posoudil věc správně po stránce právní a postačí 
v podstatě poukaz na důvody napadeného usnesení. Vývody dovolacího 
rekursu neodpovídají dnešnímu právnímu stavu, neboť § I ex. ř. byl 
doplněn zákonem čís. 23/28 v ten rozum, že podle čÍs. 19 jsou exe- . 
kučnÍmi tituly i platební výměry o pojistném nositelů sociálního poji
štění, které jsou podle platných předpisů vykonatelné. Tímto předpi
sem jest pro sporný případ § 175 zákona čís. 221/24. Nebylo však do
sud nikde předepsáno, že na základě nevykonatelných platebních vý~ 
měrů může býti povolena exekuce k zajištění. V tomto nedostatku vý
slovného předpisu jest patrná vůle zákonodárcova exekuci takovou do
sud nestanoviti, a jest proto vyloučena obdoba předpisů týkajících se 
jiných veřejných dávek. 

čís. 9484. 
Rozh.od.ovati .o námitkách proti vykonatelnému platebnímu příkazu 

pojišť.ovny podle § 175 zák.ona ze dne 9. řijna 1924, čís. 221 sb. z. a n., 
přísluší úřadu politickému. 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1929, R I 977/29.) 

__ (:ís. 9485 - 1691 

. "'h -řitele (zemědělskou nemocell-
žalobu dlužníka lla vymahaJ~~: _ o ve řípustnou exekuce vedená 
Ll pojišťovnu), by byla pro a~ena n~p. d r v é s t o I i c e 

s~o základě platebniho. rozk_azu zal.avaned s,~ Ll R ePk u r sn í s O Ll cl 
~ námitce nepřípustnostI porad,:. prava ,o 111lD ·ů vod y: Žalobce do
~amítl námitku nep~ípustn~sh po[adU 'pr~va~platnoLl a bezúčinnou, na
máhá se žalobou vyroku, ze e~e, uce Jes 1 ~ební rozkaz žalované strany 

adaje oposiční žalobou exekucm tItull (p a t platební výměr nositele 
p 25. kvetna 1928). Exekučním tit~ em Jes - (článek IV. čís. 1 zá
Zsociálního pojištění ve smysl~. § 1 3Člsb· 19 ex~)r. podle § 35 ex. ř. jest 

d 19 I dna 1928 CIS 2 s. z. a .' 6 kona ze ne . e " "ho"" povolení exek;uce v prv ..... 
uplatňovati nám~tky žal~llou u so~d~'n ue~:ku~ní tituly podle § I čís. 10 
stolici bylo navrzeno. VYJI;nku čml J 'k zy o nedoplatcích nemocen
a 12 až 14 ex. ř. Plateb~1 rozkazy a.vYti~ulem ve smyslu § 1 čís. 13 
ských pokladen byly ovsem ~xe~~čl1lmOkU 1928 od té doby však jsou 
eX. ř., než byl vydán, ~ákon ČIS. z I' e. I čís: 19 ex. ř. Předpis § ~5 
exekučními tituly zvlastmho druhUdPodl_ne~n a J'est proto míti za to, ze 

- ebyl dosu zme . b 'ť druhý odstavec ex. r. n "t I dle § 1 čís 19 ex. ř., musl y I 
námitky pokud jde o_exe~Llčm ~ leslopovolán. ro;hodovati o této opo
uplatňovány na soude a ze sou 

sičnÍ žalobe. obnovil usnesení prvého soudu. 
Nejvyšší soud 

D ů vod y: 

'de b la povolena na základě 
Nesporné jest, že c,Aekuc,e, _o kt~r7~vlné' loti viničnímu statku_ P'e 

vykonatelného pl~tebr:lho vymťu t~a domáhlse rozsudku, podle neho~ 
jehož vlastnikem Jest zalo.~ce. en tnou a neúčinnou a jako takova 
má exekuce ta. býtI prohlasen~ za_ nepl~leclávka neměla býti předepsána 
zrušena, což odůvod_ml tvr~~m,:,.' ze lD _ lob ci jako nynějšímu vlastníku 
viničnímu st~tku :' ze ne~rIslu~1 .~r~hl z:tatku. žalDbce neměl prý prow 
statku. Výmer zl1l na spra~~ VllllCI1l ~ d .b·1 zabaveny jeho vlastl1l 
příčiny poda_ti do .něho stIznost, h~o S~I ža~~b~: neplatnosti, neúčinn.osti 
věci. Podle zalobl1l pros~y do;na t tk P neuváděje skutečnostI naro.k 
a zrušení exekuce vede.n~ ~r? I s ~ 1 Ut" rve po v'lniku exekučního tI
zrušující nebo zastavuJI.cI, Je~ n.a~ a rm~fu'íci přímo proti exekučnímu 
tulu. Žalobce uplatml Jen ~amlt y t 1 é~U latebnímu vyměru odpo
titulu v tomto případě prolI vy~okna e ~. 22Pl/24 O takových námit-

, . '1 "t t I § 175 za ona CIS.· 239 vídajíclmu na eZI os en' d ť d (sr předpisy §§ 175 a 
kách nemůže však jednalI_a .rozho ,no~ I s~~umaÚ takový exekuční titul 
zákona čÍs. 221/24): J~nz J.e op:~v~e~ ~alobu podle § 35 ex. ř., nýbrž 
jen po stránce formalm. NeJ,d~ vu:. ekučního titulu proti žalobci, a 
o žalobu d?máhajíc~ se ne.učIl1';f~~z~~dnouti ani předurčujícím :půso
to z důvodu, o I11chz .ntes~1 s~u lovně vyhrazeno politickým Úřadum. 
bem, ježto rozhodnutI .o Je vys 

čis.9485. 

_ " -- I veřejné (zákon ze dne 
Zabírání budov nebo jejich casb pro uce y 

12. srpna 1921, čis. 304 sb. z. a n.). 
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D ů vod y: 

Přiznání náhrady 23.678 Kč za t ~ 
zahájení zabíracího řízení svým d o, ze nbavrh~vatelka nemohla pro 
vati vešlo 'íž v moc ,,' on!em svo odne nakladati a ho uží
nár~cích, j~ž nebyly P;::r~o~~~odno~tl jest již je~. o oněch dalších 
správně ustanovení § 4 (6) 'k ce pflsou~e~y; Stezovatelka vykládá 
že zabírací úřad . . za 0r;a o za.blfalll budov čís. 304/1921' 
skytnouti Přiměř~~~tuP~~~~~7t~~a~tfh~~d~ ~zlvat~~ z~braný,:h budov po. 
dářské újmy, jež zabráním utr T t ~ ves er~ pr?kazané hospoc 
taková" by si vyvlastněn' mOhr~~';. en, ~ozum" ze nahrada má býti 
hražující práva a uŽitk/ záborem I opa:flt! pr~va a užitky plně na
v~telkapožaduje, přesahuje však :r~ ~d~ate, ,Nahrad~, kterou ,stěžo
vsech újem které v"b .. ae, o . u mlru. Pozadujenahradl.l 
přiznává je~ náhradu u úe~mnela~ SOU~ISI se ~a?rání'.';, kdežto zákon jí 
nění k účelům železničdím ~~edn~tT8ela, zabrat"n. J!~ zákon o vyvlast
no vil v § 7" '" . unora 878, CIS. 3'0 ř. zák usta~ 
hJ;ly zřejmě~y~~I.f~;l~ PJ~~~f~níb náh.r~d~ ~řihlíže~i.k poměrům: které 
hradních nárokil. Pravidla stan~ve;é6'C 1 y o POU~ltO ke zvýšení ná
sice vyvlastněním, ale jenont proto .0 taklo I;'ro ujm-ť', které .vznikly 
něného, vedená úm slem zv' 'T ',zespo uI;usob!lacmnost vyvlast
případech vyvlastně;; tedy r~~b n~h,ra~nd narok, J~~t užíti ve všech 
s vyvlastněním ale neb la b . ram u ov, kde ujma souvisí sice 
neb užívatele ~yvlastnlnéh/ p~~dlkli'í k'\{?l nebylo za,:i~ění vlastníka 
z důvodu obecného prospěchu me. u; ~ on, pOVOIUjlCI vyvlastnění 
způso?e~é mu újmy, při čemž' s~a~~~~I~/~c~ ,vl:stn!ku .I?lno,U ná~radu 
vlastneneho předmětu. totiž k c • k" t ,a ~ .mlmoraane cene vy-

. ene, erou ma pro dosavadního' vlast-
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níka vzhledem k Jeho zvláštním pomerum, avšak vyžaduje, by se vy
vlastněný podrobil vyvlastňovacímu nálezu a by mu přizpůsobil své 
poměry, užívaje pří tom píle a pozornosti obvyklé při obyčejných 
schopnostech (§ 1297 obč. zák.). Škody vzniklé brojením proti vy
vlastňovacímu nálezu, a škody vzniklé zanedbáním povinné bedli
vosti vyvlastněného, nemohou býti pokládány za utrpěné zabrá
ním. Nemůže proto býti v souzeném případě požadována náhrada útrat 
vzniklých stěžovatelce tím, že se pokoušela o zrušení zabíracího řízení 
a použila k tomn rady a přispění právních zástupců. Nemůže jí býti 
přiznán ani nárok na náhradu útrat nemocí vzniklé podle ndání stěžo
vatelky proto, že po dobu částečného zabrání domu přespávala na pů
dě, neboť mohly a musily by jí býti přisouzeny všechny útraty spojené 
s vyhledáním a s nájmem místnosti zdravé a vhodné pro přespáni, ale 
nebezpečí přespávání v místnosti nevhodné mnsí nésti sama. S vylíče
ných právních hledisek lze dovolací rekurs uznati jenom částečně opod
statněným, a to pokud vytýká, že nebylo uznáno na náhradu úroků 
z půjček, jež stěžovatelka musila učiniti, by zaplatila vydání způsobená 
jí zabráním domu. Vydání ta spadají do let 1925 a 1926 a byla pravo
platně zjištěna na 23.678 Kč. Stěžovatelka prokázala, že měla již při 
zahájení zabíracího řízení dluhy, že je má dosud ve výši přesahující 
přisouzenou jí náhradu a že musí je úrokovati průměrně osmi pro
centy. Jelikož přisouzených jí 23.678 Kč dosud neobdržela, náleží osmi
percentní úrok, jejž musi platiti z této sumy, k hospodářským újmám 
utrpěným zabráním a jest jí jej přisouditi místo 5% úroků z prodlení 
ode dne žaloby, na nějž uznaly nižší soudy. Počátek úrokování byl 
položen na den 1. ledna 1926 jako den, kdy musila býti uhražena již asi 
polovice přisouzených výdajů. 

Ve všech ostatních směrech bylo potvrditi zamítavé rozhodnutí 
nižších soudů. 

Poněvadž dovolacímu rekursu bylo částečně vyhověno, bylo nutno 
přezkoumati také napadený výrok o útratách. Vzájemné zrušení. útrat 
vyhovuje předpisům § 4 (10) zák. čís. 304/1921 a § 43 prvý odstavec 
c. ř. s., neboť i nyní vítězí stěžovatelka jen s menší částí svých nároků. 
Ustanovení druhého odstavce § 43 c. s. ř. dovolává se stěžovatelka ne
právem, neboť neuplatnila jenom nároky, jež závisely na volné úvaze 
soudu, nýbrž i nároky zcela bezdůvodné a zřejmě přemrštěné. Byly 
však stěžovatelce při knuty útraty úspěšných opravných prostředků, a 
to úplné útraty rekursu a dovolacího rekursu do původního, po návrhu 
finanční prokuratury stěžovatelčin nárok zásadně zamítnuvšího roz
hodnutí, a částečné útraty nynějšího dovolacího rekursu. 

čis. 9486. 

Přihližel-Ii odvolaci soud, nedoplniv v tomto směru sám průvodní 
řízeni, k znaleckému posudku, jenž nebyl v prvni stolici soudu podán 
řádně podle předpisů civilniho řádu soudniho, nejde o dovolaci důvod 

, podle § 503 čis. 3 c. ř. s., nýbrž, je-li vada způsobilá, by zamezila úplné 
vysvětleni a důkladné posouzeni rozepře, o dovolaci důvod podle § 503 
čis. 2 c. ř. s. 
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Ochrana ná jemcil ( . k d v 
Pokud »světnice v ří:a on ze ne 26. brezna 1925, čís. 48 sb. z. a 
§ 31 (1) čís 5 'kP tavhku« ~~z kamen nenl obytnou místností • . za. o oc r. naJ. 
na :~~os~ ~t::~uPřísluŠí",nájemci bytn jen užívací právo, 

. stům, neiz~ čítati k rf~~ntý~~'"o~ey\ ~to "!ístntnost nepronajal letním 
5 zák. nym mIs ostem podle § 31 (1 ) 

Veranda není obytnou místností 
Jde o zakázanou úplatu podle §. 20 (2)' . 

učld'něvn závis~~ n,a složení »stavebního od::~Jn:6~~~1 PJ.:~nbájelm 
vo neno v na Jemm smlouvě ti v "' ,y o 
n!k0vu p~ovésti různá zlepšen?~ z:J;~~:r~atJ'~~a: n~dž~dost 
mm dome Lhostejno . k' vy aJe na 
»~~avebního Odškodn'é~~({e s~~~:~~ě dpa~o~e.bOt. net~al prdonaj!matel na 
na Jemce. es I, a na ome nebo v 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1929, Rv I 761/29.) 

.. žalovbce pronajal žalovanému smlouvou ze d 
k~ če::,z s~ žabo~anýv zavá~al zaplatiti žalobci kr~~i9~ál:~:é~;26 
Kč 1a 

z~r1h~~e S:I z~gť~?t~~by~:~~Vt~~~ě zielat~, v~ak žalob?! jen ~. 
stupné, Žaloba o zaplacení tohoto zbytku p r!560 e ~č ~Prlpustne 
s o u d Y Vše ch tří s t o I i c, N e j v y Š š í ~ s o ude ~ a z těchto 

důvodů: 

Dov?latel, uplatňuje důvody § 50'3 čís. 2, 3 a 4 c ř s leč 
vem. NaJemm smlouva byla uzavřena dne 29 Id' .., v 

tento případ jest pou.Žíti zá~ona ze dne 26. břez~a n,~ 9,~§28čísta~~e 
~iitr n;á[~~::~odJ~r§ 1~st(~t)a~~:, Jd\jestkbyt žalovaného ~yňa't ze 
soud "ve ' . CI. za ona, Jak nesporno a . 

nicd YO~Ý~;~í~~O J~S~~~tt~~í~. p;~~~iJ:mv bt:is::~~:va~íC~:chí:;!ny, ..•. 

M
ran .y a

t 
z Jm~ho príslušenství, které v tomto spor~ nemá důl~ v~ vet·-.· .• eZI s ranamI Jest také nespo v dl ' z os I. 

nájemníkovi též »užívací práv;n~, ~:nsPaordnel' naj~tm?í smllou~y přísluší 
pok d 'I ' sve mCI« a e Jen 

v t u nem:- astm~em domu pronajata letním hostů:n Hlavní 
m; em sForu Jest otazka, zda t. zv. »světnice v ř' t k" ohvtncm 
mlstnostI po rozumu § 31 (1) čís 5'k P IhS av }'« Jest VOt ť k 'v • za ona o oc r. naJ a zda 
CI a I ostatmm trem obytným místnostem takže b . b t 
ze čtyř obytných místnosti. Tuto otázku zod o vdvl y ~~vo Y sklád,II ..•• ' 
porně, ~ož jest dovolateli nejzávažnějším dŮV~d~~ e/

t 
mzsl .~oudy 

odvolacl rozsudek Podle § 31 (1) vo. omu, ze nal,aoa· .• 
se zákon na bytý skládající ~IS, 5 kza~on,: o ochr. náj. nevztahuje 
služebné ze čtyř nebo z více ~~ ml:-'O ,:C yne. a ~bytné pokoje pro 
ke kuchyni ani k obytnému pok y,tnych T~t~ostl. Zakon nepřihlíží ani 

~I~~enství!. jakž vidno také Zv pÚ~~ifc;§ ~ Ut;) na\ ki~r~ífo~l!d~ za 
hr. naJ. Ale v tomto smeru neučinil žalovaný námitky, takže ..•.•. 
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1. zv. pokoje pro služebné nebyla v nižších stolicích probírána. Žalo
van}T zmínil se v odpovědi na žalobu jen ~imochodem o tom, že man
sardní světnice slouží za světnici pro služebné, a první soud zmiňuje 
se ve svém rozsudku o pokoji pro služku také jen mimochodem a po
všechně vzhledem k doslovu § 31 (1) čís. 5 zákona o ochr. náj., ale 
neuvádí konkretně níc bližšího, protože neměl proto podkladu v před
nesech stran. Tuto otázku jest tedy při řešení tohoto sporu ponechati 
stranou, V otázce obytnosti t. ·zv. »světnice v přístavku« odvolací soud 
ovšem pochybil potud, pokud se na několika místech svých důvodú 
odvolává také na znalecký posudek, ačkoli tento nebyl v první stolici 
soudu p()dle předpisů civilního řádu soudního řádně podán a ačkoliv 
odvolací soud sám v tomto směru nedoplnil průvodní řízení (§§ 362, 
488 a 498 c. ř. s.). Ale tato vada nezakládá dovolací důvod podle 
§ 503 čís. 3 c. ř, s., jak dovolání uplatňuje, protože tu není rozporu 
mezi skutkovým předpokladem a spisy, nýbrž zakládala by jen důvod 
vadnosti odvolacího řízení podle § 503 čís. 2 c. ř. s., kdyby byla způ
sobilá, by zamezila úplné vysvětlení a důkladné posouzení rozepře, 
čemuž však není tak. Otázka, zda místnost jest místností obytnou po 
rozumu zákona o ochraně nájemníků, není otázkou skutkovou, nýbrž 
právní, kterou neřeší znalec, nýbrž soud na základě skutkového zjí
štění o jakosti a poměrech dotyčné místnosti. Tento skutkový podklad 
byl v souzeném případě soudem první stolice zevrubně zjištěn místním 
ohledáním (§ 368 c, ř. s.) a odvolací SOl!d osvojil si' výsledky tohoto 
průvodu a položil je za základ svému rozhodnutí. Není vadou řízení 
ani odvolacího ani v první stolici, že soud první stolice připustil důkaz 
znalecký, provedl místní ohledání s při bráním znalce, uložil tomuto 
podání posudku do určité lhtlty, ale pak, když písemný posudek byl 
podán a znalec se k ústnímu jednání nedostavil, upustil dodatečně od 
tohoto důkazu. První soud byl k tomu oprávněn podle § 277 druhý 
odstavec c, ř. s" když dodatečně seznal, že tohoto důkazu nepotřebuje, 
zejména když jej připustil také o jiných okolnostech, které se objevily 
býti pro rozhodnutí sporu bez významu, Neprávem tvrdí dovolatel, že 
jde o otázku odbornou, kterou nemůže soud bez znalce řešiti. Znalec
kého důkazu o otázce, zda tak zvaná »světnice v přístavku« jest obyt
nou místností, nebylo třeba, protože nejde o otázku odbornou, kterou 
by mohl zodpověděti jen znalec, nýbrž o otázku zkušenosti denního 
života, kterou sí může rozřešíti soudce sám, Dovolatel jest na omylu, 
domnívaje se, že soud při posuzování otázek, které vyžadují zvláštní 
znalosti, musí vždy vyslechnoutí znalce a že jest výjimka dovolena jen 
ve případě § 364 c, ř. s., pokud jde o soudnictví ve věcech obchodních, 
námořních a horních. Naopak, zákon nikde neukládá soudci za povín
nost, by přibral znalce, a ponechává jeho volnému uvážení, zda po
kládá znalecký důkaz podle jednotlivostí případu za nutný (srov. také 
Neumann 1915, str. 1165-1167). Nižší soudy zlístily podle výsledku 
místního ohledání, že t. zv. »světnice v přístavku« jest místností 5'10 
m dlouhou, 2'72 m širokou, 2'92 m· vysokou, že má v podélné stěně 
dvě okna, že Jest přístupná na příční ch stranách dvěma dveřmí, z nichž 
jedny vedou do obytné světnice a druhé na verandu, a že tato místnost 
nemá aní kamen ani komínu, takže ji nelze v případě potřeby vytápěti. 
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Tyto skutečnosti úplně stačil k ' ,. po 10Zl11nu § 31 (1) čís e -1 usudku; ze nejde o obytnou 1111"""-

o byty _ má na m si, ". za c. ? ochr.. naJ. Tento předpis -
a to tak že mohou bYy' tll' Jebn, 1~lstnostI k obývání určené a znůse,hlI 

" ' o yvany v každ' d ť " Zml~en~ předpis jest výjímkou z pravidla eže o ,e rocm, 
pOdlehaJí ochraně n' j 'k" ,naJlny ve 
pro tuto výjímku pl'~S~~n~o~" a, proto musí býti skutkové 
pronajímatele ježto pak zůs~~a~y. ,Kde se tak nestalo, Jde to na 
níků podléhá.' Další vady říze:ív~hť~ ,p:a~idle, že byt ochraně 
puštěn dllkaz o 'eho t "e" ava ovolatel v tom, že 
zornil nájemníka J ž ~~z~m, ze ,pn uzavření smlouvy vvslr,vn,i 
a že prý se žalo~a~' s~~'~~~í~ fns,tavku, neJ?á ,ani kamen ani komínu 
povede kouř rourou YSkrde zed' ;vazalt ze SI ~am kamna postaví a 
něno, neboť zmíněná světnice b I nI v om smeru není dovolání 
v době uzavření ná'emní ya pronajata v tom stavu, v 
k obývání zpŮSObili. Dov~~i~f~~' Z~l~ t?m stavu ?ebyla 
o t. zv. »mansardní světnici« a tvrdil v uJe, v dov~lam opětovaně 
~ansardní světnice, nýbrž i uzavře ' prvn~ I ve, ryhé stolici, že 
zalovaného sestává ve skuteč ,na ,veran a naleZl k bytu, takže 
vývody nemohou dovolateli nostl ~': se sÍl obytných místností. Ani 
taková vůbec pře dměte p;?spet~. M3'nsardní světnice nebyla 
ně sám užívati (§ 1 090m ob~onzalr)' &~?Z by ';I,ohl, nájemce bežv\ch~"rl
vo, obmezené na dobu po ktero'u' b ate~cbl pnsluselo 
letním hostům Z t h '. d Y za o ce tuto sv,ětrtici 
ným místnost~m P~d~ J§ e3/e(ft~~s tu~o ~~ětnici čítati k .. 
90volatel v odvolacím s íse a ak . v za ona o o,chr. r;aJ. ",'yv'ozuii:-Ii 
zalovaný nemohl zímní Pdob p }no,:u v dovol~clm spIse, ze, i I,A .. ' .... 

nedostatek kamen a komín/ g?UZI~~t~ \/v, ,svetmce v přístavku 
nici, která kamna má a ve kle ,a '! e, dO b e nahradu v mansardní 
že _ jak jíž řečeno _ man re zl11;m ,o .y není )etr;ích hostů, nřf'hli" 
(
slova § 31 (1)" 5 bsardm svetmce nem vubec součástI' CIS. »na yty skl'd .. , ) , , 

stavku není v zimní době oby t I a ~ICI se~( a ze svetnice v 
již podle svého o 'mu ,ya e nou. okud Jde o verandu, není 
'(3) zákona o O~h~. nr U~t~~I, o~ytnou ,místno,stíc což vidno také z § 9 
nosti nepokládají kUCh~~ě š};" yťovne plavl, ze se za obytné míst
žebné a ostatní příslušenství P~~k o~p~lna, veranda, 'pokoje pro slu
o nájemném, ale jest z toho ;ře'~ ,o~ a ,ustanov~!e sIce v předpisech 
ným místnostem Z toho J Yd Jeho umysl necltaÍl verandy k obyt-

d
r " . ~ , co posu uvedeno plyne ' b t ' I 

po eha zakonu o ochraně náj 'k" " ,ze y za ovaného 
(2), takže netřeba se obírati oteá~~~uu .a z,e t~ platí také ,předpis § 20 
moprávní žalobní nárok předpis § 8 ',rky vyznam by mel pro soukro-
80 sb. z. a n., o trestání b tové /~ ona ze dne,25. dubna 1924, čís. 
podléhá ochraně nájemníků ~í l' IC vy!, kdyby, slo o byt, který ne
dovolacího spisu pokud se' dorJs~u ?r~zeny vsechny obšírné vývody 
stavku« jest obytnou místnOStíY aJl o az y, zda t. zv. »světnice v pří-

Ani dovolací důvod nespr' 'h " 503 čís. 4 c. ř. s. ve příčině tvn" o ~ravll1~o posou,zení věci podle § 
bylo nižšími soudy zjištěno a ·':;··:s?kupne~o« nell! opodstatněn. Jak 
zavázal se žalovaný nájemník J že Jb d ostabtne mezI s~ra~ami nesporno, , u e z ytu plahh naJemné ročních 
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Kč v měsíčních splátkách po 750 Kč a mimO to, že poskytne 
pronajímateli »stavební odškodné« v sumě 10.000 Kč, jehož zbytek 
6.500 Kč pronajímatel v tomto sporu požaduje. Toto »stavební odškod
nění« odůvodňuje se v listině o nájemní smlouvě tím, že pronajímatel 
má na žádost nájemníkovu provésti různá zlepšení a okrášlení a jinaké 
výdaje na nájemním domě. Podle zjištěni prvního soudu, na němž od
volací soud nic nezměnil, bylo jednáno o odškodném při jednání o \lá-

. jemném, žalobce žádal pův0dni' 10.000 Kč ročního nájemného a 15.000 
KČ stavebního odškodnění, ale snížil tyto částky na 9.000 a 10.000 Kč, 
Z toho děje správně již první soud vyvodil, že tu byla podminěnost 
mezi pronájmem bytu a stavebním odškodným. a že by žalobce bez od
škodného nebyl byt pro najal, což ani sám v první stolici nepopíral. 
Zcela správně také již první soud vyložil, že nezáleží na slovu »odškod
nění«. Zákon zapovídá V' § 20 (2) zák. o ochr. náj. veškerá právni 
jednání, jimiž si dává pronajímateI mimo nájemné něco poskytovati 
nebo slibovati za to, že pronajímá byt. Zákon nikde neužívá slov »od
bytné«, nebo »výkupné«, nebo »odškodné« a pod., jak to různé strany 
ve smlouvách nazývaji. Nezáleží na tom, jak strany úplatu pojmeno
valy, ani na tom, jaký důvod pro závazek udávaly. Kdyby na tom 
záleželo, zústal by předpis § 20 (2), který prohlašuje právní jednání 
tam uvedené za zapovězené, podle § 28 za trestné a podle § 879 prvý 
odstavec 1 obč. zák. za nicotné, jen prázdným předpisem bez praktic
kého významu, jehož účel by byl zmařen, protože strany, chtějíce se 
vyhnouti následkům zákonného zákazu, budou se zpravidla střežiti, by 
nazvaly věc pravým jménem. Rozhoduje tu vždy jen podstata věci, 
nikoli zevní nátěr. Ani na tom nezáleží, jaké opravy dal nebo nedal 
pronajimatel v souzeném případě na účet »stavebního odškodnění« 
provésti buďsi na svém domě nebo v bytě žalovaného, neboť v žád
ném případě nebyl žalobce oprávněn dáti si slíbiti od žalovaného na 
tyto opravy určitý kapitál. Zákon čís. 48/1925 zakázal v § 12 (7) pro 
budoucnost t. j. od 1. dubna 1925 do konce i jen zvýšení nájemného 
z důvodu t. zv. investic, vynaložených na opravy a obnovy domu, tím 
spíše ovšem placení určitého kapitálu k tomu cíli. podle § 12 (4) téhož 
zákona jest sice z důvodu investic, provedených na žádost nájemníkovu 
v jeho bytě (pokud nejde o náklady nutné k udržení bytu v uživatel
ném stavu) přípustné přiměřené zvýšení nájemného na dobu nutnou 
k umoření nákladu, ale zase není přípustné žádati k tomu cíli určitý 
kapitál předem (srov. také na př. rozhodnutí čís. 6564 a 8512 sb. n. 
s.), Marně se snaží dovolatel vyložiti věc tak, že i kapitál 10,000 Kč 
byl jen předem zaplaceným nájemným, neboť nájemné bylo ujednáno 
odděleně a tato úplata pod jménem »stavební odškodnění« byla ujed
nána mímo nájemné, což právě zákon v § 20 (2) zakazuje. poukazuje-li 
dovolatel ještě nyní na předpis § 14 zák. o ochr. náj., činí tak neprá
vem, neboť tento předpis vylučuje jen použití §§ 8 až 12 o nájemném, 
nikoli předpis § 20 o zakázaných úplatách, což již nižší soudy žalobci 
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Ručení dráhy (zákon d ~ 
~ Jd~ o příhodu v dopra~~ ;e 5. bre~na 1869, čís. 27 ř. zák) 

prekazka v osobě poškoze :1 ys~yt~a-h se při pOsunu vlaku • o'to,,: •• 
novalo. ne 10, jenz stál na kOle.ii, na které v:

e 

(Rozh. ze dne 27 . . 
. plOsmce 1929, Rv I 1821/29.) . 

. yys~Oupiv z vlaku, byl žalobce z ~ 
I anen. Zalobní nárok proti d ' as~zen posunovaným vlakem 
s a u d pr v é s t a I i c e z raze. na n~hradu škody uznal r o a . 
s o u d nevyhověl odvolání P~I~ylce. duvadem po právu 6 d c e snl 

Ne j vy Š š í s o u d am e ~ am oné strany. . vol a Ci 
lobce však vyhověl nevyhavel dovolání žalovaného d . . 
ze tří čtvrtin. K dov~~t~dc ze uz?al žalobní nárok důvdd ovolaní !a-

. am zalovaneho odvětil v em po pravu 
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z. v době žalobcova úrazu nedostatečně osvdlena a byl tu nedostatek 
řádně osvětleného přechodu přes koleje pro cestující. To jsou závažné 
nedostatky opatření, o které se žalovaná strana byla povinna postarati 
V zájmu bezpečnosti cestujících. Žalobce v dovolání trvá na tom, že na 
příhodě v dopravě a na úraze nemá viny, poněvadž s místními poměry 
nebyl obeznámen a se jen pro nedostatek osvětlení místa jeho vý
stupu z vlaku a celé stanice vůbec dostal bez viny své do míst, kde 
přišel k úrazu.' Tomuto žalobcovu tvrzení nelze plně přisvědčiti, ano 
bylo nižšími soudy zjištěno, že žalobce po vystoupení z vlaku byl zří
zencem dráhy upozorněn, kudy má jíti ke stanici, ba dokonce přes kolej 
byl převeden a zase upozorněn, kudy k ostatním již čekajícím cestu
jícím má jíti, že však, ač místo to viděti musil, ukázanou cestou nešel, 
nýbrž šel ke skladišti, kde přišel k úrazU, Tímto jednáním spoluzavinil 
žalobce, že se při posunu ve stanici vyskytla překážka v jeho osobě, 
a jest proto na příhodě v dopravě spoluvinen. Jeho zavinění není však 
výhradné, jak se žalovaná strana v dovolání snaží dovoditi, poněvadž 
soud dovolací shledává správným názor soudu odvolacího, že se s po
sunem ve stanici za tehdejších poměrů nemělo započíti dříve, než bylo 
jisto, že již všichni cestující vystoupivší z vlaku jsou v bezpečí a že 
se tudíž posunu nemÍlže naskytnouti překážka v žalobcově osobě. 
Jelikož příčinná souvislost mezi těmito nedostatky a příhodou v do
pravě a mezi úrazem žalobcovým byla odvolácím soudem zjištěna, 
není dovolání žalovaného eráru důvodné a nebylo mu vyhověno. 

čís. 9481>' 

Je-Ii přípustnou žaloba o plnění, j~st přípustným i určovací návrh 
s ní souhlasný. Jest ponecháno na vÍlIi soudu, zda rozhodnuti o tomto 
návrhu pojme do výroku roz8udkového či zda jej ve výroku vypustl 
jako zbytečný, nelze vša!, odepřiti nárok na zjištěni před rozhodnutlm 
o nároku na plnění. Teprve, zamítne-Ii soud žalobu o plnění, bude uva
žovati o tom, zda žaloba o zjištění bude moci obstáti jako samostatná 
žaloba podle § 228 c. ř. s. 

Event.uální návrh žalobní na splacení formou splátek nemění nic 
na určitosti přední žalobní prosby, by bylo zaplaceno a kolik má býti 
zaplaceno. Vyhovi-Ii soud prvotní žalobnl prosbě, nepotřebuje uvažo
vati o eventuein! žalob>!! prosbě; teprve, kdyby nevyhověl prvotní žalobn! 
prosbě, bude uvažovati o tom, zda eveniuelni žalobnl prosba jest při
pustná neb oprávněná, ať podle doslovu ať i co do věci. 

(Rozh. ze dne 27. prosince 1929, Rv II 235/29, R II 132/29.) 

Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce zamítl žalobu elektrárenské 
spol€čnosti proti obci Č., by bylo uznáno právem, 1. že se zjišťuje, že 
jest žalovaná obec podle ujednání povinna, žalobkyni síťový dluh 
s přís!., v jeho pllVodní výši 128.370 Kč k 10. červnu 1921, a to v jeho 
nynějším nedoplatku v hotovosti proplatiti, pokud se týče amortisovati 
jej tak, by urychleně a přiměřeně klesal, v důsledku čehož že 2. se 
žalovaná strana uznává povinnou, zaplatiti žalobkyni nedoplatek síťo-
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vého dluhu 166.085 Kč 26 11 se 7Y2 % úrokem od 1. ledna 1928 
zaplacení; in eventum, že je povinna, spláceti nedoplatek ten s 
tak, by se přiměřeně amortisoval a urychleně klesal. D ů vod 
lujíci strana domáhá se na žalované straně žalobou jednak .. 
nak plněni. Co se týče žalobního žádání ad 1., bylo uvážiti, že zaloc'otj 
lze se podle § 228 c. ř. s. domáhati toho, by bylo na jisto postaveno, 
jest nebo není právní poměr nebo právo, má-Ii žalobce právní 
na tom, by tento právní poměr nebo právo ..... byly co . 
jisto postaveny soudním rozhodnutím. Na takovémto brzkém 
však žalující strana podle názoru soudu nemá právní zájem. 
je-Ii pohledávka, jak žalující strana tvrdí, již lze žalov,ati 
o plněni. Pak-Ii že však pohledávka není ještě 
promlčení běžeti, a nehrozí straně žalující nebezpečí. 
žalující strana splácení dluhu odběrately v příplatcích, 
dávku vymáhati na odběratelích, když tito neplati. Platí-Ii 
se tvrdí, má strana žalující tím menší zájem na zjištění. Co se 
lobního žadání ad 2., nevyhovuje předpisu § 226 c. ř. s., podle ueIlU;, 

musí žaloba obsahovati určitou žádost. Že žalobní žádost ad 2. 
vlastně ani přesným žádáním plnění, vysvítá již z její alternativní části, 
vyjádřené slovy »in eventum«, naprosto neurčité, a vlastně jen zjišťo
vací. V dalšim pak uvedl prvý soud, že není žalobní návrh odŮVOdněn 
ani přednesem strany žalujíci. O d vol a c í s o u d nevyhověl odvolání 
ohledně bodu 1, vyhověl mu však v bodu 2 žalobní prosby, zrušil na
padený rozsudek a vrátil věc prvému soudu, by, vyčkaje pravomoc 
dále jednal a znovu rozhodl. D ů vod y: Odvolání není odůvodněno, 
pokud jde o zjišťovací návrh ad 1. žalobní prosby. Návrh ten podle 
svého doslovu není vůbec návrhem zjišťovacím, nýbrž souhlasným 
s dalším návrhem na plněni. Praví-Ji žalobkyně, Že žádá, by se Zji
stilo, že jest žalovaná povinna platiti, jest to totéž, řekne-Ii, by bylo 
uznáno právem, že jest žalovaná povinna platiti. První soud sice uvádi, 
že se lze žalobou zjišťovací domáhati, by bylo na jisto postaveno, že 
tu jest neb není právní poměr neb právo, avšak neuvažovalo t0111, zda 
tu jde o právní poměr neb právo, obíraje se jen další podmínkou ža
loby zjišťovací, zda má žalobkyně právní zájem na tom, by právní po
měr nebo právo bylo zjištěno. Tento zájem však přijde v úvahu až 
v druhé řadě, především musí jíti o právní poměr neb o právo. Zjišťo
vacím žalobním návrhem však nemá býti na jisto postaven právní po
měr neb právo žalobkyně, jak z jeho doslovu jest patrno, nýbrž má býti 
na jisto postavena povinnost žalované, by zaplatila. To však jest to
tožné se žalobní žádostí o plnění a jest zjišťovací žalobní návrh ne
přípustným. Byla tudíž tato část žalobní prosby právem zamítnuta a 
bylo odvolání v tomto směru neodůvodněné zamítnouti. Naproti tomu 
je odvolání plně odůvodněno, pokud jde o žalobní nárok na plnění. 

Prvý soud neposoudil věc správně v tomto směru po stránce právní. 
První soud zamítl žalobní prosbu o plnění jednak z důvodů formálních 
jednak i z důvodů věcných. Žalobní prosba o plněni zní: žalovaná 
strana se uznává povinnou, zaplatiti žalobkyni nedoplatek Síťového 
dluhu 166.085 Kč 26 h s příslušným úrokem, in eventum spláceti ne
doplatek ten s přís!. tak, by se přiměřeně amortisoval a urychleně 

_ čis. 9488 - 170J 

• • I pod exekucí 
ďť 'traty sporu to vse VZ( Y " 

klesal a ž",e je po.vinna
d 

11~~~~ pl ~ ~tránce fonn~lní, že prost~a ~a Č~~~~l ~~~ 
14 dnu. Prvlll sou p. . ' T z 'eho a!terna IVll! .. . 

~~~~~~~11 s~:~:~::;; ~~~~~~Ill~~:r~~;'o~~::~~~rš~:~é ~e~la~;~e~t~~~jl~;~~~~~~ 
~ tímto. názorem ~~~~~~uně a~le~ád; placeni neb? jiný. zg:~~L1 ~~o~-

Jternatlvlll, nebo!, ,y I ., tkou nebo splatkaml. f, . č·t' 
a . 'b'· lacenl bud pnou cas b lnem Jest ur I a, 

. kojel1l, ny ~~Tm řípadě se žádá placení. Pros a o~i:nOL1 zaplatiti za-

!i:!'o';:\~y~ě o na~rh~e, ?y ž,:lovantá .?y~al~~~~~~ ~avrhla lhůtu, plk~tební 
z nou částku, coz pIne pos acl. laceni formou splate , ne
žalova í Uvedla-Ii eventuální návrh na sp laceno a kolík má býti za-
14~;ín~0' nic na určitosti pro,sby, bJ byIOp:í';Fustná právě tak jako alter
ml~ceno. Eventuální žaloblll p~oss "sl;. 942). Nejde však an;. ~ even] 
;'ativni (NeL1ma~n ~{om. k ~ .. ~. í 'způsob placení, a Je-I! neurclty, moh 

" 'Ini 1foshu, nybrz o even ua.n . .' 
~u;ti pbdle § 18? c. ř. sd' pře~noev~p~;:~iání žalující společn()sh, /~~~I~ 

Ne' vy š Š I S o U vy , du' okud byla J11n1 La 

n
apade!,ý roz~udek i rozsudek prve

d
· hU o k s~~lší;n~ jednání a k opětnému 

, .' fl věc prve mU SOU v 

zamltnuta, a Vkl a I • lóvané obce nevyhove!. 
rozhodnutí; re ursu za 

Důvody: 

• , • Y usnesení odvo-. ••. d potvrzuje zalOven , .. ' 
Předeslati jest, že nejvy:'SI sou dek soudu prvé stolice zamlta~.~l 

laciho soudu, jímž byl zf't;'en. !O~~u dovolání žalující firmy poso~ l~ 
žalobu o plněni. Podle to o ],e, mítnutí žaloby, poku,d slo ? nav~ 
rozsudek téhož soudu ]'otvbrz.uhj1e'.I~ání. I kdyby byl spravny nazholr, ~; 

. . do odstavce 1 zalo nI o z ... ' 'brž že jest sou asny 
~~t~~ ten není vůbec ná::,r~em ~jlsť~~~~l.m~á~~r z toho dovoze~ý, ž~ 
s dalším návrhem na pln;l1l, .nel~1 I~ba u0atňujíci tento návrh ma byh 
návrh ten jest nepřípustny, a ze /a • na lnění. Nepřipustnost Opl~V~ 
zamítnuta před rozh~dnu~l1~ 10 bzaloJ~=li vštk připustná žaloba o p!nen;, 
ňovala by jen k odmltnul!. za,o y. ní souhlasný. Lze proto. uvazo~a.l 

i~~t třth~st~t~dzJ~Šs~TV~C~y~~V~YI~ již nř~č~~ov;;;te~;J,b~l~ foln;;~i 
lest zljisté návrh na zjiště~í, t~k J~~o bJy j~n o 'předpoklad nároku n~ 
.• t· dtOtvodem k J'eho zamltnu 1. •• musí soud uvažovah aspon jes e • b'h • 'da'n'l o nemz . ne-.' . ť do zalo m o za, I • . a jest mu po 
clnJó~~g~J~ ~ozsudku vyhov~jic\hO t~~~';k~ g~~n~, do výroku r~z:u~~ 
cháno na v~li, zda roz~~dnp~~d~O~I~d přiznaného ~~rok,u nda f!;:e~~rok 
kového onem Jen ja .' lb' roto povazhvc o ep ,. 
zda jej' vypustí jako zbyte~ny. By_ °ok~ Ka plnění, neboť ,zamít,nult za
na z'ištěni před rozhod~~t~m. o nar á'enmého rozhodnult o ~a:oku ~a 
lob/ co do nároku n!, zj1~t,~~1 (~~~d~~d jako neuznání u~latneneho i~a
plnění) mohlo by vzdy y ~ v~ 'f na překážku dodatnemu rozsu~ ~' 
roku na plněni, ~ mohlo y JI ění 'ež ve skutečnosti ~ylo prc, = 
kdyby měl vyzníh na odsouzenlk. pl~ 'eJno. Již tyto skut_ecnosh vy 
chozím zamítavým rozsudkem Jlz ob ef: zamítnuta ještě pred rozl1od·
lučují, by žaloba co do odstavce 1 Y 
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nu!ím o žalobě co do odstavce 2 v v 

o. zalo~~ podle § 228 c. ř. sn' b t; j. ~ zalobe o plnč"í. Dosud . 
pledevslm uvážiti a rozhoď~Oliti rz o ~~lobu o pln~ní, t. j. soud 
tohoto rozhodnntí se ukáže d .0

1 
naloku na plnení a tepIVe 

žaloby o plnění. Další pro~eJe:í ~au~ba o zjištČ?í fest předpo 
jedme, zda rozhodnutí o nárok ..• / je~ fonnalnl, t. j. soud 
kového výroku, či j'e prost" u zJls ovacun má pojati do 
Tepl'v' ' pommouÍI a rozhod t·· • e, zamltne-li soud žalob I . . nou 1 jeu o 
zal.oba o zjištění bude moci Ob~tá~i ~~el11, bude u~a!ovati o 
c. r. S., zejména bude I' • I b j o samostatna zaloba 

b ,- 1 za o a o plnění 't 
ne o z POdobnýCh důvod oJ. • zan" nuta jen jako pr'ed':asn:h 
~ále jedr;áno a rozhodnu~ t~Z~~ o zalobním. ~á~?ku ,na 
uvaha o zalobě o zjištění dosud :' ~o d?pl!'em menl, jest 
zrušení rOzsudku tento "h predc3'sna. Zalobkyně nežádá 
!ednání prozatím' o návr~~v~a j~~~~pravněn a jest věc vlátiti k uaIIS"n" 
zalobu, neposoudil tudíž OdvoPa, 1. Pot~rzenr~ ro.zsudku, zamll'ajícího 

Opak jest říci okud OCl soud vec spravne po právnr 
prvé stolice v dalŠi j~ho č' rdvoi~Cl sou;1 .zrušil rozsudek 
pl~cení určité částky penět;~él. s zal2bk~ne z~luJe předevšim o 
dnu. Odvolací soud vylo "I 'pnslus~nstvlm k placení do 
dání, uznav, že toto dobovtoz';~ t~to strance správně žalobní 
ce 2 žádání toho. K této rv' a<;e~, ~~tahuje se na první větu odsta 
čínající se slovy »ín evettu 111 vete h~npo)'la žalobkyně další větu 
taktéž správně. Není třeb m<~ jlC ~ .• vyznam vyložil odvolaci 
• lb' ., a Uvazovatr J'z nyní '.. 
z,a o. fl! z~dosti, stačí, že dodatkem r . . o opravnenosÍl této další 
Íl!" 1 povmnost, by rozhodovalo.' d lmtnebyla soudu vzata možnost a 
~~ta druhého odstavce). O této čl a!" o: ; ~ z.apla.c,en! do 14 dnů (první 
ZlÍ'. a roz~?dnouti v každém ří a~: za o nlho z~daní lmlsí soud uvá
vah o dalsl, eventuální žalobnf ~os;ě Vynovl~h j~, nepotrebuje uvažo
nebylo ~yhověno předchozímu ~alob ; UPl~t.~e.ne, jen pro případ, že.bv 
nevyhovel žalobě o zaplacení d'; 14nIm~ za anI. Teprve, kdyby soucl 
eventuální žalobní žádání jest.. d~u, bude uvažovati o tom zda 
slovu ať i co do věci. Pro ro :rdPus!ne neb oprávněné ať podl~ do. 
nevylučuje rozhodnutí o žalo;ní

o nut~ 5' rekursu stačí, že dodatek ten 
padě že nečiní ji tak neo ráv • pros e 0. placení do 14 dnů, po pří
bez dalšího jednání. PokrfcJ n~~nfu, by zaloba.. mohla býti zamítnuta 
o placení do 14 dnů nelze .. b yo pr.avoplatne rozhodnuto o žalobě 

J Vd ec UvazovatI o, dodatku »in eventum«. 

Čís. 9489. 

Za platnosti smlouvy m . • k 
kou Pols~ou ze dne 6. březn:z; 9~~s .Oslovenskou republikou a republi
slovenske soudy roz hodovati c. 5/1926 sb. z. a n. nesmějí česKo
želství polských státních příSI~š~~~~~du, rozluce neho neplatnosti man-

(Plenární rozhodnutí ze dne 28. 
prosince 1929, Pres. 1093/29.) 

. Senáty nejvyššího soudu rozešl se v' • 
ceskoslovenskou republikou y'b' e vykladu cl. 7 smlouvy mezi 

a repu hkou Polskou. Podle rozliodnutí 
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ze dne- 9. srpna 1927 Č. 7230 sb. n. s. nebyla jím dotčena příslušnost 
československých soudú rozhodovati manželské spory polských stát
ních příslušníků, smysl a význam smlOUVY spočívá toliko v tom, 
že nálezy vydané v manželských věcech přislušníků jednoho státu 
úřady druhého státu, nemají platiti v domovském státě manželů. Na
proti tomu byl jíným senátem projeven názor, že smlouvou s Polskem 
byla založena nezhojitelná příslušnost soudů jednoho státu, rozhodo
vati v manželských věcech příslušníků státu druhého, k níž vzhledem 
k § 477 čís. 3 c. s. ř. nutno příhlížeti z úřadu v každém období řízení. 
S e s i len Ý sen á tne j vy Š š í h o s o u d u, svolaný jeho prvním 
presidentem k ochraně jednotnosti judikatury schválil výklad druhý. 

D ů vod y: 

Sporné odstavce čJ. 7. úmluvy znějí: 1. Uznati o platnosti manželství, 
o rozluce neb rozvodu od stolu a lože jsou výlučně příslušny úřady státu, 
jehož příslušníkem jsou manželé v čas podáni žaloby nebo žádosti. Jsou-li 
manželé v tu dobu rúzného státního občanství, jsou výlučně příslušny 
úřady státu, do kterého manželé naposled společně náleželi. 3. Nálezy 
úřadů jmenovaných v odst. 1. budou uznány na území druhé strany. 
Obdobná ustanovení jako čJ. 7 o věcech manželských obsahují čJ. 9 

I o manželském původu dítěte a čJ. II o prohlášení osoby za mrtvou. 
I tu jest rozhodování vyhraženo úřadům domovského státu dítěte nebo 
nezvěstné osoby, a dodává se, že 'jejich rozhodnutí budou uznána. na 
území druhé smluvní strany. Do slova stejný předpis jako čJ. 7 smlouvy 
s Polskem obsahuje ve čJ. 19 úmluva mezi republikou českosloven
skou a královstvím Rumuským ze dne 7. května 1925 č. 171/1926 sb. 
z. a n. Také spory o manželský původ dítěte, o uznáni nemanželského 
otcovství k dítěti, rozhodnutí o legitimaci a potvrzeni smlouvy O osvo
jení příslušejí podle čJ. 21 této úmluvy vždy soudům nebo úřadům 
jedné smluvní strany, ale nálezy jejich mají míti platnost i na území 
druhého státu. Dále má obdobná ustanovení i smlouva mezi česko
slovenskou Republikou a královstvím Srbů, Chorvatú a Slovinců ze dne 
17 .. března 1923 č. 146}1924 sb. z. a n., a to ve čl. 34 o věcech man
želských, ve čJ. 31 a 33 o prohlášení za mrtva a o sporech o manžel
ský.původ dítěte. První i třetí odstavec čJ. 34 shoduji se naprosto 
s prvním a třetím odstavcem čJ. 7 smlouvy s Polskem. Vzhledem k to
mu, že zcela stejná ustanovení o rozhodování ve věcech manželských 
jako smlouva s Polskem mají ještě dvě jiné mezinárodní smlouvy česko
slovenské republiky, a že ve všech třech smlouvách se stejně jako roz
hodování ve věcech manželských upravuje také rozhodování o jiných 
otázkách osobního stavu (statusových), nelze předpokládati, jak činí 
rozhodnutí Č. 7230 sb. n. s., že se při stylisování sporného článku 7 
smlouvy s Polskem příhodilo nedopatření. Jestliže sporné pravidlo má 
také v doslovu, v jakém bylo smluveno, jasný a určitý smysl, musí býti 
podle § 6 obč. zák. vyloženo v tomto smyslu. O tomto smyslu nelze 
pochybovati. Dvakráte v prvém odstavci zdůrazněné výlučnosti pří
slušných úřadů domovského státu k rozhodování manželských sporů 
vlastních příslušniků nelze podle běžného významu užitých slov v jeC 

jich souvislostí rozuniěti jinak, nežli že soudy a úřady druhého státu 
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jsou Z rozhodováni těchto sporů vyloučeny. Nepříslušnost jejich 
prohlášena za naprostou, tedy nezhojitelnou. Protožejenol11 soudy' 

.movského státu jsou příslušné a soudy druhého státu nezhojitelně 
příslušné, byla v třetím odstavci sporného článku právní moc ... ~"."' 
domovských úřadů rozšířena na území druhé smluvní strany. 
vení to platí ovšem nejenom pro nálezy vyhovující žalobě o 
nost, rozluku nebo rozvod manželství, nýbrž také pro nálezy 
žalobu zamítající. Smlouvou měl býti znemožněn nežádoucí stav, 
určité otázky osobního stavu byly rozhodovány podle různého 
nebo třebas i podle téhož práva, ale rúzně. Jako mělo býti znemo 
aby nezvěstný byl v jednom státě pokládán za živého, v druhém 
ním státě za mrtvého, dítě v jednom státě za manželské, v druhém' 
nemanželské, nemá aní manželství býti v jednom státě platným a 
jícím, v druhém však neplatným, rozvedeným nebo 
Smlouvou byla pro určité otázky statusové, k nimž 
manželského svazku, území smluvních států sloučena 
právní oblast, aby nebylo o nich rozhodováno dvakrát a 
nebo soudy. Ve věcech manželských byly za příslušné 
lučně soudy domovského státu. Že taková byla i vůle smluvních 
při ujednání smlouvy, plyne ze sdělení ministerstva spravedlnosti č,. 
99/1928 věstn., jímž byly soudy upozorněny, že nejenom podle tří 
smluv shora uvedených, nýbrž i podle mezináiodního práva samého 
platí zásada, že ve statusových věcech, k nimž náleží zejména rO:lhcld-.· .• • 
nutí o platnosti manželství, rozluce nebo rozvodu, příslušny jsou roz_o 
hodovati toliko úřady (soudy) státu, jehož příslušníky jsou manželé 
v době rozhodnutí. Ať jsou skutečná pravidla práva mezinárodního 
jakákoliv, sdělení ministerstva spravedlnosti, jež svým zástupcem jmé
nem státu všechny tři opětně zmíněné mezinárodní smlouvy ujednávalo, 
nebo aspoň spoluujednávalo, jest autentickým dokladem pravé vůle 
smluvních stran, jenž vylučuje jakýkoliv výklad jiný. Tím jest v čelo 
položená právní věta odůvodněna. . 

čls. 9490. 
. Usnesení opatrovnického soudu, jímž bylo jednomu z manželských 

rodičů nařízeno, by odevzdal dítě druhému rodiči, nelze vynucovati 
exekucí podle § 354 ex. ř., nýbrž jen vhodnými donucovacími prostřed' 
ky podle § 19 nesp. řiz. 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1929, R I 879/29.) 

Návrhu manželské matky proti otci, by byla povolena exekuce po
dle § 354 ex. ř. k vynucení odevzdání dítěte, s o udp r v é s t o I i ce 
vyhověl. Rek u r sní s o u d napadené usnesení zrušil. D ů vod y: 
Nárok, k jehož vymožení byla navržena a povolena exekuce podle 
§ 354 ex. ř., jest nárokem z osobního práva rodinného, jejž nelze vy
máhati podle tohoto' ustanovení ex. ř., nýbrž jest o něm jednati a roz
hodnouti v řízení nesporném podle § 19 nesp. říz. soudem opatrov
nickým, který učiní přiměřené opatření podle stavu věci. Povolení 
exekuce podle § 354 ex. ř. i s předchozím řizením exekučním jest zma-
tečným podle § 477 čís. 6 c. ř. s. a § 78 ex. ř. , 

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

. . 1 né o atrovnick}'m soudem, 
Titulem exekučním lest usnesenI, v~c a "P by odevzdal dítě 

.. ( ~ lskému otcI) nanzeno, 
l
'íl11Ž bylo pov1l1nemu 1:lan~e. o d xekucí Právem rozhodl re

v' chovy matky do ctrnactl dnu po e . ť odle § 354 
d~rs~ soud, že splnění, této povinnos:i nelze ~y~~cov~dlt § 19 nesl'. 
~x. ř., nýbrž jen vhodnYt.m ?OnLiCOVa~~~~ ~~g~~t~ivZstr případu, třebas 

. říz., které určí opatrovnICky s?ud f č' dkázati stěžovatelku na ustá-
na návrh účastníka. V tom smeru s a I o , ozhod c~ís 2236 a 2238 . "'h a . (sr na pr r .' .. 
lenou judikatur,u .~eJvyssl ~,S?~. II "v ššíh~ soudního dvora ve Ví~m 
sb. n. s., a take JIZ rozh. drt,:eVht~~nel lelka že nárok na vydání dltete 
No!. Z. 1918 str. 139.) ,\vrdl- I s ~zova ob '~ání může se státi jen exe
náleží na pořad pra~a a, ~e tedy I leh~'~_li ~a rozhodnutí čís. 1546 sb, 
kUcÍ podle exekučmho radu a odkaz) řípadě nešlo o nárok matky 
n. s., jest na omylu; n~boť v s?u~enen;lt § 142 obč. zák., u kterého 
na vydání dítěte, nJ,brz , o ?~aá;~!lIv P~~ováváno, což jest věcí mímospor
z rozvedených rodlcu n;a bytr 16~9Ó sb n. s.). Ostatně na tom v tOI;lto 
ného soudce (sr. rozh. c; 6411 a .' cení o atření opatrovl11Ckeho 
případě nezáleží" protoze tu Jde. o . V~~Ubyl so!ct žádán všeobecně, by 
soudu. V dovolaclm rekursu se p\a;l, říz nebo podle exekučního 
povolil exekuci, ať lIŽ podle .§, ne~gť stiÚovalelka navrhovala vý
řádu. Tvrzení to odporUje SpISUn;, ne," dala současně také za exekuci 
slovně e,xekuCl pod!e, § 354 e~'e .~: ~aovitých věcí pro útraty, svého 
zabavemm, uscho~amm a pr? d lisů exekučního ládu. Bude ovsem na 
návrhu - tedy vse ~odle .pre P "est 'ak soudem exekuci povol 11-

okresním soudu prvm stohce, ,kterb I nI postupoval o návrhU podle 
'ícÍm, tak soudem opatrovl1lckym, Y ny . 
I " § 19 nesp. flZ. 

čís. 9491. 

. t I ésti na jeho tuzemskou 
Exekuci proti cizozemskému s!a u. ~\~~u;í 'eM účelům. 

budovu, v níž jest jeho ,::ySI!'dnectvl aSI~neckou b1udovU na j"vo teprve 
Vyšla-II skutecnost, ze J e o vy 39" 2 ex ř ' 

• ek e J'de o případ § CIS. ., k 
po povolem ex uc, • "š' h soudů jimiž byla zrušena exe uce 

Do souhlasných usnesem mz lC , 'd I i rekurs 
na vyslaneckou budovu, jest připustnym ovO ac . 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1929, R I 979/29.) 

. ~'I úřadu exekuci proti Maďarskému 
S o udp r v é s~ t o II c e zrUSI o zd' Podle prohlášení ministra 

státu vnucenou drazbou domu. ~ 9~~ ~ la~ého v dohodě s ministrem 
spravedlnost: ~e d?e 22. du~na dle ~ezinárodl1ího práva nepřípust
věcí zahramcmc~)d~ o exe UCl po 31 rv' odstavec ex. ř. (v doslov;, 
nou. Toto prohlasem Jest podle,,§ 23 Pb Y a n) pro soudy závazne. 
zákona ze dne 19. ledna 1928 CI~. kS .. z. "t'i Rek u r s n i s o u d 

dl § 39 čí s 5 ex r exe UCl zruSI . k r Bylo proto po e , "1 D'o' d Y' ExekUci' bylo zrušiti ni o IV 
napadené usnesem P?tvr~I., II YI o § 39 čís 2 ex. Ť. při čemž se po-
podle § 39 čís. 5 ex. r., nybrz poc e . , 
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u~azuje, na čl. Vll. L1V. zák. ke' v v v o 

ZakOl1l1e předpisy. jakož . , 1 X" r., pod}e ,nehoz zLlstanou v 
věci jsou zcela 'V ev trl umluv)" ve statlllch smlouvách, jim 
druhého odstavce t/1~ }ex z , exe~uce pro p~něžité pohledávky. 
šenÍ, než byla exekuce z ·'}·d n;eh o~sem ,by tl vymáhající věřitelé 
ve ,stížnosti vytýkáno, ne~~~ ~' ;110CI ~~~sen~: A..však, ježto to 
obc. zák., že obyče'ová r' on;u a e pnhhzetJ. Ustanovení § 
zák k obč za'k . j p a."a neplatJ, nevztahuje se podle odst 4 

. . . na rnezmarodní prá E k . ~:ldoVLl, ve které jest umístěno k '1 VO~ , xe ujce s~ vede nes 
uc:~ům budova slouží. Tato okOI~~sOtV~~~ mad ~rske, 
vysslh? soudu ze dne 26. dubna 1928 R I 3~~/~~e~metem ,u.,m:sel 
dle vynosu ministerstva dl' s . n. s. CIS. 8000 
14.228/29 jest exekuce vn~f~~~~ dnrOS,% ze d;,e 22. dubna 1929,
dle mezinárodního práva nepří t az ou C!Zl vyslanecké budovy 

N' , , .' . pus na. 
e j v y s S I S o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Dů vody: 

Co se nejprve týč v . . odstavec ex. ř b I ~.'p"pustn?,~h dovolací stížnosti podle § 83 
dubna 1928 R"I Io~/~~ vbe zdeJsm~. rozhodnutí ': této věci ze dne .. 

, d" s . n. s. CIS 8000 dolíceno ' dO 
pre pISU, pripouštějicího dovolací st;' . .' ze uvod onoho 
hodnutí druhé stolice, je ten že'd Iznost ,! .pr?Ťl jJo!vrzujícímu roz
rodního, tudíž předpisů exoti'ckých e o f::,uZllIpredPlsu práva meziná
:'-Ie o takovou otázku 'de i n ní .' ;ouc um v Jl~h praxi málo běžných. 
ze, když podle § 83 tJetí d Yt ' jezto jde opravo extemtoriality tak 

. o s avec ex ř je dovol '. k ,,' 
protI povolení neb odepření e I ", aCI I e urs pnpustný 
ku ce z důvodů práva mezinár~~ 'ťce, zde v~ak o takové odepřeni exe
exekučního řádu, tedy práva do n !'~h- a mkoll snad prostě z důvodu 
zda bylo či nebylo exekuci o~~ci· o - jde, t. J. .1.~st I nyní otázkou, 
hodná skutečnost te rV ozcÍě'i I I,. ana tu, ?yla jlz od původu roz
nebyla, a jest proto ~ te~t j . na jevo. vysl a" která původně známa 
jest doložiti, že, ano jde o o p~7~:~s§ u~ga~~ za2 príp,:stný, k čemuž ještě 
Jen o rozhodnutí o návrhu exek ,. . ~. ex. r., jde vlastně pořád 
nost, která původně zůstala m' ucn!m'hjenze v potaz přichází i skuteč-
d

o d Imo uva u Ve věci sa . dk . 
uvo y rekursního soudu . h' me o azuJe se na 

kursu dodává se ještě toloa j~n v~ I~dem : vývodům dovolacího re-
26. dubna 1928 se stěžovat~lka a o~ ejt

l 
rf-z od~,:tí v této věci ze dne 

.0 tu otázku, o kterou 'de n . vo ava I nem,uze, neboť tehdáž nešlo 
o!ázka vůbec řešena n§brž lS~I, .. a,. r;btb~la v nem tedy nynější sporná 
p;l,tehdejším rozhodnutí, nebyljlz~~~~~ eprv nyr;l. Ve spl~ech, jež byly 
neJz se exekuce žádá, jest umístěno (.:~ tom, ,ze v, dome v Praze, na 
bylo to zejména uvedeno ani v exek :a; ma?arske vyslanectvo, ne
v kmhovním výpisu kde doko . UCmm navlhu a samozřejmě ani 

c k' ' nce vazne z roku 1917 pro .' . 
». . erar« na základě sml ou r ." avo najemm pro. 
nebylo to u nej'vyššího souduvy, l~' mkene pak ve spisech ostatnich a 
t hd' . . al1J jll1a znamo n ". t r ' e a navrh na povolení exekuc dO d _ . IZSI S o lce zamítly 
1838, čís. 291 sb. z.s. a čl IX e,; ~v~ u qv. dekretu ze dne 21. srpna 
tyto předpisy vztahující se 'na ~~~tuCi pv·o~.a~. z ~x: ř., m~jíce za to, že r I omaclmu statu lest vztáh-
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n
outi 

i na exekuci proti každému státu cizímu, a pak vzhledem k pře~l
pis

u 
čl. II § 3 zákona ze dne 28. dubna 1922, čís. 146 sb. z. a n. z du

vodu předpisů čsl. práva tam citovaných (§§ 7, 9, 15, 28, 54 čís. 3 
eX. ř., § 409 c. ř. S., §§ 33, 1395, 1396 obč. zák. a nař. min. sprav. ze 
dne 24. řijna 1897, čís. 251 r-. zák.), a jen s těmito důvody se rozhod
nutí o dovolací stížnosti zabývalo, vyvracejíc je, a vyneslo výrok, že 
se rozhodnutí nižších stolic zrušuji a soudu prvé stolice ukládá, by ne-

. přihlížeje k d1lvodúm, z nichž byl návrh na povolení exekuce nižšími 
stolicemi zamítnut (tedy k předpisům právě citovaným) o návrhu tom 
znova rozhodl: exekuce nebyla tedy povolena, nýbrž rozhodnutí o ni 
nižším stolicím vyhraženo, takže mohly návrh na povolení ještě z jaké
hokoli nového důvodu zamítnouti, jen ne z těch, které rozhodnutí nej
vyššího soudu již vyřidilo, mezi nimiž však nebyl ten, že jde o budovu 
vyslaneckou, takže z tohoto důvodu, když později na jevo vyšel, vždy 
ještě jej zamítnouti mohly a jde jen o to, je-Ii toto nynější zamítnutí 
správné. To totiž, že jde o budovu vyslaneckou, vyšlo na jevo až po
tom, když prvý soud, povoliv na to exekuci usnesením ze dne 8. června 
1928 obdržel na svůj ještě pozdější dotaz ze dne 7. září 1928 prohlá
šení ministerstva spravedlnosti ze dne 22. dubna 1929, čís. 14.228, vy
dané v dohodě s ministerstvem zahraničí ve smyslu § 31 prvý odstavec 
eX. řádu v doslovu zákona ze dne 19. ledna 1928, čís. 23 sb. z. a n., že 
v domě tom jest umistěno král. maď. vyslanectví, jehož účelům slouží, 
a že jest tedy exekuce podle mezínárodního práva nepřípustna, kterýž 
výraz ovšem chápati jest ve smyslu cit. zák. předpisu v ten rozum, že 
budova ta požívá práva exterritoriality. Nastal tu tedy, jak správně re
kUl'sni soud proti prvému soudn, jenž v tom viděl při pad § 39 čís. 5 
ex. ř., praví, případ § 39 čís. 2 ex. ř., jenž právě jest dán pro případy, 
že v povoleni exekuce nebylo o duvodu exekuci vylučujícím z jakékOli 
příčiny rozhodnuto, po výtce tedy pro případ, že vlastnost, která před
mět z exeknce vylučuje, nebyla původně soudu známa a teprv za exe
kučního řízení vyjde na jevo, jako právě zde. Odpadá tedy otázka, zda 
prohlášení ministerstva vydané podle § 31 prvý odstavec nový doslov 
ex. řádu (čl. IX. třetí odstavec úv. zák. k j. n.) jest rozhodnutím ve 
smyslu § 39 čis. 5, ex. ř., k čemuž jest doložiti, že podle ustanovení toho 
uvedené prohlášení má si soud vyžádati jen v případech pochybných 
(bliže o tom v motivech k cit. čj. IX. úv. zák. k j. n.), zde však, jak se 
niže ukáže, podle mezinárodního práva pochybnosti nebylo. Jde tudíž 
jen o otázku, zda sporný dům jest vskutku podle § 39 čís. 2 ex. ř. 
z exekuce vyloučen, protože je v něm umístěno mad'arské vyslanectví, 
jehož účelfllTI slouží. Stěžovatel ne právem se odvolává na shora cito
vané rozhodnutí nejvyššího soudu, neboť toto, uznávajíc cizí stát za 
osobnost exterritoriální (kterouž vlastnost stěžovatel cizímu státu nyní 
upírá), uvádí sice, že se podle čl. IX. uv. zák. k j. n. tuzemská právo
moC vztahuje na nem8vitosti i osob exterritoriálních, ale to, ačkoli to, 
reprodukujíc jen výslovné ustanovení zákona, pořád platí, dokud toto 
ustanovení zákona jest v platnosti, nepusobí ani hmotněprávně' věc 
rozsouzenou, ano, jak uvedeno, v době onoho rozhodnutí ani ze spisů 
ani jinak známo nebylo, že jde o budovu vyslaneckou, takže jím o práv
ním významu této její vlastnosti, o tomto důvodu vyloučení z exekuce 
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aní rozhodnuto býti nemohlo. Ale ovšem jest tento předpis čl. IX. 
zák. k j. n., když se vyjadřuje tak, jakoby všecky nemovitosti osob 
territoriálních podléhaly tuzemské právo moci, v tomto svém ne'omeZe 
ném všeobecném doslovu jednostranným právě tak, jako 
stranným opačný názor, že již proto, že jde o osobu ex·tenri!rlri! 
tedy o prvý případ § 31 prvý odstavec ex. ř., nový doslov, jest lU;,enw 
ská soudní výsost, t. j. soudní právomoc a tudíž i exekuce vylo 
což jest v rozporu nejen s čl. IX. uv. z. k j. n., jehož ustanovení, že 
movítostí osob exterritoriálních podléhaji tuzemské soudní or.aV()mnel 

stalo by se při platnosti názoru toho iIlusorním, ježto by se 
k platnosti nedostalo, nýbrž i se samým §. 31 prvý odstavec nový 
slov ex. ř., jenž i proti osobám exterritoriálním exekuci v tuzemsku 
pouští potud, pokud ji dopouští mezinárodní právo. Ale právě 
rodni právo, pokud jde o nemovitosti, exekuci vylučuje jen, když 
osoba, nýbrž i nemovitost požívá práva exterritoriality, a dopouští 
když nemovitost exterritoriality nepožívá, nýbrž jen osoba. 
právo, kdekoli se . zmiňovalo o ext~rritorialitě, mluvilo vždy jen o 
territoriálních osobách, tak hned § 38 obč. zák. a podle něho pak 
III. čís. 3 a čl. IX. uv. z. k j. n., § 85 a § 32 odst. (3) a (4) j. n., § 1 
c. ř. s., § 31 ex. ř., kdežto právo mezinárodní zná i exterritoriální 
pročež v republice Rakouské hned zákon ze dne 22. listopadu 1918 
zák. čís. 40 předepsa·l, že státní rada nařizuje podle zásad práva 
národního, které »budovy a nemovitosti« mají se pokládati za externc 
toriální (srv. § 22 a násl. rak. Rechtshilfeerlass z 30. dubna 1 
14 JUst. A. BI.), v Čs. republice teprv novela ze dn/e 19. ledna 
čís. 23 sb. v novém doslovu § 31 prvý odstavec ex. ř., jenž vešel v 
nost teprv po shora citovaném zdejším rozhodnutí, mluví o vvlmllll 
exekuce »v budovách nebo místnostech exterritoriálních«, 
skoněm. Oer. Ver!. Oes. mluví v §§ 18 a 19 jen o exterritorialitě osob, 
kterou podle čl. 20 příslušnost ohledně věcných práv není dotčena, za
ujímá stanovisko zdejšího staršího práva, platného před řečenou 
lou. Ale ovšem, ať se tuzemské právo vyjadřuje tak neb onak, je to 
stejné, neboť platí vždy právo mezinárodní, jakž uznává čl. IX. uv, zák. 
k j. n., řka, že mezinárodněprávní zásady rozhodují, kdo požívá práva 
exterritoriality, což motivy k němu vyslovují ještě jasněji a diíra:wĚ'ji,< 
a jakž to žádá i řád t. zv. hierarchie norem, v níž mezinárodní právo· 
předchází vnitrostátnímu. Mezinárodní právo v této příčině jest však 
po výtce právem zvykovým, stvořeným mezinárodní praxí, o níž si lze 
opatřiti poučení z nauky práva mezinárodního, která praxi kodifikuje 
a rozvádí, a kterou i čl. 38 čís. 2 statutu Stálého dvoru mezinárodní 
spravedlnosti v Haagu v popředí pramenů mezinárodního práva uvádí. 
V projednávaném případě jde o vyslaneckou budovu: podle mezinárod
ního práva požívají exterritoriality (exempce z tuzemského práva) 
všecky věci, jež službě vyslanecké přímo nebo nepřímo slouží, pokud 
jde tedy, jako v projednávaném případě, o budovu a kde možno se tedy 
omeziti na nemovitosti, nejen budova, v níž vyslanecký úřad je umí: 
stěn, nýbrž i byt všech vyslaneckých osob, pročež zákon mluví, jak 
uvedeno, nejen o exterritoriálnich budovách, nýbrž i místnostech, t. j. 
o exterritoriálních místnostech v interritoriálních budovách, kdežto, 
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,. . l,· \'yslanecká osoba v tuzemsku činžovní dům, zemědělsk}' state.k 
ma- . h·· k' . čely tato ne1110Vl-

bo továrnu a pod. pro své soukromo ospoclars e II , .J H j 
ne .,. d kl d b d't' deny· Meyerhofel s am-t t exempce nepozlva. Na o a u ez uve ..' t·t 
o~ch f. d. pol. V. D. 1895 sv. I. str. 932, kde se pra~" ze se ,ex ern o~ 
b.alita vztahuje také na věci, jež jsou s osobou a s dust?)nosh vyslan~ 
~ »nejbližší« souvislosti (lépe řeče.~o přímo !,ebo nep~mlo Ik vy~?na
ání ieho úřadu jako vyslance SlOU21 - na pr. na hote vys a~e\y . 

v bot~1« užívá se zde jakož i v dalších spisech po hal~c. zpuso U. \ ~ 
» 1 slu » alác«) a zařízení vyslaneckého bytu, s Čunz. se srovnava 
~no~šem, ~inak velmi kusé heslo exterritorialita v ?tt?ve :'-Jauč. SIO~= 

íku, že se vztahuje nejen na osobu ,:yslancov~: nybrz I na Jeho p k', 
~ tek (dům, hotel, jeho vúz, movité veCl a druzmu - !O~. vysla~ec, = 
z~zenectvo). Oest. Rechtslexikon 1.8?5 sv. I:. str. 446, n~sl:, Jenz du_ 
sled ně jedná o exterritoriálních osoD~ch a vec~ch, uznava,. zel ~~~o~~ 
tosti exterritoriálních osob podléhajl ,tuzsmske p:avo;noCl ,o 1 ,~ 
str 447), pakliže práva na nich vykonavaJl ne mo~' sve~? vel eJnoprav 

'ho ostavení nýbrž jako soukromé osoby (oddll lL Cl~: 8 a). a b), 
~~ t/je zde vyjádřeno pod a) a b nesprávně disjunkhvne t~k, pkobl 
nemovitosti byly podrobeny tuzemské pravomocl absolutne, kterollz 
ch bou trpí právě i čl. IX. uv. zák. k J. n. shora Clt. Kohler. (O:undl. d. 
vJkerrechts 1918 str. 62 bl, jakož i str.,64 I~.) ~onst,atuJe, ze zV~I~) 
territoriality jsou vyhaty poze~kové ~omery, ze ~sak jl (str .. 63 61-
podléhají místnosti vyslanecke, najme vyslanecke hote}y. Llszt, y , 
k

.. ht 19'25 str 199 200 podrobuje tuzemské pravomocI vecna ell ec ., , • ) 't I ť . o vy 
ráva na nemovitostech a praví (ovšem ne~pravne ,~e o ~ a,l \ 7-

;Ianeckých hotelích, ač podotýká, že toto Je~t sp~rne, uznava ~sak -~ 
přípustnou i exekuci na nemovitý tuzemsky maJ<;!ek ~ysla~~uv, cOZ 
ovšem měl omeziti jen na nemovitosti, jež neslollzl ant nepn~..? J~ho 
v slaneckému úřadu, nýbrž patří k jeho soukromohosp?dar~ke~1ll 
.~ění. Správně praví Oppenheimer, Mezinár; prv. sv. ll., (~esky pre.: 
klad 1924) sv. II., str. 504, že tuzemské pravomo~, p~?leh~ nemovl1y 
majetek, jejž má vyslanec v tuzemsku mkoh ve svem .Ul.edmm .charak
teru nýbrž jako soukromá osoba, i v obchodních podmc!ch, ovsem 1 tu 
·en 'lze-Ii to provésti bez násilí proti němu (~edy,. mozno dodatJ, ze-
1: co se ty'če knihovních zápisů). podobne Isal Volkenecnt 1924, jmena, . . ' " '" no 
str. 57 podrobuje tuzemské pravomocl nemovItostm pomery a z~v -
stenské podniky vyslancovy, vyjímá z ~í však (str. .58) vyslaneck~ ho= 
tely NemlIže se tedy stěžovatel odvolavatJ na to, ze v § 31 prvy ~d 
sta~ec nový doslov ex. ř. mluví se o výkonu exekuce v exte.rnto:Jalnlch 
budovách a místnostech, že však on vedeexekucl na ,ex~~rntonall1l bu
dovu, a dále na to, že v budově té bydlí i vyslanecke znzenectvo. 

čís. 9492. 

Osmihodinná pracovní doba (zákon ze dne 19. prosince 1918, čis. 
91 sb. z. a n.). .' • ' 't že 

Prvním předpokladem ~á~oku na, odměnu za pracI pres cas Jes , 
práce přes čas byla skutecne vykonana. 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1929, Rv I 576/29.) 

:.1 
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Žaloba zaměstnance !Jroti Z3111,-V,stllavatell' o zapl"ce' I' '- - a -111 oc.meny 
prá,:; přes čas byla zal1lítnuta s o u d Y vše c h tří s t o I i c, Ne J' 
v y s S I m s o ude m z těchto 

di'lvodů: 

,~o právl1! stránce ~Iovozuje dovolatel, že zaměstnanec má nárok 
zvla~tm odm,;nu za ~race přes Čas i tehdy, když je skutečně konal s . 
dOllllm a s vuli zamestnavatele a že podle zákona ze dne 19 P' . 
1918 " 91 b' . lOSl 

, C1S. s .. z. a 11. každá práce, trvající déle než normálních 
prac,ov~í~h h~~I.? den'2ě,_ zah:nuj~v v sobě konání práce přes čas, 
m~S\ ?yt~ zvlaste odmenena, Jesthze zaměstnavatel o ní věděl. 
prav':l vyvody" I kdyby s; k ,:im přisvědčilo, nejsou s to, by Ul'uu:O[a.l< 
mly z_alob':l n~rok PrV!'lm predpokladem nároku na zvláštní od 
z: pr~c: pres ca,s. Je~t, ze takové, práce byly skutečně vykonány, 
se pl.ave !,epodan10 zal?bcl prokazatI. Ostatně plyne ze zjištění nižš 
soudu, Jez dovolatol am nenapadá, že žalobce mohl uloženou mu 
~nadno vykonatI v kancelářských hodinách od 8 do 12 hodin 
led?~ "; od 2, do 6 hOdin odpoledne, takže by mu nepříslušel 
zvlastnl odmenu, al1l t~hdy, )es,tliže zbytečně protáhl svou práci 
osm hodm denne po pnpade pres 48 hodin týdně (viz rozhodnutí 
6609, ~404, 8130,sb. n. s.), a že za konání obchodních cest byl zvl 
°sl~enen. Ž,,;lobm n~ro~ postrádá tedy vzhledem ke zjištěnému 
vecI skutkoveho I pravl11ho základu a nižší soudy posoudily věc Slll'ávn" 
po strance pravní, zamítnuvše žalobu. 

čís. 9493. 

Procesní P.1nou n:?~í ,k ,;astupo:,ání v určitém sporu není právní 
stu~ce zn~ocnen k prtJeh vypovedl z nájmu, jež není v právní SOI~vj:"
lost. s Omm sporem. 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1929, R l[ 409/29.) 

. S o II d vP !' \~ év s to] i c e odmítl námitky proti výpovědi z nájmu 
J,,;ko opozdene: Jezto dosly soudu teprve desátý den od doručení výpo
ved~ Dr. N-OVI, o ~ěn:ž I11~I. prvý. sO,ud za to, že na základě generální 
pine mOCI ~)'I opravne~ prljl110utI vypověď za žalované. Rek u r s ní 
~ O u,d, zrusIl napadene usnesení a vráti! včc prvému soudu k daišÍlru 
Jednam. 1 

Ne j vy Š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

a SO,ud prvé stolice si dal otázku, zda acllOkát žalovaných měl od nich 
be~erall1l pln~u m?cl . a na základě obsahu písemné plné moci ze 7. 
k~.~tna 1929 JI }ozresl~ kladně a uznal, že teMo zástupce byl oprávněn 
P!IJmoutl, za~ ne platne mll11osoudní výpověd' z nájmu. Rekursní soud 
vsak spravne uznal, že s tímto základním názorem prvního souciu nelze 
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souhlasiti. Jest jisto, že ona plná moc předložená v jiné
v

l;1 sporu v t~chže 
stran obsahuje procesní plnou moc (§ 31 c. ř. s.) a dals1 zmo~netll J'~
dle § 1008 obč. zák., zejména by advokát tehdejších žalova~,yc~ pnJl
mal všecka doručení znějící k vlastním rukám - totIž k ruhm ;alov,a
nýcll. Tento doslov plné moci nelze vykládati tak, že byl ~pravnen" pn
iímati jakákoli a od kteréhokoli soudu neb úřadu vydana a pro zalo
vané určená rozhodnutí. Nelze to dovoditi z doslovu listIny a odp5'r~Je 

. tomu úvaha, že plná moc byla vydána při za;;tupo,vání v~ ",c~la, ufCIten! 
sporu. Z toho lze jen s?u~iti, že ~trany mely P;I vyda~al1l tcto pine 
moCÍ na mysli, by zmocneny advokat zastupoval zalova?e ~ tom SpOl il 
a ve sporech s ním souvislých a přijímal v nich doručel1l k JejIch vlast
ním rukám, Ten spor byl skončen, třebas ne pravoplatně. Následovala 
pak mímosoudní výpověď nájmu odpůrCi žalovaných, jež"byla dor~
čena jejich zástupci z onoho sporu. Nelze souhlasIlI se stezovateh" z,e 
tato výpověď byla v právní souvislosti s oním spor~m. Bylo to J~dn~"" 
které s ním souviselo jen časově a proto, že se v nem jednalo častecne 
o týž nájemní předmět. Nerozhodno jest, že v dopise obsahujícím t~to 
výpověď odpovídal také advokát stěžovatelův na upomínkou advok~t~ 
žalovaných o zaplacení nájemného. Ona plná moc neopravnovala Jeste 
stěžovatele, by výpověď dali doručiti jenom advokátu žalovaných, a 
tohoto, by ji za žalované platně přijal. Rekursní soud vysloví! prá,::em, 
že je nutno zkoumati, zda mezi nimi a jejich advokátem byla uzavrena 
smlouva, která by ho opravňovala k přijl11utí výpovědi. První soud se. 
sice touto otázkou obíral, ale řešil ji na kusém podkladě, nepřihlížeje 
při tom k výpovědem slyšených svědků a považuje za rozhodné, že plná 
moc zmocňuje advokáta žalovaných k přijímání všech zásilek určených 
do vlastních rukou žalovaných a že mu výpověď byla platně doručena, 
Tento právní názor je nesprávnýl11 z důvodů uvedených již odvolacim 
soudem. Nic na něm nezměnila okolnost, že se advokát žalovaných po 
té v námitkách na tutéž plnou moc odvolal. Zrušil-Ii rekursní soud za 
těchto okolnosti usnesení prvního soudu a nařídil mu, aby o věci dále· 
jednal, nestala se stěžovatelům křivda a jejich dovolací rekurs není 
odůvodněn, 

čís. 9494. 

Rozhodl-Ii prvý soud, že se útraty sporu navzájem zrušují, a fe-· 
kursn/ soud k rekursu žalobce usneseni to potvrdil, žalobce pak navrhl,. 
by usnesení rekursn/ho soudu bylo doplněno, ježto prý rekursn! soud 
nerozhodl o jeho návrhu, by bylo o útratách uznáno po případě podle 
§ 43, druhý odstavec, c. ř. s., jest do usnesení rekursn/ho soudu, jimž 
byl zamítnut návrh na doplnění usneseni, rekurs na dovolací soud ne-o 
přípustný. 

(Rozh. ze dne 29. prosÍncc 1929, R I 988/29.) 

P I' V Ý S o Ll d rozhodl, že se útraty sporu navzájem zrusuJ!. R e
k u I' sní s o Ll d usnesením ze dne I. října 1928 potvrdí! usnesení: 
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prvého ~oudu o útratách. Návrhu na doplnění tohoto usnesení r 
k u rls nI s?:,d usnesením. ze dne 25. října 1929 nevyhověl. 

Ne J _~.Y s s I S o ud odmltl rekurs do usnesení rekursního soud 
dne 25. rIJna 1929. u 

D ů vod y: 

První soud I:ozhodl, _že se útraty sporu navzájem zrusuJ!. 
nll~to IOzhod_nulI podal zalobce rekurs, domáhaje se jeho 
zpusob, by zalo.vana byla odso_uzena k náhradě útrat sporu. 
rekuI su I e~urs~1 soud nevyhovel, potvrdiv usneseni prvního soudu 
vyroku o utrata<;h .. Tento utratový výrok snažil se žalobce oklikou' 
vrhem na doplneU! ve smyslu §§ 423 a 430 c. ř. s. zvrátiti ' 
v.rekursu napadl rozhodnutí soudu první stolice ze dvou dÓvodů 
ne z toho, že soud ~lěl o útratách rozhodnouti podle § 41 c. ř. ;. a 
koh .podle § 43 prvy odstave: c. ř. s., za druhé, že mělo o nich po 
pade byt I uz~ano podl~ druheho odstavce § 43 c. ř. s., o kterémžto 
v;hu rekursU! soud pry nerozhodl. Leč rekursní soud rozhodl USlnes:e. 
nlln ze ,dne 1. října 1929 o_útratách sporu konečně (§ 528 c. ř. s.) 
nelze .vub~c mluvItI o nevyrízení návrhu. Která strana a do jaké 
ma neslI utraty sp~ru, Je~t posouzením právním. Vyslovil-li rel""o~: 
s~u~ pr~vnI_ nazor,_:e prvy soud správně použil ustanovení § 43 c. ř. 
pr~ c.emz mel rO,vnez ~a. zreteh prvý od~tavec tohoto předpisu, jakž 
plyva z)eh~ od~lvodneU!, dal lIm zreJme na jevo, že neshledává ~~:x:_ .. ; 
by po_uzIl predplsu qruhého odstavce § 43 c. ř. s. Zda se tak 
vem;lh n~c, Jest I~ostejno, neboť proti souhlasným usnesením! ~~;~~~~,~ 
soudu ~eU! opravneh? prostředku (§ 528 c. ř. s.). Měl tedy r, 
soud navr~ na _ doplneU! usnesení ze dne I. října 1929 správně UUlflU:" 

~?Utl, ponevadz JIm bylo oklikou usilováno o nové rozhodnutí ve 
JIZ pravopl~~~ě vyřízené. ~ekurs podaný v třetí stolici proti u,!!e,em 
2e .dne. ~5. r!Jna 1929, Jlm2 nebylo vyhoveno návrhu na doplnění 
c?a~eJlclh? usnesen.í, jest opět jen pokusem, by byla vzata 
pretre~ otazka, ~ mz bylo pravoplatně rozhodnuto, a jest proto "e"fL.> 

pustnyl.n, nehledlc a~1 k tomu, že ve své podstatě směřuje proti 
hodnulI soudu druhe stohce v otázce útrat které nemůže býti ",',:hM" 

napadeno ani přímo ani nepřímo (§ 528 c. f. s.). 

čís. 9495. 

. Pro žal?bu hudebníka na kapelníka o zaplacení mzdy není přísluš, 
nym soud zlVnostenský. 

(Rozh. ze dne ,30. prosince 19'29, R I 68Q/29.) 

_ . žalobc~ dorr;áh:,l se n~ žalovaném kapelníku zaplacení mzdy za 
clIn~ct _cl nl , _tvrde, ze uzavrel se žalovaným smlouvu, podle níž žalo
vany. p~IJal zal?bc~ za_hudebníka, výpověd' že ujednána byla čtrnácíi
d~.nn,,- z~lov~.ny vsak zalobce bez příčiny propustil. Námitce, že jest 
pnslusnym .zlvnostenský soud, s o udp r v é s t o I i c e vyhověl a 
zalobu odmltl. Rek u r sní s o u d námitku zamítl. D ů vod y: Po-
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dle § 1 zákona o živnostenských soudech náleží těmto s?udŮ!ll vyři~ 
zavalí rozepře mezi živnostenskými podnikateli a dělníky, Jakoz I mez! 
dělníky téhož závodu mezi sebou, a podle téhož ustanovení jest pod
niky živnostenskými rozuměti podniky, jež jsou podrobeny zlvnosten
skému řádu, jakož i podniky uvedené v čl. V. písm. L) a ve čl. VIII. 
uvozovacího patentu k živnostenskému řádu z 20. prosince 1859, čís. 
227 ř. zák. Živnost žalovaného jakožto kapelníka takovouto živností 
není, neboť podniky pro veřejnou zábavu a všeliká představení pod 
ustanovení živnostenského řádu nespadají, jak jest patrno z čl. V. 
písm. c) citovaného uvozovacího patentu, aniž by bylo rozhodným, zda 
byl jim vydán živnostenský list čili nic. Není proto k'rozhodování tohoto 
sporu povolán soud živnostenský, nýbrž soud řádný, podle § 49 Č. 6 j. n. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, poukázav k dů
vodům rekursního soudu. 

čís. 9496. 

Pro žalobu podle § 36 čís. 1 ex. ř. jest příslušným soud, třebas 
byla exekuce povolena na základě exekučního titulu pocházejícího od 
správního úřadu. Zjisti-ii se, že nejde o žalobu podle § 36 čís. 1 ex. ř., 
jest žalobu rozsudkem zamítnouti. 

(Rozh. ze dne 30. prosince 1929, R I 683}29.) 

žalobkyně domáhala se žalobou na okresní nemocenské pokladně, 
by byla prohlášena nepřípustnou exekuce vedená žalovanou proti ža
lobkyni k vydobytí dlužných přfspěvků. K námitce nepřípustnosti po
řadu práva s o udp r v é s t o I i c e žalobu odmítl, rek u r sní s o u d 
námitku zamítl. D ů vod y: Prvý; soudce dal místo námitce nepřípust
nosti pořadu práva a odmítl žalobu z důvodu, že tu nejde o žalobu po
dle § 36 čís. 1 ex. ř., třebas byla mylně žalobkyní jako taková zevně 
označena. Tento názor však rekursní soud nesdílí. žalobkyně označuje 
žalobu zřejmě jako žalobu podle § 36 čís. 1 ex. ř. a také žalob ní nárok 
odpovídá plně tomuto zákonnému ustanovenÍ. Pro žaloby podle § 36 
ex. ř. jsou však podle předposledního odstavce tohoto ustanovení přf
slušny soudy exekuci povolující í, když byla, jako v projednávaném 
případě, exekuce povolena na základě exekučního tílulu pocházejícího 
od úřadu správního. Žaloba jest podána jako žaloba podle § 36 čís. 1 
ex. ř., přísluší proto soudům o ní rozhodnouti, pořad práva vyloučen 
není a, neměl proto prvý soudce žalobu odmítnoutí. Zjistí-li se, ať již 
z důvodů formálních nebo z materielních,že tu není předpokladu podle 
§ 36 čís. I ex. ř. a podle obsahu žaloby a skutečností v ní tvrzených, 
že nejde o žalobu podle tohoto zákonného ustanovení, bude lze až při 
jednání o věci hlavní rozsudkem žalobu zamítnouti jako zákonného 
podkladu postrádající a neodůvodněnou, ale není důvodu k odmítnutí 
žaloby, která svým označením a návrhem žalobě podle § 36 ex. ř. od
povídá, ana pro žaloby podle § 36 ex. ř. bez ohledu na exekuční titul 
jest založena soudní příslušnost a pro posuzování přípustnosti pořadu 
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práva wzhoduje jen ž I b koli však obsah v I ba o . o.~ uplatňovaný nárok a jeho uznaCellÍ. 
ve věci samé. za o y, ]e]Z zkoumati jest vyhraženo teprve 

~ e j vy Š š í s o u d nevyhověl d vodum rekursního soudu. ovolacímu rekursu poukázav 

čís. 9497. 

Požívá-Ii vymáhaná pohl ď k 
ního práva, může k jeho real~S a~ ~ na ne~~vit?s!i zákonného 
vnucená dražba. I aCI I po vyhlasem upadku býti pOl/ol,·." 

" Rl 996/29.) (Rozh. ze dne 30. prosince '1929 

s o udp r v é s t o I i c e povo]'] k ' jišťovny exekuci vnucenou dražb~u navr~u Okresní ne mocenské 
e~ekuční návrh zamítl. O ů v o . nem~vlt~s!L Rek u r sní s 
zakladě platebních výměrů .~y. Yhmaha]!cl strana domáhá se 
~enou dražbou nemovitostí' u~p~~~?~ d?lozk~u vykonatelnosti, 
jlstného nemocenského inval" g 'h ] n svych ?aroku na zaplacení 
kové období od 1. ledn'a do /7 m o a staro~?lho pojištění za 
na to, že na jmění Josefa š . srpna 1929.11 dluhovaného, bez ohledll 
17. srpna 1929 K 15/29 vyhl~' byl, usnesemm krajského soudu ze 
návrh vymáhající strany ner:1e~šukadek. Tento ,postup, pokud se 
tu jde, požívá sice podle § 173 'k

a 
opory v z,:~oně. Pojistné, o 

z. a, n. o pojištění zaměstnanz:ů on~o ze ~ne 9. l1]na 1924, čís. 221 
a staří i s příslušenstvím v ří ' P k 'p~lpad onemocnění, přednostního práva nedoplat~~md ex; ucnu,?,. k?nkursním a vv,cm,noo',~ 
nem jest v § 175 ustanoveno ,amv a ve~ejnych dávek. Týmž 
vymáhati soudní exekucí na zd,ale, ~e ~?jls~né, příspěvky s úroky 
tebních výměrů. Z těchto zákona~la~e ,p~lslusnych vykonatelných pla
o přímých daních ze dne 15 v nyc 1 pre P!SŮ a hledíc k § 265 zákona 
'e d I k . cervna 927 CIS 76 sb z z ne op at y na dani výdělko' .. '. 'v .. a n. stanovíCÍmu sl,~dních dvou letech, čítajíc z ~~ ~lr~l., jez se v s~aly splatnými v po: 
pn~~el'?). ~avázaného objekt/nebo e d ned exekucmho, prodeje (udělení 
zatezu]lcI I bez knihovního ',. o e ne l'0volem vnucené správy p'řeváž~ě provozování výděl:tg~~~ n~~ovltostl, sloužící výhradně neb 
]It~!I te,chto nemovitostí patřícího iák mk? dam, podrobeného a ma
jlclm prednost přede všemi kniho' , .onnlm pravem zastavním, ma
máhající strana oprávněnost sve'h

vmm
.
1 

Ph
o leda~kami f- odvozuje vy-

.. h' .. , . o navr u Nez 'hl'" , 
pnc azejlcI nemovitosti nepřestávají br' . pre IZI, ze v úvahu 
v úpadku již dávno před podáním tl' ~ I majetkem povmné strany, 
sledku toho náležejí do ú adkov' aVI u se n~ch~zející, a že v dů
§ 10 k?nk. řádu výslovně ftanoví ev ~odstaty l'?vI~n~ strany. Poněvadž 
protr upadcí na věcech, náleže'í~í~h p~ pr~hlasell! ,upadku nemůže býti 
soudcovskeho práva zástavního] b o ukP~dko~e podstaty, nabyto ex. r., a ne o uspo o]ovaclho (§ 134 ' ) 
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návrh vymáhající strany ani s hlediska jiného zákonného předpisu .není 
odůvodněn, bylo stižnosti správce úpadkové podstaty vyhovet!. 

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

o ů vod y: 

Rekursní soud odůvodňuje zamítavé rozhodnutí ustanovením § 10 
konkursního řádu, že po prohlášení úpadku nemůže býti proti ,úpadci. na 
věcech náležejících do úpadkové podstaty nabyto soudcovskeho prava 
zástavního nebo uspokojovacího, k čemuž dodává, že návrh vymáha-
jící věřitelky není odůvodněn ani s, hledi,ska jiného zákor:~ého l'ře~pi~u 
_ jehož však neuvádí. S tímto oduvodn.emm nelze, vystacIÍ!, I;ravvnl na-
zor napadeného usneséní je pochybeny. Rekursm so~d spravne roz: 
poznává, že, vymá.haná, pohle,dávka poŽí."á na, ~emovlt?s~ech, o ktere 
jde, zákonneho prava zastavmho. pouze Jest Jeste dodah" ze podl~ exe
kučních títulů ke spisům připojených vymáhaná pohledavka vZl1lkla a 
stala se vykonatelnou před prohlášením úpadku na úpadcovo jmění, 
podle výpisu z pozemkové knihy dne 18. srpna 1929 v pozem~o~e 
knize poznamenaný,m. Vymáhající věřitelka tedy uplatňUje exekucmm 
návrhem zákonné zástavní právo jako oddělná věřitelka (srov. § 48 
konk. řádu) na předmětech zvláštní podstaty, na kterých jí toto zá
konné právo zástavní pro vymáhanou pohledávku přísluší. podle ~ ll, 
(1) konk. řádu nejsoU prohlášením úpadku dotčena práva na oddelene 
uspokojení. Je-Ii tu tedy pro nárok zákonné právo oddělovací, může 
k jeho realisaci i po prohlášení úpadku býti povolena vnucená dražba 
(§§ 10, 12 a 13 konk. řádu). Tomu není na závadu ustanovení druhého 
odstavce § 11 konk. řádu, týkající se jen exekucí povolených na zá
kladě oddělných práv, nabytých již před prohlášením úpadku, aniž je 
tomu v tomto případě na závadu v § 12 stanovená výjimka ze zásady 
§ 11 (1), která se týká samotné jsoucnosti oddělných práv, nabytých 
v poslednícb šedesáti dnech před vyhlášením úpadku, neboť podle 
tohoto ustanovení zanikají jen oddělná práva nabytá exekucí, nikoli 
také smlouvou, nebo podle zákona. posléze tomu není na závadu usta
novení § 13 konk. řádu, týkající se jen vkladů a záznamů, nikoliv též 
poznámek nařízených v dražebním řízení (§§ 134 (2), 173 (1), 183 
(3), 186 (3), 199 ex. řádu). Správnost tohoto právního názoru po
tvrzuje i ustanovení § 49 (2) konk. řádu, podle kterého »0 pořadí ná
roků, které mají býti uspokojeny ze zvláštních podstat, platí při veške
rý,ch zcizenich v úpadku ustanovení exekučního řádu«. Pamětní Spis 
str. 49 pravÍ v protivě k ustanovením §§ 31 až 41 starého konkursního 
řádu: »Nyní už je to zcela zbytečné, poněvadž s oddělnými věřiteli 
jest za úpadku nakládati stejně, jako kdyby úpadku vůbec nebylo« -
čímž právě je zdůrazněna stežejní zásada § 11 (1) konk. řádu již 
podle doslovu tohoto zákona. Když tedy soud prvé stolice za tohoto 
stavu povolil dražbu, nelze mu vytýkati pochybeni právní, proto bylo 
důvodnému dovolacímu rekursu vyhověti a rozhodnouti změnou napa-

denéhO usnesení, jak se stalo. 

,'i, 
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]azykováotázka. 

. Vyslovil-Ii nejvyšší soud ž' • 
vazán opačným názorem sO~d:í ~de .0 vec so~dního rozhodování, 
tento rozpor rozhodovati způs b pravy a ~e~t...orgánu, který hy 

o em pro neJvyssl soud závazným. 
(Rozh. ze dne 30 . 

. prosmce 1929, Rv I 810/28;4.) 

. ~o do předchozího děje poukazu'e 
~lllIsterstvo spravedlnosti Zr "'I t J se na :ozhodnutí čís. sb. 8728 
brez!,a 1~~9, čís. Pres. 480/~~1 ~ u~~ usnes.enI.:?zhodnutím ze dne 31: 
podaní prlJal a o něm rozhodl hl d,:lo neJvyssI soud za povinna b 
vodu. Nejvyšší soud prohlás'l' ne e ~ k uplatněnému odmítacímu' d.Y 
81O/2~/3, že podání Žalujídí ~~nesenIm ze .~ne 14. června 1929 RvU! 
nelze Je vyříditi znovu. V odův ~any . bylo J!Z vyřízeno odmítnutím 
vody obdobného případu uveř .o. n~nI poukazal nejvyšší soud na důa 
spravedlnosti zrušilo i toto us;~en~ho P~d čís. sb. 8924. Ministerstv~ 
1929, čís. Pres. 1190/29 a UložiI~enI !,oz __ odnutím ze dne 17. prosince 
a ro,zhodl o něm, nehledě k' .' ~eJvy~símu s~udu, by podání při' al 
~od.um rozhodnutí v odpor ~~!~;~~ed~t~anc~. ť u vod y: Hledíc k dJů_ 
ze Jazykový Spor byl ukončen rozho uzn? ]a o mylný označiti názor 
ze. ?ne 25'.?ř;zna 1929, čís. 1O.478/29dnJ~tJm mini~terstva spravedlnosti· 
ste:ovateIcme a změnou rozhod .' lm ?ylo SIce vyhověno stížnosti 
u~?zeno nejvyššímu soudu aby ~utJ r~sldla nejvyššího soudu bylo 
pnJal a )e vyřídil nehledě \ důvo~~o aJI .~eps.ané v německém jazyku 
n~to tolIko podle čl. 4., odst 3 . o m! nutl. , Byloť dovolání odmít
CIzozemcem v menší novém .:' Jaz

k
·. nar. z duvodu, že bylo podáno 

Se k jednání' - nemec em - jazyku t d . k 
14 č 1 po Jazykové stránce. Nejvyšší so d • 'k e y Ja ~ nehodleí 

~. ervna 929, Rv I 810/28/3 1'1' ~ vsa usnesenIm ze dne 
vyr!zeno odmítnutím a že nelze j?~ '?:',h.ze zalobkynino dovolání bylo 
nU!I .. v odpor vzaté, setrval na zás ~rt I I znovu, .či, jak uvádí rozhod_ 
vyssI~o .~oudu uveřejněném ve sb~dach vyslove~ych v rozhodnutí nej
ty oplfa]l se jen o jazykové • I:ce rozhodnutI pod č. 8028 Zásad' 
JancI: odmítnutím. dovolání stě~~~~~~Kin~r;~1 tudíž j,:zykový sp~r vyv/_ 
po . e ustanovellI § 7 jaz. zák V . a.e a. ~Iuzno Jej rozhodnouti 
nutl v odpor vzatém spočívá vš~~n~~~~1 ~eJvpšI.ho soudu a v rozhod
(~ 78, O?s!. 2., zák. o org. s.) N . ?eprem, konati spravedlnost 
pre~:,~dČ!vY5'h důvodů, opřenich e~a ~~dlz v odpor .vzaté rozhodnutí 
~~~~~~ k?yz .~ylo platně rozhodnuto p~ar~z~ a b§yI70 . Je p:oto změniti, 

, aClm uradem, že podle t . . mu· Jaz. zak. správním 
d~,:,odu odmítnouti dovolání a ,:S a.novem J.azykových předpisů neb 10 
prt)mouti a vyříditi. V té příčin~et Je~t ~o:,mell nejvyšší soud je pr6to 
a Jeho odŮvodnění. K v vráce . rv~ ml?lsterstvo na svém rozhodnuti 
p?kládati . za méně vhodn~u pOlnI ?~VOdU .nejvyššího soudu, které lze 
ny!::. dohledacím úřadem, lze UVé~~1 u .s nazorl:" vy,:;lovenÝl11i nadřize
vyssl soud neopřel ani své II .' cOz plyne I z techto důvodů' Ne'-
1929 přesvědčivě o nějaký ~ř:~d!,1 usnesení. ani usnesení z 14. Červn~ 

plS soukrol11eho práva ať hmotného či 
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pouze formálního, nýbrž jedině o předpisy jazykového práva. Zákon 
z 29. února 1920, čís. 122 Sb. z. a n. vyňal však rozhodování o jazyko
vých sporech z pusobnosti soudů a jiných úřadů a přidělil je jedině 
státním dohlédacím orgánum. Slova »jako věci státní správy odděleně 
od věci, ve které vzešly« nelze vykládati, jakoby otázka jazyková od
loučena byvši od vlastního předmětu právní věci byla výrokem soudu 
nebo správního úřadu pravoplatně vyřešena v té věci a opačné její roz
hodnutí dohlédacím úřadem nepůsobilo již na onen výrok, tedy že by 
rozhodnutí dohlédacího úřadu mělo míti vždy jen akademickou cenu . 
Výklad ten vyvracejí jednak motivy k vládní osnově, jednak zpráva 
ústavního výboru. Ony uvádějí zejména: »Chyba soustavy rakouského 
práva jazykového spočívala v tom, že dohlédací orgány správy soudní 
odpíraly v případech, kdy šlo o jazykové spory u soudu, užiti práva 
dohlédacího, t v rdí c e, že jde t u o n e o d v i s I éro z hod o -
v á n í s o u d c o v s k é, ačkoliv slušelo spíše míti za to, že otázka 
užívání jazyků při soudech jest otázkou správy justiční a n i k o I i v 
o t á z k o u jur i s d i k c e«. Ze zprávy lze uvésti alespoň toto: » ... a 
jest účelem tohoto článku osnovy, aby na příště a sice nejen ve správě 
soudní, nýbrž i ve všech jiných oborech správy otázka jazyková oddě
lena byla od vlastního předmětu soudního nebo administrativního pro
jednávání a vyřizena samostatně instancemi dohlédacími. Bude to za
jisté ku prospěchu nejen správy veřejné, nýbrž i obecenstva a z a
mez í top ř í pad y od p í rán í p r á v a, jež se tak často z ni
cotných přič in jazykových vyskytovalo«. Nemohlo tedy býti zákono
dárcovým úmyslem, vyjmouti výrok nejvyššího soudu v jazykové otázce 
a přiznati mu konečnou platnost, ani vytvořiti legem imperfectam tím, 
že by tento tribunál nebyl vázán v jazykových otázkách rozhodnutím 
příslušného dohlédacího úřadu. Není případné tvrzení o přijetí podání 
soudem, je-li snad sepsáno nepřípustným jazykem. Jednak nevzniká ja
zykový spor, nepodá-li nebo nemůže-li strana podati stížnost, jednak 
čl. 97 jaz. nař. ukládá dohlédacím úřadům, aby i mimo případ stížnosti, 
shledají-li, že některý orgán jejich dohledu podřízený porušil jazykový 
zákon anebo nařízení, mu to vytkly a vhodným opatřením zjednaly ná
pravu. A nesprávno jest směšovati oba' případy, kde podání bylo při
jato a proto i věcně vyřízeno, a kde bylo odmítnuto pouze z jazykových 
důvodů a přes to, že byla včas podána stížnost a jí bylo vyhověno, se 
odpírá straně věcné vyřízení. Jazykový spor vznikne tu již tím, že se 
odepře straně jazykové právo, jako se děje ve všech usneseních odu
vodněných čl. 4, jaz. nař., a tím poruší po případě její subjektivní 
právo. Hledí-li se k jasnému předpisu § 7 jaz. zák., némůže usnesení, 
třebas bylo ve vý.roku vysloveno jen odmítnutí podání, ale bylo odů
vodněno jedině jazykovou závadou, nabýti právní moci, byla-li včas 
podána proti němu stížnost. Usnesení nejvyššího soudu ze dne 29. pro
since 1928, Rv I 810/28-1 bylo však platně podle jazykových předpisu 
příslušným dohlédacím úřadem zrušeno a nemůže proto obstáti usne
sení nové, že »dovolání žalobkynino bylo vyřízeno odmítnutím a že je 
nelze vyříditi znovu«. Ve věci samé nestalo se žádné rozhodnutí, věc 
není res judicata, a bylo proto znovu zrušiti toto usnesení a trvati na 
tom, aby nejvyšší soud přijal dovolání a je vyřídil nehledě k jazykové 
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otázce. Tomu ne "sou v 

nápravu, která.J na prekážku slova čl 96 '. ' ., 
pomýšle j,,:st podle povahy v' . .." jaz., nar. »nandi 
štěno je~~á~f r;~:ydk~ kde na př. s~~~d:tst~eIT~~~~«', neboť 
pod a nI'" strany ale jed . . , ze ne.Dvln 
věci'obnoevft~ j~d~edt;á~i opako~ati nebonj::;a~~I~ při roku 
ja;ykové stránce b~~a uz~ě.c Sp~rná nebyla vub~~ ~~~~71~a~t.ni'ie~· e~,:o~:čení 
stre~ek l?0dati. Jde ted i ~no, ze by~~ str.ana oprávněna o 
~tere chtela zameziti zJáva ú~Otmto lnpade o »odpírání 
jav navržené ustanovení. avm o výboru a tim i zákonod' 

P r . d . arce eSI lum ne" ""-, , 
vyššímu soud )vysSlho soudu . 
že podáni bylo vyří~~nbe~~~~t~~:1 ta~to: Nej~;:ir~~~~ tl~ěf nante j-

a ze nemuze býti vyřízeno om, 
znovu. 

D u vod y: 

~ejvťšší soud vyslovil a dO. 
k duvOdum čis sb 89 • o uvodnJ! ve zrušeném . 
za věc soudco~ského 2\ ze pokládá odmítnutí opr usn~~enl poukázav 
hož. by byl nejvyšší roz O~o~ání. Není platného .a~,e. o prostředku 
nenl orgánu kter' b soud vazan opačným názor pre pISU,. podle ně
nejvyšší soud závlzn y mohl tento rozpor rozhOden~ ~oudn} správy a 
gstiny, trvá tedy nejv~~'í ~dV~lávaje se. na předpisy ~lg~Pu~08b~m pr~ 

y se znova zabýval vě . . ?I} n.~ tom, ze mu podle záko a . ust~VI1I 
CJ JIZ vynzenou na nem mozno . , 

čís. 9499. 
Zrušil-li dovol . 

dle §§ 496 . act soud rozsudky nižšlch s d - ' 
plnění říze~f~vy odstavec, čís. 3, 503 čís. 2 ~u 5~lro !rusost řízení po
námitka Proti ~~vt ~ozhOd~utí, jest v dalším ř' c'. r. s., n!lřídiv do
o předmětu doPf::ě~í mmu nar<;lku a jest nový ~~~n VYloducena n~vá 

. es ovolen Jen 

(Rozh. ze dne 30 . 
. pros1l1ce 1929, Rv I 819/29.) 

Co do předchozího d" . 
s o udp r v é st· eJe pOukaZUje se na čís sb 
nevyhověl Odvolánt I1 ~ e po té žalobu zamíti ~ J652'

1 
Pro ce sní 

llob~ o vrácení. Přeplfť~Il u~á bJl~ane.nhapadendým ro;Sudke~ o za~n~:nu Sta o ~ d 
. cervence 1924 k o za obu od I • za-

žaloba o vráce . ; .po ud však byla napaden' .' cervence 1923 do 
I. dubna 1 925 n~,rel~la!ků náj~mného za dob~~d I ~zsgdkem zamítnuta 

~;~:~~ ~~~~: ~':~~f;~;~7;:;i' v~af~~:l:! :r~~~~~eC~h~re~~~:evrlft714 v~~ 
o niž tu jde u~edl v dn!m zalobním nároku znovu ro hrodzl Odnutí nej-
J'edná" u v ode ch, T" z o V otázce nI v prvé stolici (dne 3 . . lm, ze žalovaná obec'.. .' 

. unora 1928) namítl • P;I novem 
a promlcel11 nároku 

-' čís. 9499 -
1719 

(§ 150 I obó. zák.) bylo umozneno procesnímu soudu, by se zabýval 
s touto námitkou. Nelze souhlasiti s tvrzením odvolání, že námitka ta 
jest opozděná a nepřípustná, neboť jednání v prvé stolici bylo skon
čeno teprve při roku dne 12. září 1928 i neměl proto prvý soud příčiny, 
by přednes ten ve smyslu § 179 c. ř. s. nepřipustil, třebaže jinak byl 
vázán právním názorem vysloveným ve zrušovacím usnesení nejvyš
šího soudu (Hora: Odvolání 1915 str. 200-0201). 

N e j v y Š š í s o u d zrušil napadený rozsudek jakož i rozsudek 
prvého soudu v oné části, jíž byla zamítnuta žaloba o vrácení činžov
ních přeplatku za dobu od L července 1923 do L července 1924, a 
vrátil věc soudu prvé stolice, by, doplně řízení i v tomto směru, znova 
rozhodl. 

Důvody: 

Až dosud bylo řízení provedeno ve dvou oddílech. Pokud jde o čin
žovní přeplatky, které ještě přicházejí v úvahu, totiž za dobu od L čer
vence 1923 do 3 L března 1925, zamítly nižší soudy v prvním oddílu 
žalobu jen proto, že byla podána již za platnosti zákona ze dne 26. 
března 1925, čís. 48 sb. z. a n., kdy byly již obecní domy vyňaty 
z ochrany zákona podle § 31 (I) čís. 3. Nejvyšší soud zrušil usnesením 
ze dne 23. prosince 1927 Rv I 659/27 (čís. 7652 sb. n. s.) rozsudky 
nižších soudů, prohlásiv jejich názor co do činžovních přeplatků, vznik
lých do 31. března 1925, za mylný a nařídil, by bylo řízení doplněno 
zjištěním, zda a pokud žalobce přeplatil nájemné podle zákonů plat
ných té které doby. Protože se žalobce tehdy zmi.ňoval v dovolaCÍm 
spisu také o nedostatku »precluse« (správně »promlčení«) žalobi1ího 
nároku podle § 20 (3) zák. o ochr. náj., podotkl nejvyšší soud ve zru
šovaCÍm usnesení, že promlčení žaloby podle § 20 (3) zák. o ochr. náj. 
nebylo namítáno (§ 1501 obč. zák.) a že se tedy netřeba obírati do
tyčnými vývody dovolacíh" spisu. Teprve v druhém oddílu řízení uči
nila žalovaná obec v první stolici námitku promlčení a nižší soudy, ne
doplnivše řízení ve směru nařízeném nejvyšším soudem, zabývaly se 
jen touto novou námitkou a znovu zamítly žalobu, ale jen z tohoto dů
vodu, první soud zcela, druhý soud částečně. Tento postup nižších 
soudů, pokud jde o souhlasné zamítnutí žaloby, napadá dovolatelpro 
nesprávné právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). J(romě toho na
padá z téhož duvodu i názor nižších soudů, že promlčení nastalo. Jest 
se tedy obírati především otázkou, zda byla žalovaná obec oprávněna 
učiniti teprve v druhém období řízení novou námitku promlčení. Nutno 
souhlasiti s dovolatelem, že nikoliv, čímž však není opodstatněn důvod 
§ 503 čís. 4, nýbrž důvod § 503 čís. 2 nebo 3 c. ř. s., jak bude dále vy
loženo. V řízení odvolacím jedná zákon o vadnosti (neúplnosti) řízení 
v § 496 prvý odstavec čís. 2 a 3 c. ř. s. Rozdíl mezi oběma těmito pří
pady jest v tom ,že neúplnost skutkového stavu podle čís. 2 má svůj 
původ ve vadnosti řízení v první stolici již o sobě, i když se vychází 
z téhož právního posouzení věci, z něhož vycházel první soud, za to 
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však má ,neúplnost podle čís 3 sv"' " ~~ZUj~. vec s jiného právníh~ hledU] J'UVOd, v !om, že odvolací soud .. ; 

ního názoru žádá zjiŠtění °s;~tl~CI soud podle svého odchy{ného . ; 
nzem jest tu jen proto že d '~ a, nez ucwil první soud' 

právního názoru nepotřeboval ze.,~osti,. které první soud podle· . 
v~le~t~ uplatň.ovati v dOPlňUjící~lSří~~~;l. Jde nyní o to, pOklId jest 
nan;' u, ,?ove skutečností nebo no . 1 n?voty, t. j. nový. nárok z~nem pnpadě jde jen o 'novou ná~/ruv.?dy (§ 482 c. ř.s.).' "'~'C'U ~'mu naroku a proto stačí v 10 'T }klI zalované strany proti .•. 
~.I? o neúplnost řízení podÍe y§ 4~~ vec .len po této stránce. Pokud 
JIZ druhý odstavec te'hoz' p' d' prvy odstavec čís. 2 c r' s , re plSU že ,,' , -" . . ., 
ma se obmeziti na části" . ' rlzem pred procesním O~llrlP,~· 

Z t h 
nzem a rozsudku ., . oe 

O O by mohlo by' ti o k ' jez JSou vadou 
dle § 495' pa em usuzováno že·' . ' , d prvy odstavec čís 3 c ř '. pn neuplnosti řízení po pr~, p!ocesním soudem k~ná ~I . t, nem ;u tohoto obmezení a že s
muze zalo;,aný až do jeho skon~:n7e 9ove

. p.rojednávání, při e 

~~ l:~o~' J~u~~' s~~~tov;s~~~~:asst~vať ~~~~~~~~ n~~šív:~~d~ov:rv~~~~~~ 
o n~vounámitku, jest tento názor o~ az~m na § 179 c. ř. ;. Pokud 
??dIl~ tohoto sporu obíral e'" l'lnJ;)ak bude vyloženo. V 
rl:e~, podle § 503 čís. 2 c. / ]lz nejvyssI soud i vadností 
neny, protože nižší soud v· s. ~ u~nal tento dovolací důvod za o r' zjišťovaly, zda jsou tu pr~plrt~~a~ejJ.~r z ':!lln~ho právního názort ~~
uvedeného v § 496 prvy' od t . e vyse. slo tedy o vadnost d' h
c ř t k' savec ČIS 3 c ř . V' ru u .. s. a e pro řízení dovolací N";' 'd' s., jenz platI podle § 513 
zore,;, nejvyššího soudu (§ 499 'dr~~~I sgu y byly vázány právním ná
provesfI. doplnění řízení ve směr y o stav~c a §.51;1 c. ř. s.) a měl 
z to!'o lest viděti f-- jak správněud~~značenem. ~ejvysším soudem. Ji~ 
novec.nyb~ž. o doplnění dřívějšího říze~lattelk~vadI -:- ~e nešlo o řízení 
po. pnpade 1 nové námitky _ bl'" a :;e. novy prednes - a ted . 
t. j. jen o tom, zda jsou tu pře~ttfrlpustne jen o předmětu doplněni 
mann z r. 1928 k § 496 str. 1340 a

o 
y.a vV jaké vý,ši (srov. také Neu~ 

2'?1). Jest podržeti na mysli že 'v. pa~n.e Hora »Odvolání« str. 200 až 
ČIS. ~ a 3 a § 503 čís. 2 C 'ř s pn vva .~ch I'0dle § 496 prvý odstavec 
~adnen; pod~ladu, nikoli c~lé' pie~~~~'i~jí~~ l~n r.ozsudky, založen2 na 

»novemu« jednání, jak by tomu bl' rlzem a že věc nevrací se 
pad~ nepřislušnosti procesního' sou% o podle §§ 475 a 478 c. ř. s. v pří
»k ]edn~ní a vynesení rozsudku« tU ~ebo zma;e~nosti řízení, nýbrž jen . 
~snesem. Rozsudky nižších soud o' 'll k jed?am v rámci zrušovacího 
~a!ované .straně umožněno dohá~ě~~ Yl .zruseny k ~ůli tomu, by bylo 
je.z v l;rvem období řízení neuči iI ;an::

tky 
protI zalobnimu nároku. . 

plSy zakona o zákazu novot v ř~ a.. o y :;namenalo obcházeti před~ 
5;y strana, nevšímajíc si dosava~e?~ opravn~m a vedlo by k tomu že 
gz?ny, uplatňovala nové útočné ~'~b ~borny~h bod~, jež byly již' vy
,yo zase nutno pořadem so d . . ranne prostredky, o nichž b' 

oen ~por rozhodoval několikr~t m~~k!~~I~C r?z~odovati, takže by se /. 
ZU]~ 1 tepto případ. Že jest tak~vý z e s ]~neho h~e?iska, jak to uka
take z !eto úvahy: Podle § 496 . t~S~up zakonu C':" vychází na jevo 
soud sam provésti potřebné dogl~~ e. ~~ od~tavec"~. r. s. může odvolací em nzem a muze ve věci rozsudkem 
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rozhodnouti. Může tak učiniti i při vadě podle čís. 2 i při vadě podle 
čís. 3 § 495 c. f. s., ale vždy jde jen o doplnění, které ovšem jest růz
ného rozsahu podle toho, zda jde o tu či onu vadu. Při vadě podle 
čís. 3, kde jde o odchylné právní posouzení, musí býti stranám dovo
lenO, by svtlj skutkový a průvodní přednes doplnily, pokud jest toho 
třeba podle správného právního posouzení věci, neboť jinak by se pří
čilo účelu zrušovaciho usnesení, kdyby odvolací soud k takovému no
vému přednesu nesměl přihlížeti. Nikdy však nelze dovoliti nové ná
mitky, vybočující z rámce pouhého doplnění a převádějící věc na do
cela jinou kolej. Tomu brání předpis § 482 prvý odstavec c. ř. s. Co 
platí pro případ, že si odvolací soud sám doplnění provede, musí pla
titi i ve případě, že odvolací soud »odkáže věc procesnímu soudu k jed
nání ~ vynesení rozsudku« (§ 495 prvý odstavec c. ř. s.). Předpis 
§ 482 prvý odstavec c. ř. s. zůstává v platností i při použiti § 495 c. 
ř. s. a nelze připustiti, by oklikou přes tento předpis byly nové námitky 
ve věci doháněny. Nelze se tu odvolávati na předpis § 179 c. ř. s., ne
boť tento platí pro původní řízení, kdežto pro řízení podle § 499 c. ř. s. 
je tu dán rámec ve zrušovacím usnesení, které nařizuje jen doplnění 
řízení k vůli odstranění shledaných vad (srv. také rozhodnutí čís. 453 
sb. n. s.). Vše to platí podle §§ 503 čís. 2 a 513 c. ř. s. také pro řízení 
dovolací s odchylkou, že dovolací soud nemůže nikdy sám řízení do
plňovati. Pro názor tuto hájený mluví posléze i to, že ani soud odvo
lací nesmí vnášeti do sporu libovolně skutečnosti, jež by sice hověly 
jeho právnímu názoru, ale jež nemají v přednesech stran podkladu. To 
by odporovalo zásadě pro jednací. Proto mluví zákon v § 496 odst. 1 čís. 3 c. ř. s. o skutečnostech, které se »podle obsahu procesních spisů« 
zdají býti odvolacimu soudu dilležitými. Musí tedy bý,ti dán podklad 
ve spisech pro právní názor odvolacího soudu, podklad, který byl dan 
jíž v prvé stolici, nikoli snad teprve v novotách podle § 482 c. ř. s. ne
přípustných. Jak bylo již dříve podotknuto, nezakládá nesprávný po
stup prvního i druhého soudu dovolací důvod nesprávného právního 
posouzení věci podle § 503 čís. 4 c. ř. s., jenž má na mysli jen případy, 
že byl skutkový děj podřazen nepřípadnému právnímu předpisu, nebo 
že byl správně použitý právní předpis nespravně vyložen, nýbrž mohl 
by založiti buď důvod vadnosti odvolacího řízení podle § 503 čís. 2 c. 
ř. s., nebo důvod rozporu se spisy v podstatné části podle § 503 čís. 3 
c. ř. 8., ježto zákaz novot podle § 482 prvý odstavec c. ř. s. brání od
volacímu soudu, by nepřihlížel k nové námitce, která pro něj podle pro
cesního práva neexistuje. Ale na tom nezáleží, neboť žádnoU měrou ne
lze doplňující jednání rozšiřovati na nové námitky mimo rámec do
plnění. Protože řízení nižších soudů zůstalo právě tak neúplným, jak 
bylo v prvním období sporu, bylo nutno zase postupovati podle § 510 

c. ř. s. 

čis.9500. 

Rozluka (rozvod) manželstvi. 
I nepřekonatelný odpor jest důvodem rozvodu manželstvi od stolu 

a lože. 
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Odpuštěných skutečností může ' 
zák. dovolávati jen provinil-Ii s ~e l}1anze! podle § 14 písm. 
se man"el kt ' 'd e vmny manzel znova anebo dově.lěl .. ll< 
a opra\~uJ"ící ekrY1 ? Phustil, o jiné skutečnosti nastalé před 'ndIPU!ítěllí1l1;~; 

navr u na rozluku (rozvod). V' 

I nevinny' manžel mu' á V t· 
d luky SI sn se I rozluku (rozvod) přihodil-!' 

vo roz (rozvodu) v jeho osob' I . . ' I 
ského společenství lze vysloviti je~ ak~ v~nu Jeh~1 na r~zvrat~ m,anžel_ 
mu manželským svazkem. ,yz porusl povmnosh 

pvo , k 

~~~~~n~l[e~~ p~ov~~r~as;o~~~~ ~~~~~~:J ~;~Ifl~~!~tisl:~ knelno:ž.: 

(Rozh. ze dne 30. prosínce 1929, Rv I 1387/29.) 

K žalobě manžela uznal pro c e sní s o u d . . 

~~~~d ~~,~e~s/~í s;ran Oddstolu a lož~ z výhrad nf ~i~; ž~to~~~éc ~an-
. c I S o u' napadeny rozsudek potvrdil. 

~ e J v,y š š i s O u d rozhodnutí nižších soudů " 
~anzelstvl stran rozvedeno od stolu a lože t d'l' pok~d JIm 
Je však změnil v ten rozum, že rozvodem' ~~nrrVlln' ve v.yrOt ku 0. 
strana. na anr a am 

D ú vod y: 

První soud uznal na rozvod m 'I t ' , 
želčiny pro velmi citelné o ětovn:~~I~ VI ,stran z ~yhradné viny man
lovaná proti manželu zl~hČ~jíC nad' k oval~, Je?oz ~e dopouštěla ža
žalované s Juliem M-em a av .an',! J,e ,o telesne vady, pro styky 
soud Odmítl první z těchto tf{~ů~~~~lavem I za}ované příjicL Odvolací 
~~pustiIa se žalovaná manželské nevk uz~a, ::e styky s Jul~e~ ,M-em 
JIZ v roce 1926 odpuštěno zjist'!' ry" ze v~a~ toto provlUem bylo 
na její nemoci a že ža1ob~i net:~b ze nenr, I?ro~azano zavinění ž.alo~aně 
rozsudek prvního soudu, poněvadž ~ ye

l 
~aŤ1 nakazy: al,; potvrdIl prece 

Odgvod~ěným vnucovat jistota«, že ;:~~10~la~1 ;;'o~~s~h~s~bJer d~v.ně 
ne o s ]Inym mužem cizoložství a vo t . u lem -em 
míní, že následkem těchto žalob co P;I h om ~~o n~kaztla. Odvolací soud 
a že žalovaná jej zavinila svS,m o vl'c pOCl u Jest rozvra! ma?želstvi' 
rozvodu jest mu ted žalobc o p mer,em s M-e':1' Skutečnym duvodem ' 

k
k m~nždeIce. P~ s!ránle skutko~~ j~~rr:j~~t~~ie~Jvo~a~~~a~lo'nuědný ?dPtOr 
ovy o por u zalobce po z"·ť ' , u, ze a

vznikl, závazny'm a sama ÁI~veonlltPlrkave po~ahy manželčiny churavosti 
I P ' a e a nema co by protI" , d nes a. o stránce právní jest souhl 'ť d' I . nemu pre -

odpor jest dostatečným důvodem a~ I s o I vo, aCI!~ soude~, že zjištěný 
V § 109 obč. zák ne" , , povo, em pozadovaneho rozvodu. 
tými ~ůvody, z nichž n;z!l~eO~~I~;ie~~~~~~ny odpor uved,en mezi důlež,i-
vody JSou tam vypočítány jen příkladmo ~dn:jt~~~ jil~~Z~YI~~č:K~o j!~~ 
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stejně závažné důvody, které stejně znemožňují dosažení účelů man
želstvÍ. Že v souzeném případě nepřekonatelný odpor žalobce vedl 
k blubokému rozvratu manželství, pro nějž nelze na manželích spra
vedlivě požadovati, by pokračovali v manželském společenství, plyne 
ze zjištění odvolacího soudu, že manželé žijí sice ještě ve společném 
bytě, ale při tom si vzájemně nadávají způsobem, který by, posuzován 
jsa o sobě, mohl zakládati samostatný rozvodový důvod opětovného 
těžkého ubližování podle § 109 obč. zák. Nelze však souhlasiti s výro
'kem odvolacího soudu o vině na rozvodu. Dovolání vytýká právem na
padenému rozsudku vnitřní rozpor, poněvadž zjišťuje, že manželská 
nevěra byla odpuštěna již v roce 1926 a že vina na onemocnění přijici 
nebyla žalované prokázána, ale přece uznává žalovanou vinnou rozvo
dem. Odpuštěných skutečností může se manžel podle § 14 písm. c) 
rozlukového zákona čís. 320/1919 dovolávati jen, provinil-li se vinný 
manžel znova nebo dověděl-li se manžel, který odpustil, o jiné skuteč
nosti před odpuštěním nastalé a k návrhu na rozluku (rozvod) oprav
ňujíc!. Ježto podle zjištění odvolac!ho soudu skutečné proviněni žalo
vané, její styky s M-em, bylo již přede dvěma lety odpuštěno a další 
provinění nebylo ji dokázáno, nelze .ií přičítati vinu na nynějších poci
tech manžela, jež činí mu nemožným pokračovati v manželském spole
čenství. Nepřekonatelný odpor u žalobce vznikl sice bez jeho viny, ale 
proto ještě nemá na něm viny žalovaná. Názor prvního soudu, že sluší 
žalovanou uznati vinnou, poněvadž důvod rozvodu, pohlavní onemoc
něni, vznikl, byť i jen náhodou, v její osobě, příčí se samému pojmu 
viny. Ustanovení § 1311 obč. zák. o náhradě nahodilé škody, jehož se 
první soud dovolává, má v manželském řízeni jistou obdobu, neboť 
i nevinný manžel musí snášeti rozvod a rozluku, přihodil-Ii se důvod 
rozvodu nebo rozluky v jeho osobě, ale vinu jeho na zrušení manžel
ského společenství lze vysloviti jen, když porušil povinnosti uložené 
mu manželským svazkem, dopustil se tedy určitého bezpráví, jež jest 
podle § 1294 obč. zák. rozlišovati od náhody. První soud uznal na roz
vod z výhradné viny žalované také pro velmi citelné opětné ubližování, 
jehož se dopustila nadávkami vztahujícími se na tělesné vady žalova
ného, jako »bucklíger, rotnasíger Kerl«. Odvolací soud zdůrazňuje proti 
tomu právem, že nadávky byly vzájemné a že i žalobce nadával žalo
vané opětně způsobem, který sejí musil těžce dotknouti. Tak naváděl 
dne 4. října 1928 nedospělého syna žalované, by matce řekl: »syphi
Iitische Sau«. Odvolací soud zjišťuje dále, že vzájemné nadávky nebyly 
důvodem manželského rozvratu, nýbrž jeho následkem a projevem. Že 
má pravdu, o tom svědčí sama žaloba, jež se o nadávkách zmiň<uje jen 
mimochodem a za hlavní důvod požadovaného rozvodu označuje cizo
ložství a nakažlivou chorobu žalované. Také podle pravidla, že se 
stejná pochybení vyrovnávají na vzájem, »paria delicta mutua com pen
satione tolluntur«, nelze ani při rozhodnutí o rozvodu, ani při rozhod~ 
nutí o vině přihlížeti ke vzájemným nadávkám, když není zjištěno, za 
jakých okolností byly proneseny, neboť ani těžké nadávky, byly-Ii pro
neseny v nezaviněném rozčilení a odvetou za jiné přikoří, nelze poklá
dati za velmi citelné ubližovánÍ. Při výroku o vině lze přihlížeti jen 
k oněm skutečnostem, pro které se další společenství manželské stalo 

I 
I 

V 
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ne,možným, . k tět;J. však v Souzeném případě vzájemné nadávk 
lez.el

t
y· M~sIio by tl proto dovolání částečně vyhověno a vYSlo!eno 

anI a am ona strana nemá viny na rozvodu. J 

čís. 9501. 

, K dohodě O příslušnosti podle § 104 j. n. stačí doložka' »s lat 
za~ovatelno. v X.{( ,v obje.d~ací!!l lístku, jejž objednatel (kUp~C) P no 
svym podpIsem, trebas Jej necet!. 

(Rozh. ze dne 30. prosince 1929, R II 324/29.) 

Žalobce zadal žalobu na ujednaném sudiští. K námitce 
nost! s o, U? P r v é s t o líc e žalobu odmítl. Rek u r s 
zan;ltl namltku nepříslušností. D ů vod y: Jest splněna 
p;veh? soudu podle § 104 j. n. Žalovaný; přistoupí] podpisem ob.iednaC: 
CI ho IIst~u, k výhradě o příslušností a jest tím vázán, aniž se 
t;JlouvatI, ze mu nebyla přečtena nebo že si jí sám nepovšiml 
umlu"vy: tohoto ZPŮSO?u obvyklé v obchodním životě. Zvláštníh'o 
zornem na pro,rogačm doložku v objednacím lístku bylo by ootfelhí 
tehdy, ~dyby s~o o. oso~u, která nezná obchodní zvyk. Tuto 
n:lze pr~dpokl~datI u zalovaného obchodníka. Opomenul-li BC.O',,""'" 
pn podpIsu objednacího listu péči řádného kupce musí sám 
sledky svého nedopatření. ' 

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

Důvody: 

Stě~ovat~li jes:,síc,;, přisvědčiti v tom, že se žalobkyně 
vala. v z~lobe a ,~ nzem podle § 261 c. ř. s. na obchodní zvyk a že 
tvr~Iia, ze, se stez~vat;leI? ,byla již dříve v obchodním styku. Tím 
~em vyvracen spravny zave; rekursního soudu, že k dohodě o přísluš-
osh podle, § !04 j. n'"staČ! doložka: »splatno a žalovatelno v Bmě« 

v o~led~aclm. IIstku, jej~ potvr~í] o~jedn,avatel svým podpisem. Dohoda 
? pnslu~noslI uskukčml,a se lIm, ze' zastupce žalující firmy předložil 
zal.ovaneJ?~ jeho obJe?na~kou vyplněný a u;re~enou doložku obsahující 
objednacl hst, na kterem zalovany potvrdIl, ze jej po prohlédnutí vlastní 
:u~o,u pod~ps~!:, Tomuto pr~vnímu závěru není na újmu, že podle zji
~tem so?du ,mzs!ch stohc za~tupce žalující strany příslušnost soudu se 
!alovan~m ,ustne. neuje9nal" ze mu objednací lístek nepřečetl a že ani 
~alovany sam ,?bjedn~clho hs~ku nepřečetl. Správně foukazuje rekursní 
soud k tomp" ze .lest, ~aloyany obchodníkem a když při objednávce ne
?bal obyčejne peče radneho kupce tím, že si objednací list nepřečetl, 
jde to. na Je~o v.rub. I podle názoru dOVOlacího soudu jde pří podpisu 
na obje.d~~cl~ lIstu o .úkon, který, uváži-li se. všechny soudy nižších 
stolIc zjlstene okolnostI, nedopouští s hledíska ustanovení § 863, obč. 

-- čís. 9502 -
1725 

zák. rozumného důvodu, pochybovati, že vůle tu jest, a příčil b~ se 
opačný výklad zvyklostem a obyčejům poctivého obchodu. Uskutecmla 
se tedy úmluva o příslušnosti, a je dále i to lhostejné, že objednací lIst 
nebyl podepsán žalující fírmou, neboť ona tím, že podle objednacího 
Jistu plnila a zboží žalovanému zaslala, projevila dostatečně, i.e přijímá 
objednávku v celém jejím rozsahu, tedy i v příčině doložky o přísluš
nosti, čímž také úplně schválila právní jednání svého obchodního zá
stupce. 

čís. 9502. 

Pozemková relorma. 
Rozvrhové usnesení o přejimací ceně, jimž byly (pravoplatně) sta

noveny pense, není exekučním titulem, nýbrž pensisté by si museli na 
základě rozvrhového usnesení vymoci rozsudek odsuzujíc! k placení po
žitků, kdyby jim je zavázaný, neplatil. V tomto sporu však nebylo by již 
lze řešiti otázku, zda pensistům nárok přísluší. Třebas rozvrhové usne
seni vyslovovalo (neprávem) povinnost majitele platiti pensi, jest to 
výrok jen určovac!. Na předpis § 15 zák. čís. 130/1921 došlo by teprve, 
kdyby byla věc podle § 2 čís. 7 nesp. řiz. odkázána na pořad práva. 

(Rozh. ze dne 30. prosince 1929, R II 442-443/29.) 

Rozvrhuje zbytek přejímací ceny za zabrané nemovitosti upravil 
s o udp r v é s t o I i c e usnesením ze dne 3. května 19'29 zaopatřovací 
požitky vdov po zaměstnancích a ustanovil usnesením ze dne 9. zaří 
1929, by příslušné částky byly složeny na zvláštní vkladní knížky 
II banky E. s příslušnou vinkulací. Rek u r sní s o u d k rekursu ma
jitele zabraného majetku napadená usnesení potvrdil. D ů vod y: Stě
žovatel žádá zrušení obou usnesení pro nezákonnost a pro zmatečnost 
ve smyslu § 42 j. n., protože prý o pensijních nárocích rozhodl neprá
vem nesporný soudce, který ani věcně ani místně nebyl příslušný, a 
protože k rozhodnutí podle zákona čís. 130/21 nebylo ani skutkových 
ani právních předpokladů, nehledíc ani k tomu, že stěžovatel nebyl, 
jmenovitě pokud jde o výši přiznaných nároků, náležitě vyslechnut. 
První z obou usnesení doručeno bylo zástupci stěžovatelovu 29. května 
1929. Pokud jde o toto ustanovení, jest tedy stížnost opožděná a nelze 
k ní ve smyslu § II nesp. říz. přihlížeti, any napadeným usnesením 
nabyly již práv Marie Š-ová a Františka C-ová, do jejichž práv by bylo 
rozhodnutím druhé stolice, jež stěžovatel navrhuje, zasaženo. Jest tedy 
toto usnesení z těchto důvodů považovati za právoplatné, z kteréž pří
činy je vyloučeno i jeho přezkoumání s hlediska § 42 j. n. Ostatně nelze 
souhlasiti s názorem stěžovatelovým, že tu jest naznačená jím zmateč
nost, protože v § 15 cit. zákona stanovena jest příslušnost sborového 
soudu a jistými výhodami pro zaměstnance, nikterak se však v něm 
nepraví, že by o nárocích případně a za daných podmínek nesmělo býti 
rozhodnuto i v řízení nesporném, jak by tomu bylo jmenovitě při roz
vrhu přejímací ceny. Měl-li stěžovatel za to, že tu nebylo těchto pod
mínek, bylo na něm, by to proti rozhodnutí nesporného soudce uplatnil 
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včas; neučinil-li rak, nemuze se nyní dovolávati zmatečnosti 
rozhodnutí. Padá-li však tím stížnost do onoho prvního usnesení, 
mů.že míti úspěch ani druhá stížnost, která směřuje proti usneseni, 
jest jen důsledkem a provedením usnesení prvního a jeho právo 
jak je to také v usnesení správně naznačeno. 

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

D ů vod y: 

Stěžovatel ani se nesnaží a vzhledem k výkazu ve spisech ani 
může vyvrátiti rozhodnou skutečnost, že usnesení z 3. května 
jímž byly stanoveny uhražovací jistiny za pense S-ové a C-ové, 
právní moci, a tudíž tyto dvě účastnice z něho práv, ježto do 
mu doručeno bylo již 29. května 1929, nepodal stížnost 
teprve dne 30. září 1929. Tím, že této formální otázky si 
věcí po stránce hmotněprávní se zabývá, svádí věc na nepravé 
jež nevedou k cíli. Druhé usnesení, ze dne 9. září 1929, které je 
provedením prvého, nenapadá však stížnost v tom směru, že toto 
vedení jest chybné, nýbrž proto, že prý k vyplácení pensí může 
vatel býti »odsouzen« jen pořadem sporu. To jest potud pravda, 
rozvrhové usnesení není exekučním titulem, takže by již na jeho zálkla,jě 
exekuce proti stěžovateli byla možná, nýbrž. by si arci jmenované 
sistky musely vymoci na základě rozvrhového usnesení rozsudek 
suzující k placení požitků, kdyby jim je stěžovatel neplatil, ale 
vatel s této stránky na věc vůbec nenahlíží, nýbrž chce docíliti 
by ve sporu mohl rozvinouti otázku hmotněprávní, že pensistky, 
nepožívaly pense již dne 6. května 1921, nýbrž začaly ji pobírati 
potom, nespadají vůbec pod zákon čís. 130/21, a nemají tedy 
pensi a na její přikázání z přejímací ceny. Tuto otázku však v 
budoucím sporu o vyplácení pensí následkem právní mocí uSI~~:~~~~íáI~::" 
dne 3. května 1929, jímž jim k zajištění jich pesijních nároků 
uhražovací jistina a tedy nároky ty uznány, rozvinovati a platnosti 
sení toho otřásati již nesmí a proto mu nelze vyhověti. Pravda jest 
tolik, že prvý soudce v druhém usneseni praví, že svěřenský 
(stěžovatel) jest »povinen« platiti pensistkám ročně tu a tu pensi, za 
to mu však přikázal úroky z uhražovacích jistin k vybírání a že 
není tato úprava poměru technicky zrovna zákona nejlépe .odpovídající, 
nýbrž že měl spíše úroky z uhražovacích jistin přikázati pensistkám 
k vybírání (§ 219 a další ex. ř.), čímž by mu byla vůbec odpadla 
čina uznávati stěžovatele za »povinna« k vyplácení pensí a dávati 
usnesení rozvrhovému, jež je výrokem jen přejímací cenu přikazujicím 
a o případném odporu uznávajícím a tudíž vždy jen určovacím (ve 
smyslu § 228 c. ř. s.), výklad výroku odsuwjícího, jemuž se ovšem 
i při zvolené úpravě mohl vyhnouti jínou stylisací, na př. tím, že by byl 
řekl, že, pokud bude svěřenský. držitel pensitkám pense přiznanýmI 
částkami vypláceti, má právo vybírati si úroky z uhražovacích jistin, 
kdeby pak ovŠem nikoho nenapadlo spatřovati v tom »odsouzení« 
k vypláceni a po případě tedy exekuční titul. Ale i tak, když výro~ 
vyslovuje »povinnost« držitele platití pensi, je to výrok jen určovacl, 

_ čís. 9502 - 1727 

.' o k I' ní Ovšem, kdyby byl s~udce 
ikoli odsuzující, an neudava Ihut~ p n,e .. oční ensijní nárok p1'1hla

n 'ikázal úroky z uhražovaCÍch )'SÍ1~' krYJI~~ r I bl si tyto na přislušný 
~~vatelek k vybírání jin;, penSlstkam'd VYl Ir~ y k žalobě, kdežto t,,-kto 

enerální poukaz proste "uroky a. ne os o l každou žalovatI. A~sak, 
~udOU museti, kdyby drzltel p.ensI neplatIlhU stížnosti nejde, nýbrz jde 
. k řečeno o to vše stěžovatelI podle obsa ,-. v.e'c oclkázánu míti chce, 
Ja ' , . h' sporu na neJZ . . 

. mU o od uznání penSI, Je_ oz ve d 'titi že pokud jde jen o pravm 
docíliti doufá: k tomu vsak, J~st mu °Oř:ed spor~ třeba nebylo, jak už ve 
otázku, ani k tomu by odkaza':I na P 2 listo adu 1928, R II 372;'28 
zdejšim zrušovací?, roz~odnuÍ1 ze dne t I od~znání pensí t. j. zamlt-

. čís. sb. 8494 jasne ,vylo~e~o, a 1ll0?~ by, rJů u vyhovění jeho pro II n~m 
Utí přihlášek na p1'1kazam pensIJmc na du hned v tomto uesporncm 

n d 'I't' . II v tom plav , . podaného odporu OClI 1, ma-, d I ekurs proti prvému usne sem, 
rozvrhovém říz~ní, kdyby byl vcas pOři:ázrán , okolo čehož tedy .se FO~ 
jímž uhražovacI J'stmy za pens.e ty p b _ ři~ísti když práva sva haJltI 
'ád otázka otáčí, takže to Ul';SI Jen so e. p. (§ 5'0 uáhr. zák.) přikazují 
~bmeškal. Poněvadž i tyto nar?~y, P~I1sTlnemůže tu býti řeči o nepři~ 
se v řízeni nespo:~em. (§ 47 te oz z~2' 'oslední odstavec j. n., a je~tlt 
pustnosti tohoto 1'1zem. ve .smy~I~I§' flek podle § 2 čís. 5 nesp. 1'1z. 
snad nebyl držitel o narocI~h pr,I asov: e e v šetřena anebo vypadala
dostatečně vJsI~chnut a vec§z~s~~~a 7 ~~espYřiz. ve smyslu vyl~ženém 
-li věc tak, ze Jl bylo podle Cl : du 1928 R II 372/28 CIS. sb. 
už v zdejším ~snesení, ze dn~ 23. h~to~~ měl, j;k již řečeno, dr~itel 
8494 odkázatI na porad pIava, te y. 'ho soudce ze dne 3. kvetna 
uplatňovati včas stížností do us~esen}t'p~v~noc práva a uplatňovati to, 
1919 a ne nechati toto usnesem voetJ.'.I sti podané do usnesení pozděj-

, I t' t' tam teprve ve o Izno 'd' N § 15 co mel up a nova 1 '., . "" 'eu technicky prova 1. a 
šího ze dne 9. září 19~9, IJez to ,~I veJ~olávati nemůže, neboť pr? roz
zák. č. 130/21 se dmte, lOvnez, o isem § 47 náhr. zák. a dosl0 by 
vrhové řízení je tent? vyrazen g[ed§p 2 čís. 7 nesp. řiz. odkázána na 
naň teprve, kdyby vec byla po e 
pořad práva. 
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Seznamy vypracoval 
Dr. BOŘIVOJ PEKÁREK, 

sekretář nejvyššího soudu. 

V ěcný seznam abecední. 
Adopce viz osvojení si. 
Advokát viz též z á s tup cep r á v n í. 

nejde o zmatek podle § 477 čís. 4 c. ř. S., byl-li pro stranu zastoupenou 
v odvolacím řízení dvěma advokáty doručen rozsudek jen jednomu z nich 
či s. 8638. 
substituovanému advokátu přísluší proti jeho substituentu právě tak nárok 
na náhradu útrat a odměn jako přísluší substitujícímu advokátu proti jeho 
klientu jako zmocniteli; substituovaný advokát není bez zvláštní úmluvy 
povinen vymáhati substituční ,útraty nejprve na podlehnuvším odpůrci 
či s. 8680. 
pokud byl oprávněn substituovati jiného advokáta; pokud platí doručení sub
stitutu za doručení substituentu čís. 9350. 
nedostatek podpisu advokáta na odvolacím spise čís. 883.8. 
podpis podáni chudé 'Strany čís. 9224. 
podpis jeho' na odvolacím spise musí býti vlastnoruční č' í s. 9398. 
pokud jest oprávněn nahraditi chybné podání novým podáním čís. 9326. 
davší za odměnu radu, ručí i za nedopatření; pokud šlo o nedopatření advo
káta, nikoliv jen o jeho mylný právní názor čís. 9069. 
k a n rl i dát: žádající o připuštění ke zkoušce u vrchního 'soudu v histo

rick~rch zemích, nemůže se dovolávati předpisů, platících na Slovensku; 
vrchní soud, u něhož Si přeje kandidát advokacie, dokonavší praxi v ob
vodu jiného vrchního 'soudu, vykonati advokátní zkoušku, působí 
z vlastní moci čís. 9'104. 
kandidát advokacie, žádající O' připuštění ke zkoušce, nemftže se opírati 
o předpisy bývale uherské či s. 9164. . 
zamítnutí. žádosti kandidáta za zkoušku z důvodft jazykových čí-s. 9233. 

Agentura: vyloučení z exekuce psacího stroje, stolku a kola čí '8. 8934. 
Akcept směnečný viz smě n k a. 
Akcie a syndikátní nárok viz syndikátní nárok. 
Akciová společnost viz společnost akciová. 
Al10d viz svěřenství. 
Alternativa faculta'S viz prohlášení ž'alo;bce podl'e § 410 c. ř. s. 
Animální hnojení viz pozemková reforma (náhradový zákon). 
Autobus: pokud provoz jím není obchodem čís. 8865. 

- spl á t k O' v Ý ob c hod viz tam ž e. 
Automobil: náhrada škody otci, bylo-li automobilem usmrceno dítě viz n áh r a d,a 

škody podle § 1327 obč. zák. 
promlčeru nároku úrazové pojišťovny viz pro mlč e n í. 
zákon čís. 162/1908 se nevztahuje na automobilové stříkačky a jiné si1o
stroje, jež neslouží k dopravě osob nebo věcí; řídič- automobilové stříkačky 
jest »třetí osobou« ve smyslu § 2' zák. čís. -9047. 
pokud není ten, kdo koupil automobil za účelem provozování autodopravy, 

Civlln! rozhodnuti Xl. 109 

,I 



sproštěn ručení, třebas si prodatel vyhradil vlastnictví až do úplného 
cení kupní ceny čÍs. 9428. 
dodáním automobilu do- správkárny byl majitel správkárny 
jízdy, najrně při jízdě na zkoušku čís. 8978. 
pokud jest odůvodněn náhradní nárok proti oběma střetnuvším se orcJvc,zo1rn. 
»třetí osoba« podle § 2 zák. čís. 9029. 
osobami uvedenými na konci prvého odstavce § 4 zák. jsou, kdož 
sUostroje při výkonu své služhy nebo příkazu čÍs. 9028. 
pro ručení vlastníka podle § -8 aut. zák. jest lhostejno, zda osoba, jíž 
k provŮ'zu, jest k němu ve služebním poměru čili nic čís. 9011. 
řídič, předjížděje na zastávce elektrické dráhy stojící vlak, musí za 
okolností ovládati stroj tak, by podle potřeby mohl hned zastaviti čís. 
ani naprostá neopatrnost chodce nespra-šťuje řidiče povinnosti, by 
a zařídil vše, co může odvrátiti nehodu; pokud lze nedospělci přičítati 
zavinění na úrazu čís. 8777. 
podle § 2' zák. vyžaduje se k vyvinění zavinění poškozeného ve smyslu sub:"" 
jektivním; pokud jednání nepříčetné osoby jest považovati za náhodu, osvo~ 
bozující z ručení čís. 885E. 
exekuce na živnost autem čís. 9137. 
pojištění proti nebezpečí z ručem Cl s. 9165. 

Autorské právo viz p ů vod s k é p r á v o. 

Bagatelní věci: lhůta k odvolání viz o d vol á n í. 
Banka: úpis válečných půjček viz válečné půjčky. 

- Národní, Rakouskouherská viz stá t. 
Bankovka: pokud neru'čí stát za škodu zabavením a prodlením při jich vrácení 

na Slovensku čís. 9188. 
Bankovru úředník viz zaměstnanec bankovní. 
Berní správa: osvědčení její, že nemá námitek proti zrušení společnosti sro. 

či s. 9268. 
- není třeba jejího svolení pOdle § 8 zák. ze 17. února 1920, čís. 134 ř. zák. 

k zápisu výmazu likvidační firmy spnlečenstva čís. 9409. 
&mi úřad: přihláška k dražebnímu roku viz dra ž b a v n u cen á. 

- pokud mu příslušejí útraty, zastupuje-li podle nařízení ze dne 18. ledna 
1898, čÍs. 28 ř. zák. finanční prokuratury čís. 8'528. 

- úředník a dávka z majetku viz d á v k a z m aj e t k u. 
Bems-ká úmluva viz p ů vod s k é p r á v o. 
Bezdůvodné obohacení viz o b o h a cen í bez d ů vod n é. 
Bezelstnost nabyvatele vlastnictví viz v I a s tni c tví. 
Bezprávné poškozeni civilních osob za světové války: náhrada škody viz stá t. 
Bezp:rávně utrpěná vyšetřovací vazba viz v a.z b a vy š e t ř o va c í. 
Bezúčinnost právního jednání ve vyrovnání viz v y r o v n á n í. 
Bilance družstva viz s p o leč e n s t v o. 
Blankosměnka viz s li ě n k a. 
BOlestné viz náhrada škody podle § 1325 obč. zák. 
Bratrská revírní pokladna viz dra žb a v n u ce TI á (r oz vrh ne j v. pod á n O. 
Břemeno důkazní viz d ů k a z. 
Budova vyslanecká viz stá t c i z o zem s k 'Sr. 

- y hospodářské viz pozemková reforma (náhradový zákon). 
Byt náhradní viz ochrana nájem ců. 
Bytová lichva viz I i c h vab y t O< v á. 

é zařízení: pokud není vyloučeno z exekuce- čís. 8836. 

Cena p'řejímací viz pozemková reforma (náhradový zákon). 
, Cenné papíry: pokud nelZe pokládati _příspevkové známky za cenné papíry, nýbrž 

pouze za průvodní listiny čís. 8750. 
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viz úschova so~dn,í. k 
a -soudni ús~ho,va viz syndikátnl naro . 
a syndikátnt narok 

cese viz postup. ,. 
1 v b st viz tamze. o ') cesta: s uze no, 'z pořad práva (r uzne . povozy, jest zříditi 

a ~:~. d tř~~:s v ~ěr~ stavení dostatečné, s~~j~ni 881~ 
z cest~l jde-li o chůzi obyvateli'! staven~ ~ ~b~ost c~sty čís. 8786. 
_ nelze' s ní stotožňovati pozemkovou s u~, h soudů rozluky (rozvodu) 

Ci 
. c'J' pokud se mohou domáhati II českoslovens yc 

mn . . .' 9079 rnanželstvI c 1 S. . "k a viz i a z y k stá t n í. 
Cizozemská spol~no~t: j a z y k o v a o t a z 

_ Ý úpadce VIZ upadek. , 
_ stát viz stát cizoz em5k"Y' 

ClaUSuta rebus sic stantibus viz m e na. 
dbáti časU místního, nikoliv středoevrop~ 

čas: při procesních úkonech jest zásadně 
ského čís. 9159. " I UVOll kupní bylo-li ujednáno, že 

čaSO is' smlouva o odběr jes~ ~ podst~~m:uo výpovědí; ~pozornění vydavatele. 
P odebírání časopisu přes"taya JeJ r t ' zastaví další zasílání či s. 9147. 

že všem, kdo jsou dluzm pre P a ne, 
částečný rozsudek viz r o z Sll, dek. 
čekatel viz ruch stavebn 1

•. " 

čerpání vody: s I II Ž e b n o s tVl:, .t a m z~. zbraně; užil-li jí oprávněně, není stát 
četník: pokud byl oprávněn y,OllZlti střetne 

práv náhradou škody c t s. 9187. 
činovník spolku viz s pol e k. . ' 

y ředchozích nelze použíti předpISŮ zakona 
• (daně) přímé: na dane z let 192? a P zák či s. 8716. • 

Dan čis 76/1927 v odst. (I) cl. ll. uv~z. o'censké pokladně z doby pred 
na' nedoplatky příspěvků ~, ?kr~sm. n~~ákona ze -dne 15. června 1927. 
1. lednem 1927 nelze pOUZltI P{~~PJSjest přikázati podle zákona ze dne 
čís 7,6 sb. z. a n.; tyto "ned?p a,,'y 8653 - y 

25,' řÍl'na 1896, čís. 220 r. ~ak. c lds"k" n~vy'ch nezačíná teprve vyme-
. t .. , a to 1 U po mU, 8 

výdělková: splatno~ J~J1! d nzem podniku čís. 907 . 
řením daně, nybrz Ihne prov 

_ a firma viz firma. v" 'sadníhn pořadí čís. 9314. 
- vodni síly (§ II zák. čis. 338/1921): Ploz'bva vlplaty aniž slib věna v me-
- z dlh 'kdyžsestao ez 

'ni' není jím převzetí II ll, 1 
Darova ,'h dotační povinnosti čí. s. 9412. b 'm dluhem poživatele domu, 

ZIC . : (_ vírůstkUl na majetkU):" byla OSO;:l í rozhodné čís. 86~ 1. v 
Dávka z m~Jet~~ ~-.ftlO vlastníkem v dobe ,pro ,vym~[en§ 62 (4) zák. na zaklad~ 

_ _ ~;~latK_lil peněžní úst~v b~~~go vÓzř~~~í~~ oe zapl~cení vk~:tU a rá~~ě~ 
nesprávného potvrzem "" 'mu ústavu vyplaceny vklad,.l v?ll 8697 
úřed~ík ~ahradil t::;'~ci~in~~~dU vrácení :yplace~éC?' p~m:/3~ I ~~ 8./5~ 
domahatt se r:a pn] , na nového vlastnlka v, o e o m~hlŮ' toto ani 
nemovitost, preved::azákonného zástavního prava ~;evlastníkem dále 
1920 zůstala pros , v emovitost byla novy 'mo~ 
d~d;tečně ~zn/~kl1~~ih.ti~~n::ta~o_li d?sll'd věc,?é r~~en~ r:pd;t~r:l~uvě 
ZClze-r:a po ;' 'tala ani povmTIost prevza a 
't t za davku nenas .... 

Vl Ů's 1 _ ' . ť 'est uvésti v pn-

~tls~_l~g:;ŽbOU p,rodáno SPko~~~~~ ~~~~~it~::n~;111~~, l~dvněž čistou hod-
hlášce dlužnou d,a~~u pro ,.' ma'etku 
notu nemovitostt c ~ s. ~~67309/1920 jest společne I davce z ] 
ustanovení § 62 zak. CIS .. tku čís. 9292. ",' zástavního 
i dávce z přírú-stku na ynaJe dí exekUci vnuceným znzemm 
zákaz zcizení a zavazem neva 
práva čís. 9333. 



z nájemného viz sml o II v a II a J e m n í. 
z přírůstku hodnoty: směrnice pro odhad vel1cých statků čís. 91-82. 

- odhad ČÍS. 9302. 
- - úmluva, jíž se ji kupiteJ zavázal zaplatiti prodateli, není 

závazek kupitelův podléhá promlčení třicetiletému čís. 9395. 
Definitiva viz zaměstnanec. 
Ueposice soudní viz s 1 o ž e fl í n a s o II d ě. 
Depuračni povinnost viz p ln ě II í v z á j e rn II é. 
Defentor věci viz drž b a. 
Dědic: a z c i z e II í pod I e § 366, d r II háv ě t a, o b č .. zák. viz -v 1 a s t II i c t v ! 

jde o povolání za dědice, nikoliv o odkaz, ustanovili-li manželé ve sp()leč:ne' 
závěti, jíž se povolali za universální dědice, že, bude-li tu při 
šího manžela ještě nějaké jmění po srážce odkazu, má z něho 
padnouti příbuzným předemřelého manžela; příbuznými jsou 
'podle řádu o zákonné dědické posloupnosti; řešiti ryze právní
jde o povolání za dědice, či o odkaz, náleží soudu pozůstalostnímu 
na jmění -dědice, přihlásivšího se výminečně k pozůstalosti, lze 
pro dluh zůstavitelův, jakmile byla dědici pozůstalost odevzdána; n~,~~~&~; 
zda a pokud jest již pozůstalost vyčerpána výlohami a dluhy, lze d 
uplatniti jen pořadem práva. ať již žalobu podle § 35 ex. ř. nebo 
ex. ř. čís. 8752. 
jest přípustno, by z více dědiců převzali závod zů'stavitelův jen 
či s. 8918. 
a firma zůstavitele čís. 8713. 
ručení jeho, přihlásil-li se k pozůstalosti s dobrodiním inventáře, ale 
menul svolati věřitele čís. 9452. 
přihlásil-Ii se s dobrodiním inventáře, nemůže se brániti žalobě věřitele po
zÍlstalosti tím, že ostatním věřitelům již vyplatil tolik, kolik činí pózůsta
lostnÍ aktiva čís. 9452. 
vzdání se dědických nároků nemúže býti odvoláno, aniž je lze vázati 
podmínku čís. 9455. 
zpÍlsob vzdání se dědictví za pozůstalostního řízení č Í's. 9213. 
zajištění pohledávek za dědicem prozatímním opatřením čís. 92'14. 
nepřípustnost exekuce na dědicův nárok na spoluvlastnický podíl na zůsta-
vitelově nemovitosti čís. 9451. . 
viz též pozůstalost. 
nepominutelný viz díl P o v i n n ý. 

Dědická přihláška viz p o z li s t a los t. 
- smlou:va viz smlouva dědická. 

Díl povinný: je-li nepominutelný dědic ustanoven za dědice podílu poziístalosti, 
přísluší mu nárok na poměrnou _ část pozůstalosti, nikoliv jen nárok na 
peněžitou hodnotu této části pozůstalosti; obmezení nařízené zůstavite
lem platí jen pro část převyšující povinný díl čís. fnl'5. 
ustanovení zůstavitele, vydědivšího .syna ve prospěch vnukCt, že po-

. vinný díl odkazuje synovým dětem, nyní žijídm i těm, kteří se později 
narodí, jakmile nabudou zletilosti; zpCtsob uplatňov'ání nároku' vnukem, 
nabyvším zletilosti, v takovém případě čís. 8827. 
důvod vydědění podle § 768 čís. 4 obč. zák. čís. 8879. 
vyměření povinného- dílu z pozůstalosti, jejíž nemovitosti jsou zabrány 
čís. 9074, 
nárok naň jest pohledávkou; práva nepominutelného. dědice; pokud se 
jím nesmí 'zabývati pozůstalostní soud čís. 9266. 
výpočet povinného dílu zletilého nepominutelného dědice, práva tako
vého dědice, poukázání na pořad práva s návrhem, by mu hyl vypočten 
povinný díl čj s. 9360. 
nepo-minutelný dědic nevzdal se nároku na něho. přihlásil-li se, popřev 

závěť, ze zákona; jest oprávněn domáhati se oddělení jmění čís. 9379. 
D~tančni ,obchody viz.s p r á v a pro vad y. 
Ditě: vy ž i v o v a cíp o v i n fl o s t viz' v Ý ž i v n é. 

173~ 

, ažují za děti man-
~ '. k d dětJ z neplatného manželstvl se pov , 

manzelske. po II . ~ k manželske 
želské č í s:~ 887~. J'eště rozvedeni nebo rozloučem,. aV~~zení rozhod-
i když rod1ce neJsOu. v jest v nespornem 89 

- společenství jest již fakt~~~y zr~j~e~Ý'ti děti přenechány čí:,. 8~ d' 
nouti o tom, komu z ro ICU ll.. v y' enO odevzdání dítet~ J': nomU 
usnesení opatrovnického soudu, J1mz n:r~odle § 354 ex. ř., nybrz podle 

anželsk ch rodičú, nelze vynucova I .. 
z m Yříz čís. 9490. ,o 'o d u lze podatI Jen n~ 
~al~~t~e~p~ d u· zná ní, man Žb~ ~.s k, e~a~ž~l~kéhO původu, nikoliv proti 
opatrovník~ ust~~oveneho k o aJem 
dítěti samemu Cl s. 81706. " ' o d dítěte narozeného P"o 300 

. d' anžel manzelsky puvo.. . I dkem čehoz bylo 
uznal-ll rozve eny m v I t . od stolu a loze, nas ~ t ďtětť! 
dnech po rozvodu manze s Vl "I ké muže o rodmném s avU 1 
dítě zapsáno v matrice j~ko manze,~u k obhájení manželského původu 
býti rozhodnuto jen pro-tI opatrov~l§ 158 a násl. obč. zák. k tornu ozna· 
na žalobu osoby, kter?~ ustanovem 
čuje za oprávněnou Cl s. 8~43. , . manž původu čís. 8706, 9336. 
počátek lhůty k žalobě o ~ uzn,am . 

I ... st akCIO va. 
Dividenda viz spo ecno , , .' "ka 
Dluhopisy odškodňovací viz v á leč n ~ ?, Uhl ~anŽelů k vrácení stavebního pří-
DtuftÚk solidární: závazek. spolypr?~aJavs~. , " , '. , 

ěvku není sohdarmm c t s; 94 1302 obč zak. Cl s, 9235. 
~~dmínkY solidár~ího ručent ,po~~ ~ák.) jest ~apotřebí souhlasu všech 

_ k výkupu pohledavky (§ 1423 o . , é 
, . , " 8722 . . ... dluhU vesker 

dluzmku c I S. • f' ť proti spravnostl a VySl b 1 do 
zástavní: jest oprávně~ up!a .n°~f ~ v tom i onom směru uznal, ba y -

námitky, aČ OSOb~l dluzntk Uk zaplacení dluhu čís. 9161. 
konce právoplatne odsouzen y .' 

. d o p r a v a p o s t o v 11 L ) . r úmluva 
Dny poštovní dopravy .V1Z. 19/X1I 1928 čís. 91 sb. z. a n., : Je

k
- 1 

, mzda 
, 'b dinná (zakon z . " ' ľ' d 'na uhrn ova 

Doba pracOvlU osml O., , § I (l) zák nicotnou a byla- t ,uJe naYena celá služební 
odporuJtCl . b ·est nicotnosŤl zasaz - . ř' 
za celou pracovní do~,.J' y dešh~hO stavu~ v takovem" P 1: 
smlouva a nutno vše. ~v.estt :to pre bl-li' zaměstnanec za veskere 
adě nelze ovšem yr~tItt slu,zby ah Yní na straně zaměstnavatele 

p . ál '·t' odmenen nem obo ace prace n eZI e' , , ' 
ě í '5. 8717. "Y nanec přijímal smluvenou tyd,enm 
pokud jest, míti za, ~o, dzue ~~~~~~ za vešker~ prác~ dv~kon§an6e (;) 
mzdu na uplnou u ra ,,,. ráce přes cas; pre plSy i 
službě zaměstnavatele, tU,dlz} zya ~zda byla ujednána za pracoyn 
a § 7 (4) zák. předp?kla~al~' ,ze že ráce přes čas byly konany 
dobu osm hodin ~ewevysU'J~Clo aspráv~ích čís. 8818. 
se svolením příslusnych organu dl níž. jest honorovati jen ony 
ustanovení kolektivní smlou..':y, po ř~dstavenstvem zaměstn~vat:le, 
P

ráce přes čas, jež bylr n~nzkeny p odměnu kdo pracoval pres cas 
y,~, 'k nu' nema naro u na ' 

nepncl se za o, t" í s 9368 
přes nařízení .představens va c. ,'. y s čas jest že práce 

kl d odměny za pracI pre ' 
první~ předtpo ka te~ě vykon;ftna čís. 9492. 
přes cas by a s u e d' f nároku na odměnu 
·po skončeni služebního poměru lze se vz a I 

.. 'es čas čís 9399. d a pro za praCI pr y • " "es čas jest nárokem ze mz y -
nárok na odmenu za pracI.,. ,pr 
mkuje se ve třech létech C 1 '8', ~413ies čas jest věcí prázdninovou 
spor o doplatek mzdy, za pracI p 

čís. 9335. . 'e se § 1162 b) ani § 1}62 d) 
k nároku na odměnu za nt ~evztahUl.cnosti zaměstnavatelove'« .. neni 

b ' zák· náležitost »bydlem v dom , . d § 12. vrátný patri do 
o c. " y' zaměstnancu po , 896 
podstatnou p!"o zara: em 1 § 12 (2.) zák. čís. 8 ' 
skupiny zamestnancu ve smys u 

I 

I 

. JI 
j! 
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pokud neodporuje ustanovení kolektivní smlouvy zákonuj 
v hotelu patři mezi zaměstnance podle § 12 zák.; stanovení 
odměny za práci přes čas soudem čís. 9127. 
zahradnický pomocník Y hotelu spadá pod § 12/1, domovník 
§ 12/2 zák. či s. 9146. 

Dobírka viz smlouva kupní. 
Dobré mravy viz neplatnost smlouvy. 
Dobrovolná dražba yjz d fa Ž b a dob r ov ol II á. 
Dodatečná lhůta viz I h íí t a d o dat e Č II á. 
Dodatečné plnění viz s m I o II vak II p fl í. 

- projednání pozůstalosti viz p o z Ů s tal o s t. 
Dodatek k rekursu viz "S tíž fl o s t. 
Dohlédací stížnost: v oboru justiční správy, včítají se dny poštovní dopravy 

lhúty čís. 9450. 
Doložka rebus sic stantibus viz m ě II a. 
Domácnost společná: neplatnost smíru, jímž byly uspořádány věci 

tického zrušení manželského společenství čís. 9128. 
- - kupní cenu za zboží koupené manželem pro společnou domácnost nelze 

požadovati na manželce i když manžel je nemajetný čís. 8760. 
- - státních zaměstnanců viz zaměstnanec státní. 

Donůciliát viz 'S ITl. ě n k a. 
Domovník: nároky jeho při bezdůvodném propuštění; určení výdělku soudem podle 

§ 273 c. ř . .". čís. 9136. 
- spadá podle § 12/2 zák. čis. ~1!1918 sb. z. a n. čís. 9146. 
- nezdatnost jeho čís. 9435. 

Domovské právo: a občanství státní viz ob č a n s tví stá t n í. 
Doplatek k dovoznému viz d op r a važ e I e z nič n í. 
Doplněni řízení podle § 496 c. ř. s. viz 0' d vol á n í. 
Doprava poštovní: pro dohlédací stížnosti v oboru justiční správy včítají se dny 

dopravy do lhůty či s. 9450. 
dny dopravy se nezapočítají do lhůty k námitkám proti směnečném II 
platebnímu příkazu čís. 9039. 
dny dopravy. započítávaJí se do lhůty k námitkám proti výpovědi z pá~ 
jmu čís. 8726. 

železniční nákladnf: nárok na zaplacení dovozného a na zaplacení přirážky 
k dovoznému, ano zásilky nebylO' použito způsobem podmiňujícím po
užití vyjimečné tarifní sazby, není nárokem ani podle § ·70 žel. dopr. ř., 
ani podle § 60 žel. dopr. ř., může však býti odůvodněn tarifním před
pisem; pokud nelze soudu přihlížeti k tarifnímu předpisu; pokud ne
může dráha požadovati přirážku k dovoznému; pokud jest dráha opráv
něna žádati doplatek. na vybrané' dovozné; podmínky použití vyji meč
ného tarifu -20 čís. 8776. 
pokud má dráha nárok na přirážku k dovoznému Py!> nesprávné údaje 
v nákladním listu, vypočítání dovozného, žádáno-li o přistavení poscho
ďového vozu pro dopravu dobytka; udání nesprávné váhy dobytka 
v nákladním Jistu čís. 9042. 
přirážky k dodací lhůtě po-dle vyhlášky čís. 103 a 104 z roku 1922 
Věstníku pro- železnice a plavbu nejsou neplatné pro porušení předpisu 
§ 74 (3) čis. 4 žel. dopr. ř.; provozni poruchou podle § 75; (7) žel. 
dopr. ř. jest i porucha v přepravě jen jednotlivého vozu; pokud jest 

- dráha sproštěna ručení za překročení dodací lhůty čís. 9052. 
odebral-Ii příjemce zásilku sestávající z vÍCe kuslt a nepoznamenal-li 
v potvrzení o příjmu, že některé kusy chybí, platí celá zásilka za 
odebranou čís. 9257. . 
pří-slušdo-li příkazni právo ohledně zboží prodateli, byl povinen uplat
niti nárok proti dráze vlastním jménem čís. 9419. 
reklamovati jest oprávněn před odevzdáním nákladního listu příjemci 
odesílatel, po odevzdání příjemce; reklamace podaná jinou osobou ne
staví promlčení; nařídil-li odesílatel dodatečným příkazem, by zasilka 
byla vydána jiné osobě než pávodnímu adresátovi, neď-ošlo k nové ná-

. 1ěna v osobě adresátově; přijetím 
kladní smlouvě, nýbr,ž nast~l~ len zn" o rávo příkazní čís. 8672. 
zásilky novym adresatem preslo na. n,eh ~ 'ml čís 139/1928 sb. z. a n. 
m~zinárodní: předpis čl. 55 § 3 mezl~a~o~~~ u'so~ viastnictvím železnice, 
vztahuje se jen na VOZIdla a na veCI, 1 , } í s 9217. 
nemůže však býti rozšiřován na vozy .CI

ZI c b . k' 1 a veb n í s p 0-
, podmínky Labské plavební společnosh VIZ L a s a p 

popravm 
lečnost. "V v' 

poručení pojišt'ovacího., n,ávrhu viz p o JdI s "tbe n I~movitostt čís. 9163. 
_ usnesení povolu]i'clho vnucen~u raz ~ n ". I'ejí prostředky k bránění se 

usnesení, povolujícího exekUCI neprave osobe, 

čís. 9277. b ' 'řad 
příkazu stavebního úřadu ,:iz s t a vde ~ ~ í

U 
substltllentu čís. 9350. 

pokud platí doručení substitutu" ~a or~c; dní společnost čís. 9282. 
obsílek a jiných dodání pro verelnou o c o 
prokuristovi v NěmeckU. čís. 8900.. I ' •. e í dvěma advokáty doručen 

t e ou v odvo aClm nz n '" 4 v s byl-li pro stranu zaS oup n. 'd matek podle § 477 CIS. C. r. ., 
rozsudek jen jednomu z mch, neJ e o z v ' 

čís. ho38. 47'"' č' 4 C ř s nebyla-li nesprávným doruc~mm 
nejde o zmatek P9d1e §. '. lS . ., ;ou"de~ čís. 8900. 
odňata straně maznost Jednatt pred v bdi" tím by ji dodala adresátu, 

I· 'k osobě v dobe Y lCI s, , dl á nestačí, dána-l oznam a "bY'" t ode dne kdy si adresat vyzve z-
až se vrátí; lhuta k odvolam eZI u, , 
silku na poště čís. 9323. v Vl uložení písemnosti u poštovmho 
podle puvodního d~slovu §v 10? c'

J 
rtit~' ~~~čné, účinky doručení čís. 8744. 

úřadu, ježto adresat odeprel, z~p.a. d ručovací orgán uložení zásilky na 
jest porušením př~dpi~u, ohl~sIl-l~ s~~; ímo 

v sousedství a odevzdal jim též 
poštovním úř~dě ustne osob.alT!- .. Y v ~~ na dveřích bytu čís. 9031., . v,v' 

písemnou oznam ku, neupevml-h Jl ~s d hodiny kdy chce provesh pnsh 
doručovatel ~ení ?~mezen v vurc~nlla ;:sifka ulože'na na poště, lze i po té, 
doručení; uve~omltI o t0,!llJ:~ Y9050 
když byla ulozena na poste c I S. . I . o načen třebas mylně, jako 

d v tomu kdo by v m z, ,v· 
byla-li žaloba ofUcena , f oudě by bylo žalovanemu pn-
žalovaný nemůže žalobce navrhnou 1 na s , 

k" ázáno" by žalobu vrátil čís. 8790· v 

Chl ř e tíh O. 
DostiučinětÚ viz smlouva ve prospe 

Dovolání: ú tra t y viz .. t a.,m ž.e. 'ř 'S č í's. 8707. ., . 
_ vztahuje se. na ne predpls § ?25/2 c. ď iacím soudě základní rozepre, lest 

byla-li žaloba o obnovU zadan:- n~ ~. v~ soudě prvé stolice základní r~ze
dovolání do rozsudku ° obnove za a Idn k o obnově nesprávně sám pnmo 

v třebaže odvolaCÍ' soud dal roZ'su e 
pre, .' . 8670 
doručiti stranam C 1 S. v' , f děné dovolání, třebas opomenul 
odvolací soud jest op~á,vnen odmttnol1 I opoz 
to učiniti prvý soud CI s. 8707. v. • ech při podání dovolání čís. 8705. 
stačí po případě,' byla-li plná moc pn Spl~ 'v předešlý stav pro zmeškání 
bylo-li odvolacím soudem povolen,o navracJ~1 zkoumati zda bylo dovolání 
lhůty k dovolání, nelze

v
• dovo~acImll .,sOt~ě s návrhem' na navrácení v pře·· 

podáno opozděně nebYVSl podano soucas 
dešlý stav čís. 8821. '~du co do vzájemné pohledáv
napadán-li v dovolání rozsude~, odvol~ClhO s ~o .d o vol á n í 'výše vzájemné 
ky jest rozhodnou pro Pf I P ~v~, ~ o ud za pravou) čís. 8804. 
pohledávky,(pokud byla uzn~na m~slmI so ,Y prvého soudu, že se upouští 
p.řípustné potvrdil-li odvolacI SOUd usnte~~m 9237 

ok' 'I hem pro nerozho nos CI S. . . , 
od du azu vY.s ec . 'h oudu při provedem zna-
pokud nelze v dovolání napadah postup prve o s 
leckého důkazu čís,. 9394. ,. d volaCÍ důvod nesprávného právního 
třebas byl v d9volání ."upla!ňo-yan d ]enbyo nebylo nav'rženo jen zrušení napa
posouzení, nem po pnpade zava y, 
deného rozsudku čís. 8656. 
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výrok odvolacího soudu o příčinné souvislosti nelze v dovolacím řízení na
padati co do jeho skutkového podkladu, nýbrž "jen co do logičnosti závěru' 
ČÍS. 8675. .. 
pokud strany nemohou vytýkati v dovolání, že se odvolací soud odchýlil 
od hodnocení vÝP0vědi svědků, slyšených přímo procesním soudem, třebas 
jejich výslech neopakoval čís. 8689. 
pokud netlí llámitka věci právoplatně rozhodnuté v dQvolání novotou 
čÍs. 8887. 
pokud nejde o vad ll' říz e II í pod I e § 503' čís. 2 c. ř. S., obe_ 
slal-li soud stranu k roku obsílkou, nevyhovuj"icí předpisu § 375/2' c. ř. s. 
čÍs. 8928. 
pokud jest řízení vadné (§ 503 čís. 2' c. ř. s.) při důkazu listinami čís. 9157. 
vzejde-li dovolací důvod neúplnosti řízení (§ 503 čís. 2' c. ř. s.) teprve vý
il"Okem odvolacího soudu, lze tento důvod v dovolání uplatňovati, ač nebyl 
uplatněn v odvolání čís. 9396. 
pokud jde O' důvod podle § 503' čís. 2' c. ř. 's., nikoliv podle § 503· ·Čís. 3 c. ř. s. 
přihlížel-li odvolací soud neprávem k znaleckému posudku čís. 9486. ' 
pokud jest opodstatněn d o vol a c Í d ů vod pod I e § 503 čís. 3. c. ř. s. 
pro překročení mezí odvolacích návrhů čí '8. 8617. 
r o z s a hro z h o.d o v a cíp ů s o hn o s t i dovolacího soudu při výhradě 
právní moci podle § 519 čís. 3 c. ř. s. čís. 8640. 
vyloučení nové námitky a nového přednesu v případě z ruš e n í r o z s u d
k ů niž š í c h ~ o u d ů pro kusost řízení podle §§ 496 (1) čís. 3" 503 čís. 2 
513 c. ř. s. Č Í'S. 9499. ' 
jest odmítnouti d o vol a c í od P O' v ě ď, byla-li podána na rekurs, třebas 
tento byl podán dvO'jmo a jedno vyhO'tovení bylo doručeno odpůrci čís. 9050. 

Dovolená notáře viz not á ř. 
obchodrúho pomocníka viz o b c hod n í p o moc n í k. 

- ,placená zaměstnanců (zákon ze dne 3. dubna 1925, čís. 67 sb. z. a n.) 
spory o nároky na ni jsou prázdninovými věcrrJl ve smyslu § 224 čÍs. 7 
c. ř. s. nový doslov čí 'S. 8632. 

Dovozné viz doprava železničnÍ. 
Dráha Duchcovsko-Podmokelská: zaměstnanec viz z a m ě s t II a n e c žel e z

ničn-Í. 

Drahotní přídavek státních zaměstnanců viz z a m ě s t II a II e c stá t n í. 
Dražba vnucená na movitosti: neplati §§ 184, 187 ex. ř., nepostupoval-li výkonný 

orgán správně, stížnost podle § 68 ex. ř.; nesprávný příklep movi
tosti lze napraviti jen zrušením příklepu a nařízením nové dražby; 
přípustnost rekursu čís. 9143,. 

- - - účastníkům není volno, by úmluvou prodloužili účinnost soudcov
ského zástavního práva nad jednoroční lhůtu § 256 ex. ř. i zasta·· 
vením prodejového řízení podle § 200 čís. 3, ex. Oř. se lhůta podle 
§ 256 ex. ř. ani nestaví ani nepřerušuje čís. 8646. 

- - - zrušením prodejového řízení ve smyslu § 285 ex. ř. rozumí se zru~ 
šení ve smyslu § 200 ex. ř. nebo jiných ustanovení exekučního řádu, 
nikoliv však 'pouhý odklad prodejového řízení; vyrovnacím řízením 
o jmění dlužníka nezrušuje se o sobě prodejŮ'vé řízení; může se tak 
státi jen na žádost vyrovnacího komisaře nebo na návrh vyrov
nacího 'Správce. čís. 86a9. 

- - - do~lo-Ii k prodeji vnesených věcí (§ 1101 obč. zák.), nemůže pro
najímatel brániti vydražiteli v disposici s vydraženými věcmi č i s. 
8625. 

- - - exekuční soud není- oprávněn zrušiti r o z vrh o v é II sne s e fl i 
proto, že nebyli k roku předvoláni všichni věřitelé, kteří k němu 
předvoláni býti měli; rozvrhové usnesení nevešlo v právní mnc proti 
účastníkům, jimž mělo býti doručeno, avšak doručeno nebylo 
čj s. 8608. 

- - - rozvrhové usnesení nenabylo proti účastníkÍlm, jímž nebylo doru
čeno, právní mocí č í 'S. 9291. 
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nařízení nového r?zv:~ovéhO roku nevadí, že" výtěžek dražby byl 

již lleprávem vydan CI. s. ?29-1. d:<' ní věci nemá nárokU na dra-: 
ten, kdo byl dříve opraynen k zya !",e odána've prospěch jiné n,a Ol 
žební výtěžek, byla-li vec exek~cne pr'vem vybavené pohledavkY 
váznouCÍ,. exekučním zástavmm pra 

či s. 9382. • .•. .. běhu (§ 139 ex ř.), i když bylo 
na nemovitosti: drazebm nz~n.l le~!., v dražební řízení jen přístupem ~ h.: 

odloženo; 1 tu lze ,pOVO]ltl ~ay~l , a ideální podíl nemovitostI, ac 
zahájiti samostatne dyraZe?~l, nz~m n I' nemovitosti; ne1Tlůže se to 
jest již zahájeno draz:~m nzem o ce e 
však státi přístup'e~. ~ 1 S. 890~.. í ú adku čís. 9497. , 
pokud lze ji povohtl 1 po zy~halen 2 P ř a ořístup k dražebmmll 
nesplnění povinností § 133 CIS. 1 a ex.· - y 
řízení č ~ s. 9040. , ", dražbu nebylo nahraženo doruce
doručem usnesem p~volullCI~.? o bec tím že strana nabyla o tomto 
ním dražebních podmlllek, all!Z vbu č·' 9163. t .. 'm zpuso em 1 s. . 
usnesení vědomos lllly ~ 1838 čís. 277 sb. z. s. nebyl dosud 
dvorský de~ret ~e d?e 6. c:rvnanelze ho však použiti na přípa~, za.
ani yýslovne am mlSky zrusen!'ležitosti soudní dražby nemovItostI,; 
vázal-li se kdo dluzn~~u u pn ... ·t , době za jistých podmínek vyda 
že ji, kdyby ji vydrazd, po. urCl e 

jinému čís. 86~6., ' obsahujícím. dražební vyhlášku, 
rozhodl-li exekucm -soud uS!1ese~m~ tří s I u š e n s tví m nemo
podle § 170 ex. ř. i yO t01!l: z~,v~~ lre~zh~dnutím vázán; postup }e.ho, ~ 
vitosti dané do ~raz.?J' ... lest y lm ěc prohlášená za příslušenstv1 lest 
bylo-li doda!ečn~ z]lsteno,: ze.v ko vlastnictví třetí osoby čís. 9387. 
v pozemkove kmze vyznaceyno la, o. 'tosti a odhad byl pro·· 
třebas byla vyhlášena drazba. cele ,ner a~ly bÝ dra ž e b n í r O k 
veden ohledně celé nem~v~tosŤl, .n~?I ~ :emo~itosti čís. 8-631. 
nebyl konán jen ohledne ,tdee~~l cas~l novému dražebnímu roku j~
pokud jest přihláška bermho uradu hodnutí o přihlášených veřel
dině směrodatným podkladem pro roz 
ných dávkách čís. 8684., 'ad _ řízení nadzástavního práva 
udělení P ř Í,k 1, e p u nendl, ~a. ~av áz~o~dch na vydražené nemo
na hypotekarnIch pohle av ac v 
vitosti čís. 8940. . y "Y ~'klep v moC práva, nemůže 
vymáhající věřitel, Jenz". ll~fh~ll V~~~I r;~o by byla prohlášena ne
se domáhati na yy~:azlte (za dO '"Hel uz~án povinným vrátiti vy'" 
platno~ d:a~b~ ,1 pnklep vy raz . y, .. 
dražene vecl) Cl s. 9058. dTti příklep' jest ho odepnŤ11 oso
nezplozenému potomstvu nelz~, ť ~:i nejvyšším podání s nezploze~ 
bám již zplozený~, vystupUJI: l s 9'183. 
ným potomstvem la.ko" celek c .. žebním roku odpor proti 
vymáhající věřitel, lenz nevzn8e~llh ~r~x. ř., nemůže tuto vadu 
příklepu pro vadu pod~e § 1 . !\ přihlížeti z úřadu čís. 9183. 
uplatňovati v rekursu; leskt ~ ~I VyS~ražené nemovitosti nelze podati 

_ do udělení příklepu k exe ucne v 
odpor čís. 9196. . , ěnkáře knihovního věřitelej 

op ě t n á: oprávně~~í k návr~u, n~ ~l y vx~o od~ět k povoleni ?l?ětné 
odčini1~h vydrazlt.el. obmes~a~~l~f~o obm~škánÍ, nelze vyhovetI ná
dražby, a dopush!-h se ta, "ž opětné dražby čís. 9065. 
vrhu na provedem povo ene Jl 'h du všech škod jinak jeho 

b Yk I' II věřiteli na na ra ~ y , 
nárok protI o mes a et,n h dl-ľ prvý soud pravoplatne, ze nenl 
obmeškáním způsobenych;ě~o~ ~raž~y činí určitou částku, jest vy~ 
schodku a že náklady op n,e v' '. pokud nepropadá nárok na 
loučen přezkurn v rozvrhove~ nzem, 
náhradu všech šků,d čís. 93~~. du »jiných škod« čís. 9337. 
ručení vadia za n!lrok na na ~a dání a vyklizení vydražené ne-

vyd r a žit e I fi V n a r o k na o evz 
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~.ovitosti patří na řízení exekuční, pořad práva jest 
CI s. 8618. 
pokud. nále.ží nárok vydražitelův TIa vydání příslušenství 
nemovItosti na pO'řad práva čís. 9473. 

rozvrh nejvyššího podání: žaloba podle § 231, druhý 
vec, ex. ř. viz tamže. 
simultanní hypoteka viz hypoteka simultann' I. 
pokud patří p~Jist~é, ná!ežející ,dlužníku' ze smlouvyy o,~o:st~'?JiŠ~~i, 
budoyy nebo pnslusenstvl nemovitosti, do rozvrhové p 
k~.d ,lest vy.~~hají~í věřitel oprávněn navrhnouti, by exekuc:nl 
pnkazal PO]lstovne, by složila pojistný peníz k soudu Cl 

- - - ka~dÝvv?častník, j~st op,~á,:něn domáhati se toho, by celá 
nejvysslho podam, o DlZ Jest k odporu zahájena rozepře ztl'''oi~: 
v soudním uschování čís. 88'15. ' 
jde-li o dražbu v úpadku, pokud jest vyžádati rozhodnutí "p:adlto-. 
vého soudu čís. 9153'. ~ 
prodána-li v exekuční dražbě nemovitost náležející do úpadkové 
podstaty, pokud přísluší zadrželým příspěvkům okresní neni·e'nnslté 
pojišťovny a dělnické úrazové pojišťovny přednostní pořadí čí 
S908. . 

pokud .nelze přikázati pohledávku v pořadí poznámky čís. 8655. 
pokud, Jest na soudu, by z úřadu zkoumal, zda bylo přerušeno pro~ 
mlčem převodního poplatku; použití zákonných prostředků k ' 
by ti poplatků čís. 87S7. 
p~ihlédnutí z úřadu k tomu, zda poplatek požívá výsadního zástav
mho práva vůbec (zda jest již promlčeno) čís. 9314. 
n~ nedoplatky příspěvků k okresní nemocenské pokladně z doby 
pred 1~}ednem 1927 nelze použíti předpisů zákona ze dne 15. června 
1927, C1S. 76, sb. z. a n.; tyto nedoplatky jest přikázati pojlle zákona 
,ze dne 25. října 1896, čÍs. 220 ř. zák. čÍ 's. 8653. 
nedoplatky pojistn)'ch příspěvkÍ1 k okresní nemocenské pojišťovně 
a dělnické úrazové pojišťovně; přednostní pořadí na celé nemovi
tosti věnované převážně výdělečnému podniku, třebas pojistník byl 
vlastníkem pouze ideální polovice čís. 90.66 
~evírní bratrs~é pokladně mohou býti z nejvys"Šího podání za vydra~· 
zenou nemovitost přikázány příspěvkové pohledávky jen za před
pOkl,adu.§ 76/1 zák. o přímých daních osobních; nestačí, že budovy, 
vzdalene od dolu, bylo užíváno jako obytného domu pro správce 
dolu č i s. 8869. 
př~hl!šk~ d~vky z m~jetk~ ~ rozvrhu, bylo-Ii dražbou prodáno spo
lecne nekahk nemovitostI c í s. 9167. 
s ~lediska ~ .214 ex. ř. přichází v úvahu jen výpIs z pozemkové 
kmhy, ktery Jest správný; pokud jest přihlédnouti i k jiným exe
kučním spisům čís. 9049. 
P?k~d ~ni,hovnímu věřiteli, jenž není vymáhajícím věřitelem, jest 
pnkazah utraty sporu a exekuce čís. 9049. 
po~ud proti přikázání pohledávky, zajištěné exekučn'ím zástavním 
pravem v poznamenaném pořadí, nemohou se brániti knihovní vě~ 
řitelé č i s. 9G4g. 
~~znam o d par II proti přikázání pohledávky z nejvyššího podání 
CI s. 9230. 
pokud jest věřitel oprávněn 'odporovati celé pohledávce předcho
zího věřitele čís. 8815. 
lze ndpo,rovati tomu, že byla při rozvrhovém roku přihlíženo 
k pohled~vce vymáhajícího věřitele v pořadí jejího zajištění třebas 
byla drazba povolena v pořadí tétO' pohledávky a odporo~atel si 
do zahájení dražebního řízení nestěžoval čís. 9375. 

Dresina viz n á hra d a š k o d Y d r á hou. 
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Držba: pokud držitel (chovatel) věci ;t~muz.: bez so~hlvasu, ostatvních spo~u~rži!et.~ 
(spoluchovatelů) věci predsevzltJ zmenu v drzbe (u~hove) spalecne veCI~ 
O vydání věci lze žalovati je., všechny její spoludržttele (spoluchovatele) 
čís. 9156. .... 
k pajmu úchovy (detence) se nevyžaduje oprávnění k nakládání s veCl, 
nýbrž jen skutečná možnast nakládání čís. 9306. 

Držitel obmyslný: jest jím věřitel, jenž přijal nedovolenou zvláštní výhodu ve 
smyslu § 47 vyr. ř. čís. 8972. 

()Uchcovsko~Podmokelská dráha: zaměstnanec viz z a m ě s t n a n e c žel e z
ni ční. 

Důchod: smlouvy o něm a notářský spis čís. 9308. 
Důchodkové trestní řízení: spoluzavini1y~1i obě strany jeho zahájení pro podlo~d

nictví proti oběma a byla-li míra spoluzavinění rozvržena na každou z mch 
podstoupením dobrovolné pokuty ve výši, kter~u si každá :, ni.c~ .~avrhl~.; 
nemůže se jedna na druhé domáhati nahrady teto pokuty (casti le]I), amz 
náhrady útrat právníhO' zastoupení. y důchod~ovém řÍz~ní č! s. 8850:,. v , 

Ý trestní zákon: promlčení. po~le d.?chodkov.e~o tres1:l11~o zako~a, pre~rzem 
jeho soudní exekucí, nikoliv vsak zato bou, lez byla pravoplatne o.,.dmltnuta 
pro nepřípustnost pořadu práva, snížení náhrady za propadl~~ vec; ... ~ 54 
tr. zák. důch. neplatí, nepřišla-li propadlá věc vůbec v mo~ ur;;tdu; ca~t~y 
z majetkových trestů musí se odvésti eráru a teprve, kdyz dOJdou, ma Je 
příslušný úřad odvésti poznačenému ústavu čís. 9361. 

Důkaz: k r e v n í z k o u š k o II viz otec II e man žel s ký. 
_ o p a k Ů' v á n í d ů k a z ů odvolacím soudem viz o d vol á n í. 

listinami viz listina. 
znalcem viz znalec. 
břemeno důkazní při žalobě na náhradu škody čís. 8602, 8913. 
břemeno důkazní při žalobě pojištěnce proti pojišťovně o náhradu škody 
či s. 8620. 
jen takové okolnosti netřeba dokazovati (§ 269 c. ř. s.), jež jsou známé vše~ 
členům nalézacího senátu; nestačí, má-li o nich vědomost jen soudce lade 
či s. 9433. 
neví-li dokazovatel nic o věci, lze přistoupiti k výslechu odpůrce jen tehdy, 
lze-li očekávati, že bude odpůrce vypovídati ve prospčch dokazovatelův 
čís. 89,52. 
sčelení svědka se stranou není nepřípustné; otázka, zda má bý,ti provedeno, 
jest otázkou volného hodnocerlÍ průvodů a vymyká se proto přezkumu v do
volacím řízení čís. 8614. 

Důvěra v pozemkovou knihu viz k Ii i h Y v e ř e j n é. 
Důvod nároku: obmezeno-li naň jednání o žalobním nároku, jest námitku promlčení 

vznésti za jednání v prvé stolici o důvodu žalobního nároku čís. 8622. 

Edikt v upravQ.vacím řízení viz upravovací řízení. 
Elektrárna: živnost elektrárenská není koncesovanou_ živností, k jejímuž nastoupení 

by se vyhledávala zvláštní způsobilost ve smyslu § 341 ex. ř. čís. 8682. 

Erár viz stá t. 
Excídenční žaloba viz ž a lob a pod 1 e § 3,7 ex. ř. 
Exekuce: pří S lu Š n ó s t viz tam ž e. 

o d k I a d e x e k u c e viz tam ž e. 
proti (cizazemskémú) státu viz stát (cizozemský). 
n a j měn í děd i c e viz d G d i c. 

·v n II cen o u dra ž b o u viz dra ž b a v n u cen á. 
vnucenou správou viz správa vnucená. 
vnuceným zřízením zástav.nlho práva viz zástavní 
p r á v o v n u cen é. 
exekuční u'snesení viz též ,us'nesení exekuční. 
11 e pří P u s tn o str e k u r s II viz též stí ž n ~ st.. ... 
z.a 1 O b_a pod 1 e §§ JO, 3'5, 3-6, 37 atd. ex. r. VIZ tam z e~ 
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. vyklizením zabran' 'h . for II a (n á hra d o Vl" Y:
1 

n)e m o VIt o stí viz p o zem k o v:í ~. 
exeku v 'v. ,- z a ( o II 
I v t;nI nzenI nezná rozkladu č' . 8608 c 

zrekl-h se vymáhající věřitel ved 1~.. . o 

exekuce, která tehdy již byla z he!1.' eXekl!Ce v vub~c,. jest nepřípustnou nejen 
budoucně zahájena jiným exek~č~y:::a, nyb!z kazda" ~xekuce, která by byla 
pokud není eekuce skončena v, 93Prostredkem Cl s. 8619. 
exeku" , t't I Cl s. 74 Cnt 1 II ~ rozvrhové usnesení o v,,' , v 

stanove,ny pense, není exekuční~e~~~fcl c:ll,e, jJmJ byly (prá'voplatně): 
platebm rozkaz jímž uložil St't' II ern c 1 ~ 5 2. přídělové ceny,' jest rozhod t nI po~el1!kov~v úřad přídělci zaplacení 
ex. ř. a titulem pro soudní n~ lm s~ravmho ll!adu podle § 1 čís. 12 
třeba čís. 8865. xekucI, potvrzem vykonatelnosti není 

i když proti usnesení není op 'h ~ '. 
d.akud nebylo stranám písem~~a~~~ugetro~t,redku, není vyk;onatelnYni~ 
pokud nelze navrhnouti povolení ex k o C} s. 8871 .. : , 
k v)~dobytí nepatrného nároku č i s.e g~~~. pred dorucemm rozsudku ani 
byI-!l .rozsudek napaden jen žalobcem a . ..." v" 

~~í~~t~~f:[~~e~ §afl~l~tí :~oedle "zásad Ji:'o;:~~1~~ ř~~~rif:Yč í ~~ ~~~t 
1927 čís. 9359. . x. r. jest o sazen v cl. 12 zák. čís. 125i 

podle § 1 čís. 1 ex, ř' povoler:' k ' , .. řízení, podal-li dovolá~l; J'en z"alo"b- exey ~ce 94k 03vydobyh utrat odvolacího 
kdl" - ceCIS ' po II lstma nadepsaná jako výk d . I k o' sOllkromých úředníků a zříze o az;e op at ~ nemocenské pojišťovny 9406. ncu v raze nem exekučním titulem _oč í s~ 

§ 7 ex. ř.: k vydobytí nároku na n 'h d' y -

úpadku proti úpadci nelze povao{~ II uťat! pri'S~uzených po zahájeni 
.č í s. 8911. ' I exe UCl proti úpadkové podstatě 

dů~az o totožnosti osoby proti níž se vede zm exekuční titul, musí býti pod' "Y exek~c~, s ~sobou, proti níž 
se tak, jest exekučnÍ' návrh z ~n Jlz. v ~xel:ucmm navrhu; nestalo-li 
k doplnění či s. 8662. amltnoutl, mkohv vrátiti k opravě nebo 

na základě exekučního titulu p f k ., voliti exekuci proti komanditistor~ 1 r ~mandltm společnosti nelze po-
změněna ve veřejnou obchodní Vl, r~ as byla ,~on:~nditn~ společnost 
komanditista jako osobně ručící spolrc ... n~~t, ... ~ mz pnstoupll dosavadní 
roz~udek není vykonateln 'm od spo ecm : I s. 9044: . ... 
ceTI! "~Odl: postačitelnosti Ypozbst~~s~n~c~x~~;v 0g:~ZUJ1~~. de dí ce k pla-

§ 8 ex. r .• pn exekUCI pro nárok kt ' . t ,. , vymáhajícího věřitele z ruk 'do e:Jk les, zavI~}y na ,vzájemném ['"'lnění 
volení exekuce poukazujíc/ y, le,~t pnpustnym dodatek k po
vě,řitele čís. 8867. 1 na onen vzajemny závazek vymáhajíciho 

ma-li vymáh~jící věřitel plniti z ruk do ... ' , ochota vymahajícího věřitele k ~. r?ky, sta~l ,k povolem exekuce 
n~vadí, že vymáhající věřitel neezaj~~~f~te..m,~ plne?I; p~vole~í ,exekuce': 
~ykonu exekuce není na závad v u~m .? ,vz~j ... ~mne pInem; početi 
Jemné plnění čís. 8582. u, ze vymahaJlcl ventel nevykonal vzá-

průkaz podle § 9 ex, ř.: musí býti ď' "' " _ je-li jako povinná strana uvede~~ an 1 v pr~pad~ notoriety' čís. 9003 
pokud lze vésti -exekuci -přímo prori epxe~ucnélm t1t?lu vnucená správa~ 

§ 
14 e "'.' , . ' ovmn mu cl s, 9339 

x. f.. I podano-h postupně n Vk l'k v • různé exekuční způsoby' pokud e O'} ..... exekucních návrhů, obsahujících 
jeden nebo několik z na~rhovan ,nem. liZ z ... e~ekučního návrhu patrno že 
kojení vy~áh~jícího věřitele č ls~h 8~~kucmch prostředků stačí k u~po-
POk~ld nem zavady, by neb la na . drazbou nemovitostí čís. 90§;S. potom povolena exekuce vnucenou 

povoleni exekuce: uznal-li odvolací d ' , je věcně, jest jeho názor závazns,ou ?dyo]an! za, podané včas a vyřídil 
exekuci -na základě rozsudku p Y!"h pn redsen ... l,otazky, zda nelze povoliti rve o sou UCl s. 8645. 

povoleni exekuce k vydobytí nedoplatku příspěvků okresní nemocenské 

pojišťovny čís. 9056. na povolení exekuce nemá vlivu, že nebyly dosud -vyřízeny návrhy po-
vinnéhO' za zrušení, omezení a odklad exekuce, třebaže byly podány před 
povolením exekuce čís. 8682. 
bylo-li usnesení, povolující exekuci, doručeno nepravé osobě; její pro-
středky k bránění se č i s. 9277. 
na rekurs na povolení exekuce nevztahuje se § 35/2 ex. ř. čí-s. g.359. 

zrušení exekuce: rozhodovati o námitkách proti vykonatelnému platebnímtl 
příkazu podle § 175 zák. čís. 221/1924 přísluší úřadu politickému čís. 
9484. podle _§ 39 čís. 1 ex. ř. i na základě pouhého usnesení, zrušujícího exe-
kuční titul; pokud uzavření mimosoudního smíru o vymáhané pohle
dávce po povolení exekuce nebrání tomu, by nebyla zrušena exekuce 

čís. 8959. 
uznal-li dlužník ve sporu žalobní nárok s tím, že bude platiti jen splátky 
přijaté ve vyrovnacím řízení, a věřitel proti tomu nic nenamítal, jest 
dlužník oprávněn domáhati se žalobou podle § 39 čís. 5 -ex. ř. zrušení 
exekuce, vedené věřitelem neomezeně čís. 9033. 
oprávněni čsl. železniční správy navrhnouti zrušení exekuce zabavením 
nároku na vydání železničního vagonu Č' í s. 92.17. 
skutečnost z doby po vzniku exekučního titulu jest při titulech podle 
§ I čís. 10 a 12 až 14 ex, ř. uplatňovatí jen námitkami podle § 35/2 

ex. ř. čís. 9359. cizozemské exekučni tituly: nelze vykonati exekuci povolenou rakouským 
soudem k vydobytí nároku, jenž podle tuzemských zákonu spadal pod 
příslušnost čsl. státních soudů; čl. 256 b) odst. 2 mírové smlouvy St. 
Germainské byla naprosto vyloučena příslušnost rakouských 'Soudů 
či s. 8771. 
povinnost, žalovaného vznesti námitku nepříslušnosti cizozemského soU
du; ani s hlediska čís. 2' § 81 ani čís. 4 § 81 ex. ř. není závady, by 
nebyl v tuzemsku vykonán nárok na zaplacení útrat sporu v Německh, 
jímž byla uznána povinnost dlužníkova zhodnotiti zaplacenou již hypo
tekární pohledávku podle německého zákona o z,hodnocenÍ čís. 8819. 
není-li z rozsudku přiloženého k exekučnímu návrhu patrno, že německý 
rozsudečný soud byl příslušný podle č'sl. práva, bylo na vymáhající 
straně, by přiložila aspoň žalobu uplatňující důvod příslušnosti čís. 9QDO. 
uznáním rozsudků jako exekučních titulů podle čl. 39 smlouvy s Jug

o
-

slavií jest rozuměti i uznání jejich materielní pravomoci čís. 9253,. 
na základě jugoslávských ex. titulů: přípustnost opravných prostředků 
podle § 83/3 ex, ř.; návrh otce proti matce na vydání dítěte čís. 9362, 

na movitosti: r o z vrh ne j v y Š š I hop o dán í viz dra ž b a v n u cen á, 
uznal-li vymáhající věřitel, navrhuje vyloučení zabavených věcí z exe
kuce, výslovně vlastnické nároky třetí osoby k zabaveným předmětftm: 
nemůže v témže exekučnÍp1 řízení vésti znovU exekuci na tyto předměty 
"1 s. 8851. postup vymáhajícího věřitele, nabyla-li vlastnictví k zabavené věci nebo 
její držbu třetí osoba, jež není ochotna dovoliti, by bylo v- exekuci po
kračováno; oprávnění dlužníka k rekursu, bylo-li vyhověno návrhu vym. 
věřiteľe na pokračovánÍ' v exekuci čís. 9242., 
oprávnění dlužníka 'k rekursu do usnesení exekučního soudu, jímž bylo 
vyhověno návrhu, vymáhajícího věřitele na převzetí zabavených svrški'L 

čís. 9150. vyloučeni z exekuce (§ 251 ex. ř.): i při exekuci zajišťovaéí a prozatímních 
opatřeních čís. 8755. předměty bytového zařízení, jichž dlužník potřebuje k tomu, by mohl 
byt i se za_řízením pronajímati, nejsou vyloučeny z exekuce čí S,- 883'6. 
podle § 2M ČÍS. 5 ex. ř. předmětů, jichž dlužník potřebuje k výkonu 
stavitelského povolání čís. 9149. 



s hlediska; § ~51 čí~: 6 e-,<:. ř. se nevyžaduje, by nářadí řemeslníku 
pr? v?s?bm vyko~ zlvnosti nez?ytné a nepostradatelné, ~, exekuce 
tesan lest vyloucena hoblovacI stolice čís. 8813. 
po~~d ~elze z,abaviti tomu, kdo provozuje živnost agentury a 
onarstvl, psacl stroj, psací stolek a kolo čís. 8934. 
pOd~e § 2'51' čís. 6 ex. ř.: účel předpisu' vyloučení předmětů z 
proti venkovskému klempíři čís. 9030. ! 
pokud }~st obchodník s motocykly maloživnostníkem' vyloučení 
cyklu Cl S. 9041. ' 
nelze se dovolávati § 251 čís. 6 ex. ř. vedena-li exekuce na 
autodrnžkářskou čís. 9137. ' 

na poWed~vku:; ~e~í ješ~ě skončena přikázáním k vybrání čís. 9225 
- zaobavltelnyml J,so~ 1 peněžité pohledávky závislé na výmincE' . 

lhutou a takove,. ~Ich~ uplatňování jest závislým na vzájemné~ 
po~ud l~e zabaVItI narok na kupní cenu čís. 9197-. 
ota~~u lS?UCnosti a splatnosti zabavené pohledávky lze řešiti 
v pnpadnem sporu s poddlužníkem čís. 920l. 

na. hyper?chu, ~~y.plývající prn dlužníka z přejímací ceny za 
majetek, Jest pnpustna exekuce č í '5. 9201. 
po~~d t~v~ právo a povinnost poddlužníka platiti zabavenou a 
bran~ pnkazano~- pohledávku vymáhajícímu věřiteli; placením 
hledavky sprostll se poddlužník dluhu, třebas vymáhaná pOhledávlk" 
nedosahovala výše zabavené a přikázané- pohledávky čís. 932l. 
nepříp~stn~st na pohI~dávky vYP,Iývající z čl. 208 mírové smlouvy 
Germamske ve prospech pohledavky za býv. c. k. erárem' k 
pustnosti jest přihlédnouti již při rozhodnutí o- návrhu na po;olení 
ku ce č í 's. 9205. 
opatř~r:í pozůstalostního soudu jako poddlužníka není soudním 
mm, jez by bylo lze napadnouti rekursem; pokládá-li se tímto op.atř,eniltn 
za stížena jiný věřitel! jemuž byla povolena exekuce zabavením ""'o"u., 
dědice na odevzdání pozůstalosti, nezbývá mu než nastoupiti 
práva čís. 8600. ' 

P?kud jest v exekučním návrhu uvésti důvod pohledávky; po 
nel? zab;wení své 'p.o~ledávky není věřitel oprávněn! by sám 
lem to~o! kdo zabavtl Jeho pohledávku, vedl pro zabavenou pohle,dávk,t",« 
exekUCI; pravoplatné přikázání zabavené pohledávky k 
mu vůbec oprávnění dobývati přikázanou pohledávku vyse 
hané pOhledávky či s. 8682. 
nárok na vyplacení valuty z povolené zápůjčky není peněžitou pohle-, 
dávkou čís. 8686. ' 

P?ddl~žní'~ jest opr.ávněn či,niti námitky z důvodu bezúčinnosti práv:
lllhC? )ednall1, byla-II pohledavka exekucně zabavena a jemu zakázáno 
platIŤl původnímu věřiteli čís. 869,1. 
dvorský dekret ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. s. týká se 
pohledávek, příslušející-ch dlužníku za erárem jako poddlužníkem 
pohledávek proti eráru jako dlužníku; dOl usnesení, jímž povol~na exe
kuce n~ ,dlužníkovu pohledávku za erárem, jest dlužník oprávněn k re
kursu C I s. 8768. 

pokud nevznikla nabyvateli zabrané půdy pohledávka proti St. poz~ 
úřadu čís. 91'90. . 
poddlužník není oprávněn navrhnouti zrušení exekuce vedené proti němu 
dlužníkem k vydobytí pohledávky, ježto- byla zabavena a přikázána 
k vybrání věřitelům dlužníkovým; poddlužík jest tu oprávněn by složil 
vymáhanou pohlFdávku na soudě čís. 8986. ' 
pokud exekuční hzení neskončilo se přikázáním pohledávky k vybráni 
či s. 9013. 
přikázání k vybrání a zrušení exekuce vzhledem k § 12 vyr. ř. čís. 913-3. 
pokud jest vymáhající věřitel .oprávněn vymáhati pořadem práva za
bavenou a přikázanou pohledávku na výplatu věna čís. 9'162. 
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ve sporu dlužníka proti poddlužníku o zaplacení pohledávky přikázané 
k vybrání nemá procesní soud příČinu uvažovati o tom, zda nabylo 
právní moci usnesení o přikázání pohledávky k vybrání aniž o možném 
opravném prostředku proti němu; žalobn( právo dlužníkovo ohledně 
zabavené (k vybrání přikázané) pohlédávky čís. 9247. 
na pohledávku povinné strany za poddlužníkem vzniklou tím, že na jeho 
vkladní knížku byla uložena částka patřící povinné straně, jest vésti 
exekuci podle §§ 294 a 303 ex., ř.j zá:po-věď jest dáti poddlužníku; po
kud jest ji dáti i dlužníku poddlužníkovu; poddlužníkovi přísluší nárok 
na 'náhradu nákladit na úspěšnou stížnost podle § 294/4 ex. ř. čís. 9283. 
pasivní oprávnění vymáhajícího věřitele k žalobě podle § 37 ex. ř. 
čís. 9373. 
vyloučení zákonných dávek pojišťovací-ch čís. 9-322. 

na platy: úkolový nadvýdělek železničního zaměstnance jest vyloučen z exe
kuce; ani vyrovnací přídavek nelze započítati při určování příjmu po
drobeného exekuci čís. 8694. 
s hlediska § ľ zák. čís. 314/1920 j.est lhostejnou, zda jde o služební 
plat běžný či zadrželý a že se dlužník domáhá sporem na svém zaměst
navateli služebního· platu již dospělého čís. 8761. 
~na odbytné vdovy proti úrazové pojišťovně dělnické nelze vésti exekuci 

C-..., č is. 9112. 
- - pokud nepřísluší úpadkovým věřitelům právo na služební plat úpadcův 

čís. 8770 .• 
zabavení nároku na vydáni: železničního vozu pro peněžitou pohledávku 

jest s hlediska přípustnosti exekuce posuzovati právě- tak, jako přímé 
zabavení vozu; exekuce jest přípustna, jde-li o vůz cizí, jenž byl za
řaděn do ObOZl: některé železniční správy čís. 9217. 

vyklizením: třetí osoba, tvrdící, že jest nájemnicí bytu, může odporovati 
jen žalobou nikoliv návrhem na odepření výkonu čís. 9144. 
význam okblnosti! že náhradní byt nemitže býti toho času skutečně 
dlužníku nabídnut čís. 9185-. 
platí tu § 369/1 ex. ř. č i s. 9270. 

na jiná majetková práva: nárok na vyplacení valuty z povolené zápůjčky 
či s. 8686. 
výpočet uhrazovací jistiny pro vložený výměnek čís. 8868. 

na podít dlužníka na veřejné obchodní společnosti: význam zabavení spole
,čenského podílu; způsoby zpeněžení; pokud jest bez v~znamu zahájení 
vyrovnacího řízení o jmění veřejné obchodní společnostt čís. 8748. 

na živnost: elektrárenská živnost není koncesovanou živností, k jejímuž na
stoupení by se vyhledávala zvláštní zpitsobilost ve smyslu § 341 ex. ř. 
čís. 8682. 
podle § 331 ex. ř. na používání přIstavby v cizím domě; o návrhu na 
svolení jest tu rozhodnouti bez předchozího výslechu účastníků čís. 
8949. 
provozovanou autem: nepodléhá o-bmezení druhé věty prvéhO' odstavce 
§ 341 ex. ř., třebas jest živnost provozována j~n jedním autem; vlast
nictví třetí osoby k autu nepřekáží exekuci na žlvnost čís. 9'137. 
propachtování podle § ,340/2 ex. ř. jest postaveno na roveň vnucené 
správě a nelze proto »dražební řízení« podle § 340 ex. ř. zrušiti podle 
§§ 200 čis. 3, 282 ex. ř. čís. 94D4. 
nepřípustnost exekuce na dědicův mírok na spoluvlastnický podíl na 
zitstavitelově nemovitosti čís. 9451. 

§ 352 eoc. ř.: i odsouzený -společník může navrhnouti povolení exekuce 
čís. 8887. 

§ 353 ex .. ř.: na základě rozsudku! jím~ byl dluž?í~, u~nán povin!1Ý~ proYv~sti 
na budovách opravy, a na základe usnesem, Jlmz byl vymahajICt vente! 
zmocněn, by na účet dlužníka provedl opravy, nemůže vymáhající vě-· 
řiteI vésti exekuci k vydobyti nákladů na opravy čís. 8708. 



§- 354 ex. ř.! nelze jí vynucovati usnesení opatrovnického soudu o od"vz,;;. 
dítěte čís. 9490. 

na knihovní práva: povoleny-li týmž usnesením podle § 350/3 ex. ř. 
dlužníkova práva a exekuce zabavením tohoto práva a vymáhající 
tel souhlasil pak se zrušením exekuce, nemůže si stěžovati, byla-li 
šena exekuce vůbec, nikoliv jen ohledně zabavení práva exekučně 
psaného ·č í s 9429. ' 
pojem interesse podle § 368 ex. ř.; nezakládá nový nárok, nýbrž 
nárok na náhradu škody podle předpisů občanského zákona čís. "~~H" >él 

náklady na exekuci: § 369 ex. ř. platí i pro exekuci vyklizením nelmovit'''H 
postup soud u, učiní-li vymáhající věřitel již při prvém návrhu 
volení exekuce potřebné udáni podle § 369/2 ex. ř.; povole.ní "" •• TI"; 

exekuce, podána-Ii zvláštní exekuční žádost co do útrat hlavní 
ku ce čís. 9270. 

zajišťovací: nelze ji povoliti na základě nevykonatelného platebního 
okresní nemocenské pojišťovny čís. 9483. 

Facultas alternativa viz p r oh 1 á še níž al ob cep o dle § 410 c. ř. s. 
Faktrua: a postup pohledávky viz p o s tup po hle d á v k y. 

- příslušnost viz pří s I u š n o s t pod I e § 88/2 j. n. 
Ferlální věci viz prázdniny soudní. 
Fideikomis viz s věř e n s tví. 
Fideikomisární substituce viz s u b 'S t i t u c e f i d e i k o 91 i s á-r n í. 
Finančni prokuratura: pokud příslllŠí útraty berním úřadům, zastupujfcím 

nařízení ze dne 18. ledna 1898, čís. 28 oř. zák. čís. 8628. 
nemusí jí býti podepsán rekurs Státního pozemkového úřadu (jeho ob~ 
vodové úřadovny) čís. 8802, 9163. 
předpis čl. XXXII. uv. zák. k c. ř. s. netýká se práva k zastupování; 

- okolnost, že sporná pohledávka byla přikázána eráru k vybrání, n,e-, 
opravňuje ještě finanční prokuraturu k zastupování: svolení min. financí 
ve smyslu § 5 nař. č.fs. 313/191,9 jest pro soud závazné; jinak jest 
řízení zmatečným čís. 8846. 
jest povolána k _ zastupování obročí ve sporu proti němU' o zaplacení 
peněžité pohledávky či s. 8986. 

Finna: zastoupení likvidatorem viz likvidator. _ 
zásah do práv majitele firmy jejím neoprávněným užíváním třetí osobou 
předpokládá její použití ve věrném znění, tak, jak jest protokolována -č í s. 
8610. 
neplatil-li obchodník v čase svého úmrtí výdělkovou daň, podmiňující pro
tokolaci, nemohou jeho právní nástupci vésti dosavadní firmu čís. 8713. 
nevyhledává se, by ze znění firmy společenstva byla patrna veškerá činnost 
spo.lečenstva, stačí, obsahuje-li firma poukaz aspoň k jedné z nich čís. 8751. 
pokud jsou dědici kupce jednotlivce oprávněni vésti podnik dále pod dosa
vadní firmou; dodatek, vyznačující společnost, není tu přípustným; jest pří
pustné, by z více dědiců převzali závod a vedli jej po.d dnsavadnÍ firmou' 
jen někteří čí s.·8918. 
pro firmu podniku, jehož předmětem jest výroba .a prodej patentovaných 
aparátů, strojů a k tomu náležejících součástek, flení vhodným a přfpust
ným firemní dodatek »Patenta« čís. 8996. 

Formality: bezpodstatnost jich podle § 89 jedno ř. čís. 8952. 
Fuse společenstva viz s p o leč e n s t vo. 

Oaráž: zneužívání jí viz och r a 11 a n á j e m c ft. 

Harrachovští zřízenci viz z a m ě s t n an ecH arra c h o v s k ý. 
Herní právo viz los. 
Hlasoirací právo ve vyrovnání viz vyrovnání. 
Hluboká orba viz p o zem k ov á re fo rm a (11 á hrad ov Ý z ák on). 

- Ý rozvrat manželstvÍ viz ro.zluka, rozvod manželství. 
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Hlučínsko: zástavní právo viz tamže. 
měna viz tamže. " ' f a (náhradový 

Hnojení a nim á 1 n i, str o. jen e VlZ p o zem k o var e o r m 
zákon). 

tlodnocení důkazu viz d ů k a z. . y , 

Hodnota pře d m ě t u s por u VIZ o cen e n 1 s por u. y ( • h dědicích) 
b 'h h b 'ho vy' bo.ru na Morave na Je o 

tlonitba: na předsedovi o eem o v one ,n~ b rl0 zaplaceno na pachtov-
nelze se domáhati na soude vy dam toho, co mu ~ 
ném z Donitby čís. 8746. "" a na horních ne-

, Hory: měrné z dolových měr P?Žívá"př .. ed,nosdtmho ~<:~ta~~~o~rr~~ týká prodaných 
movitostech jichž se tyce; z11stem, z a se uc ov 
měr a přebytku ~olových čís. 91~9. (n á hra d o v Ý z á k o. n). 

Hospo.:iářské budovy 'JIZ P o zem k o v a [e! o ; m a 
_ á nemožnost viz ne m o i II o s t pne II 1. , .. 'itel noclehárny (svo-

Hostinský: ve smyslu §§ 970 a 1~16 0bbČt· z~k.,: nhe~n~tfmz:akčelem docílení zisku 
bodárny), jenž neprovOZUje u Y ova01 
či s. 8718. , . ' h t ní 

Hotel viz s m I o li v a II a j e mnl a pac o v . 
Hra' losy viz tamže. ... 
Hro~ada valná družstva viz s P o I e cen s t v o. 
Hromaděni exekučních návr.hů viz. ex e k ~ c ~ (~ 14). 

_ knihovních žádostí VIZ knl h y v e rel n e. 
_ nároku v žalobě viz ž a I o. b a. , d • 

I v t v i v 11 o st e n s k y e h s o II u, 
Hudebnik viz: přís usnos, z f ma (náhradový zákon). 
3yperocha VIZ P o zem k o v,a r e, o r 
Hypotečni list viz :tást av111 ,pra,vo. Vb ucená (rozvrh nej-
Hypoteka viz též z á s t a v ~ I P r a v o, dra z a v n 

vyššíhO, pOdan,I). , 'mé(" zástavního práva viz zá-
simultanní: n a hra dni n a r o k a vy.," 

s t a v n í p r á v ?', dl § 222' ex ř předpokládá, že pohle
přiznání náhrad01ho n~roy-u po ke. 'h dra'žebního výtěžku v čase 
dávka věřitele nepomerne uspo ~lene o Z . h čís. 8808, 
dražby ještě v~zn7 na nedtrod§a~~~~3 n:~ott~~~~ místa. byla-li pohle
pokud náhradm narok po e, . 't stech rozdělena a na pro
dávka, váznC?uci .simu1tanh~ě n~ ,VItCe ~emprá~lo o pro Část jeho na hypotece 
dané nemovltostl ponec ano zas avn 
jedné čís. 9292. " 

HypotekártÚ pohledávka v.iz z ást a y n I p r a: o'k k n i h o'v n í. 
_ žaloba: knihovní poznámka VIZ ? o z II a m a 

Chikána viz n á hra d a š k o d Y pod I e § 1295/2 ob č. zák. 

Chodnik viz II á hra d a š k o d y. 

Chovatel věci viz drž b a. 1 § 1320 Ů' b č. zák. 
_ zvířete viz n á hra d a š ,k o d y. pod ~ 

Chudá strana: p r á v och u d Y c h VIZ tam z e. 

Imkvidnost p o hle d á .v k Y v~z z ap: ~ ~~ n ~da znečištěná hnojftvkou, do sou
Immise přímá: pokud Jde o :11, pros~ Ute Id v máhati se nápravy po případě i na 

sedova dvora; soused le~t opr~~nen Ů' 
pouhém uživateli nemovItosti Cl s. 9022. 

Indicie viz P ft tah y. 
Indosament viz smě n k a. . železniční. 
Inteligenční zkouška viz z a m e s t n a n e c 

lnterese (§ 368 ex. ř.) čís. 9329. • . r'vnl' k sporu společno.sti sr. o.; p a 
Intervence vedlelší: přidružil-li. se sp?lecl11k u 

postavení a práva Jeho CI s. 8990. 
_ ~ způsobilost k ní úpadce ,č í s. 93-58. 110 

Civilní rozhodnuti Xl. 



Jl/~O 

k žalobě obce proti dočasnému správci školy .o uznání H~i~t;;I~,~t"?o~;r 
vlastnictví k pozernkfim, jež byly přenechány k uZlvam 1 

oprávněna přistoupiti jako vedlejší intervenientka školní obec 
vedlejší intervenient nemůže se domáhati na straně, k níž byl 
náhrady škody proto, že hlavní strana uzavřela s odpůrcem 
že by uzavření smíru bylo mělo patrně za účel ho poškoditi čís. 

Invecta ef iIlata viz z á s t a v II í p r á voz á k o n n é. 
Inventura a stanovení kupní ceny viz s m I o u vak u p n í. 
Investice viz p o zem k o v á r e for ma (n á hra d o v Ý z á k on). 
Inženýr viz ob c hod n í po moc n í k. 

jazyk státní: jazykové nařízení nevybočilo předpisem čl. 4 (3) z mezí jazykovéhÚ' 
zákona; cizozemská společnost nepožívá práv § 2 jaz. zák.; lhostejno 
že její někteří společníci jsou tuzemskými státními příslušníky čís. 8728: 
pokud jsou soudy vázány rozhodnutím dohlédacích úřadů o použití 
jazyka -při soudech; usnesení soudu, odmítající podání podle čl. 4 jaz. 
nař. není rozhodnutím sporu o užití jazyka podle § 7 jaz. zák.; správní 
úřad, rozhodující spor o užití jazyka, není oprávněn zrušiti usnesení 
soudu, odmítající podání podle čl. 4 (3) jaz. nař.; »náprava« ve smyslu 
čl. 96 (3) jaz. nař. není možna, když bylo před rozhodnutím jazykovéhQ 
sporu podání odmítnuto pravoplatným usnesením čís. 8924. 
vyslovil-Ii nejvyšší soud, že jde o věc soudního rozhodování, není vázán' 
opačným názorem soudní správy a není orgánu, který by mohl tento 
spor rozhodovati způsobem pro nejvyšší soud :závazným čís. 9498. 
bylo-li rozhodnutí prvého sour!.u napadeno odpůrcem jen z důvOdů věc
ných, nemůže se rekursní soud zabývati podáním u prvého soudu po 
stránce jazykové čís. 914L 
dotaz předsedův po vyvolání věci při odvolacím líčení po národnosti 
strany jest klásti na roveň vyžádání si ústního prohlášení strany padle 
čl. 16 (2) jaz. nař.; odvolání již k soudu přijaté nelze dodatně odmít
nouti proto, že bylo nepřípustně podáno v jazyku menšinovém čís. 9181. 
do usnesení vrchního soudu, jímž byla žádost kandidáta advokacie 
o výkon zkoušky v jazyku německém zamítnuta proto, že kandidát jest 
národnosti maďarské, jest nepřípustným rekurs na Nejvyšší soud čí !'I_. 
9233, 
o lhůtách k podání stížností do rozhodnutí soudu ve věcech jazykový-ch 
neplatí všeobecné předpisy nařízení o správním řízení čís. 8/1928; 
dny poštovní dopravy se včítají do' lhůty č í.s. 9450. 

jednatel společnosti s r. o." v e ř e j n é s p .o 1 e č n o s t i viz s P o leč n o s t s r. o., 
společnost veřejná. 

Jihlava: -nároky úředníků a sluhů jest posuzovati podle předpisů platných v té 
které době pro státní zaměstnance čís. 8765. 

Jistina: příslušnost viz pří s I uš n o st pod I e § 54 j. n. 
jistota peněžitá a z a poč ten í viz z a poč ten í. 

- obchodního pomocníka- viz ob c hod n Í po moc n í k. 
jízda: s I uže b n o s t viz tam ž e. 
Jméno strany viz str a n a ves por u. 
Jmění: převzetí jeho viz pře v zet í d I u h u. 

- obecní viz o b e c. 
- tuzemské: vydání GO ciziny viz úpa dek. 

Jugoslavie: uznání rozsudkú jako exekučních titulů c 1 s. 9253. 
(smlouva čís. 146/1924): stačÍ, bylo-Ii Túzhodnutí jugoslavského soudu 
předloženo tuzemskému soudu přímo odpůrcem čís. 9361. 
přípustnost opravných prostředků při povolení a při výkonu exekuce § 83/3' 
ex. ř.; samostatný návrh otce jako vymáhající strany proti matce jako po
vinné straně, by mu na základě ,listin zřízených na území jugoslavském byla 
tuzemským soudem povolena exekuce; právoplatné rozhodnutí jugoslav-
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b d la dítě otci. 
t uloženo by do určité do y vy a nuceným 

ského soudu, jímž byl? ma ced "mY 'byla otci povolena exekuce 
a usnesení jugoslavskeho soU u, II z 
odebráním dítěte čís. 9362,. 

. . dvokát. d' 
Kandidát. advok~~le VIzya tY' n o s ten s ký c h s o u u. 
Kapelník viz.p r ~ s I II S n o s z I v 
Kapitál viz jl stl n a. . k . h ve ř e j n é. o 8710 
KatastraIní měřičSký úř~~. VIZ án t ol zákon na ochranu nájen;cu CI S. . 
Kavárna: pokud p~ch~ J,eJI sl?ad ~jednati příslušnost soudu ČI s. 8789. 
J{inematow:af: OP,ravnem s~ravc~mocníkem čís. 9024. 
J{inooperater nenl ~bCh~d,,~I~é~ti pronajímateli čís. 9383: . 
Klíče: výlohy n~ ne ~a eZI, mlč e n í viz pro m I cen I. 
Klid řízení a P ret r ~ e n ~ pro . s pol e č n o s t sr. o. 
KmenovÝ vklad spole~nostt s ~. á o~ ~I~ k n i h o v ní. 
Knihovní poznámka VIZ p o z , ~, e II í viz tam ž e. 
}úůhy veřejné: up r a v o V a c ~ ~ 1 Zv II í 

_ - viz též V k I ad, k ne
l 

. Oh k ~ekursu čís. 8667.... za' k. o nab,H-í v dít .. 
okruh osob op.rav~ nyc 1 f ásada § 1500 obc. ) u 

ři nabvtí dědlctvlm nep a 1 z . 
~ěře čr s. 8999. o Y dvolávati na důvěru ohledně neznalostI sub
pokud se věřitel neI?~ze o , . "10-
stitučního závazku CI s. 9~h80· , Yádosti byly pro soudm spisy pred 

d " by ke kntovmz 
nevyhle ava se, č' 9100 "" .... k' '''ad 
žen dva opisy plá~ku ,1 "s; : roto že katastrální mer,lcs y ur 
nelle zamítnouti knthovl1l z~~O~! Je~ 7~ /1927 ač tu nebylo přIpadu § 80 
nepostupoval podle § 80 za . CIS.' , ' od 
(4) zák čís. 9101. Y' ' žádosti potvrzem planku. 
neopatřii-li knih.?y~?í ~oud, př~d j:S~IZ~~I~yšším soudě, by ~usnesení leho 
katastrálního mencskeho ura u, . ' h 

.... 1 y' 9102 t f hromadění' v knthovmc 
~ý'~s~a~ lasďosah'§ 86 knih. zá~. f n:př~~ť~on~~~madění a ~eplatí předpis 
věcech poze~ko-...:~ reformy les pnp 
§ 95 knih. zak, CI s. 9094. • 

vodro viz voda. . xekuce na pohledavku. 
-::ka kladní" e x e k u cell ani VIZ e . ůstalosti čís. 9462. , 

K.níz v k" d ji nelze zařaditi do S0;t}J1SU .p0~ dle obdoby § 523 obč. zak., = = ~?as~ník její jest .o~rávn~n st~z~~~~Ijí~: j~~O vlastnictVÍ; y~ouhto~1 postu-
že si někdo osvoJuJe, p,ravo Ob I držby vkladní knížky CI S. . 
pem nároku na y yydam nena y 
jinak viz s P o fl tel n a. , 

- - . I va kolektlvnl. 
Kolektivní smlouva vtz s m o u , k 
Kolisní opatrovtúk viz o pa! -: o v 8~~4 . 
Kolo: vyloučen~ z exek1UC: c ~ ~'t k o ~ a n d 1 t n í. 
Komanditista VIZ s po e c~, 1"'" 9383 ' (část 
Komín: nutný náklad ... pronaJ!~a:ie ~ev n~l ~'ajiteh 'dom u pořadem práva uplaty 
Kottůtúk: jest oprávnep ,doma, aů .", s 8772. 

, ") za vymetam komm Cl. 
JeJI ,." . not á ř 

Komisař soudni: not a r VIZ á ' . 
vyrovnací viz v y r o v n n 1. Y , 9464 

~ . t hod čím soudem c 1 S. . 
Komise paritní: l~s !~Z lné moci čís. 8661. . exekuci na věci dané mu do 
Komisi?Oář: ne,ma" vU

k 
evc l~bě podle § 37 ex. ř. protI 

_ lest ?pr,:v,nen za , v , 
komIse Cl s. 9389. 'h stroje stolku a kola C I s. 89'"~. 

_ vyloučení z exek~ce PS~Cl o , 
Kompensace viz z a P o c tep 1. t k o man di t n í. notář~ 
Komplementář viz s p o I e c n o SV I' 'u.J'čku al1lZ byla zachována forma 

I ľ žel manze 1 zap , ." . ěn domáhati se na 
Kondikce: posk~t -1 .m~n manžel poskytnuvší zápůJcku opravn 

s~~.ho ~plS~, o ~:~ jejího vrácení kondik,cÍ čís. 8637. 
pnJemct zapuJc y . b € Z d ů vod n e. llO. 
viz též obohacenI -



~onečný ~o~sudek vi z r o z s ude k 
onfesorm zaloba viz ž a lob . 

Konfrontace viz sč e I ' a pod 1 e § 523 ob Č. zák. 
Ronk eHl. urence silniční viz s i i nic 
Konkurs viz úpa dek. ~ e. 
Kontrolnf právo viz s Pol v • 

Kontumační rozsudek . e c n o s t t 1 C h á. 
Konvenční pokuta viz v~~~~~sudek pro zmeškání. 
Korporace viz osoba právna, Skrn}uvní. 
Ko " . 1 C a. 

upe ~IZ. sf!1lou'va kupní. 
- dedlctvl viz POzlIstalost 

Krevní zkoušk . . 
K~yci k~.uPě v~ v~~~~~cV~ek~an~elský. 
Knvá prlsaha a obnova řízeP~1.. 
Kulhavá smlouva viz s m I o II van ~ UVl Z o b ~ o va s por u. 
Kumulace knihOvních žádost'. ~ h a v a. 
Ktiň vojenský' před' Y' I,VIZ k II 1 h y ve ř e j II é. 

převzetÍ čís. p~~~2:n prevzetí jeho, obeznámení se uchazeče s 
Ku?ec protokolovaný viz f i r m a. podrrlÍrrkalni' 

KV1tance výmazná: při žalobě o v dání '", ~" 
~ 57 j. n. čís. 8875. Y Je]1 nendl se hodnota předmětu 

- - JInak viz z á s t a v n í p r á v o • . b 
rozepře " 

pod I e § 35 (36) e x, , z a I o a 
Labská plavb"; viz p I a v b a I a b k' 

L 
- ~Ja~eb01 společnost viz pl: v ~'a I a b s k ~ 

ampar Viz zam" t 0, L'" ~ -. e s n a n e c žel e zn' ~ , 
aZne: rucení za vnesen' ~'''' I C n I. 

L~gionář a železniční za~~:t~a~~cs. v~;4;. ~ 
Lekař: nárok proti okresní nemocen k' ka m e" st. na ne c žel e z nič ní.' 

- v s a t . s e po ladne VIZ po' . " t· , . 
'v na Ů'rlU viz sanatoriu Jls enl nemocensk{> 

Leka~ská "soudní rada viz z ba; ~. , .. 
LesOl sluzebnost viz slu v b venl svepravnosti 
LhOt... ze no st lesní . 

u a. v e v e c ech j a z k' . 
- dodací v doprlvěoŽ~lch vi:::)a,z~k státní. 

ve smíru viz smír. eznlcnl VIZ doprava' železniční. 
k odyolání viz Odvolání 
p rve hor o k II viz p r výr; k. 
podle § 158 obč, zák: 'est 'i ", 

o hnar.?'~ení dítěte, nikoliv JOde 1 dlfeOC~~Ť1' od~ Idne, k~y manžel zvěděl 
Je o CI s. 8706, 9336. ,y pOJa pOdezrení, že dítě není 

podle § 933 obč, zák,: počátek' " " 
~mlouvyv o krávě, již žalobce koudi~JI, ,dfma~al1o-li se žalobou zrušení 
.. ~tele, ze kráva jest stelná a v vys ~vne ~~ chov se zárukou pro-
c 1~; 8641. ze se neJPoZdejl do určité doby otelí 
pocatek lhůty při úmlu ~ d ' 
nespadá sem nárok na v~r~c~~í h~dnocení .c 1 s. 8692. 
smlouva zrušena čís. 9064. zalohy (zavdavku), ježto byla kupni 

podle § lIlI obč zák" , 
pod I e § 1486 ob č: z á k': 1::: /~~:ou pr?padnou čís, 8983, 

vztahují ustanovení § i26 c v u ou Grav,a ?motnéhO, na kterou se '1e
pod I e § .. 1~7 ob č. z á k.: pOČá~'e~' .a", .. 8,9 zak. o org. soudu č 1 s. 8980. 
d o dat e c na: dal-li prodatel t JeJI c I s. 92'54. 

ne " I" s ornem koupě zřeJ'm~ ,~ ~ mlI11 p mÍl, není kupitel pov' . e a vazne na jevo že 
k plněni čís. 8664. 1l1en poskytnŮ'uti mu dodatečnou lhí'ltll 

po d.l ev č l. ~7, smě n. ř.: platí i Ů'hledně 
smenky Cl s. 8981. toho, kdo se zaručil za příjemct: 

podl~§409c,ř,s,: "t 
mltnuto čís. 9251. po ca ek její, bylo-li odvolání jako nepřípustné od-
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- po zahájeni vyrovnacího řízeni o jmění žalovaného čís. 9265. 
- nevztahuje se na ni § 225 c. ř. s. čís. 9340. 
k nám i tká m pod I e § 557 c. ř. 5.: nezapočítávají se dny poštovní do·· 

pravy či s. 9039. 
k II á m i tká m pod I e § 562 c. ř. s.: jest 'lhůtou práva hmotného a neplati 

o ní předpisy § 126 c. ř. s" § 89 org. zák. aniž § 903 obč. zák. čís. 8726. 
pod 1 e § 575/1: platí i v řízení o vyklizení a odevzdání věci najaté (pod

najaté) nájemníku (podnájemníku) čís. 8873. 
pod I e § 575/3 c. ř. s.: neplatí pro exekuci na základě exekučního titulu, 

jímž byla vyslovena povinnost pro nají ma tele dodržeti nájemní smlouvu 
či 5, 8832, 
nestačí jakýkoliv návrh na vyklizeni, nýbrž jest třeba návrhu vyhovu
jícího předpisům o povolení exekuce čís. 9002. 

pod I e § 256 e x. ř.: účastníkům není volno, by úmluvou prodloužili účin
nost soudcovského zástavního práva nad jednoroční lhůtu § 256 ex. ř~; 
zastavením prodejového řízení podle § 200 čís. 3- ex. ř. se lhůta podle 
§ 256 ex. ř. ani nestaví ani nepřerušuje čís. 8646. 

pod 1 e § 43, (2) úpa d. řád u: jest propadnou lhůtou hmotněprávní, 
pokud neplatí čís. 9297. 

podle § 20 (3) zák, na ochr. náj,: počátek jeji čís. 8719, 8734, 9179. 
podle § 4 zák. ze dne 18. srpna 1918, čis. 317 ř. zák.: nepočíná 

již dnem, jímž nabyl mírový stav účinnosti čís. 8730. 
Liechtensteinský majetek není vyjmut ze záboru; zákon ze dne 12. ledna 1893, 

čís. 15 ř. zák. nenabyl v Československé republice platnosti čís. 8982. 
Liff viz z d v i ž. 
Lichva bytová: pokud jest jí stavební příspěvek čís. 9440. 

- - zák. čís. 80/1924 platí i pro domy a byty, na něž se nevztahují předpisy 
zákona o ochraně nájemců; soukromoprávní následky bytové lichvy 
jest posuzovati podle § 17 zák, čis, 568/1919 ČÍS, 9193, 
předpis § 8 lich, zák. čís, 568/1919 V doslovu novely čís, 80/1924 plati 
jen pro byty, nikoliv i pro obchodní místnosti čís. 8829,. 

Likvidátor: byli-li pro firmu ustanŮ'veni dva, ve sporu však byla zastoupena jen 
jedním z .nich, jest řízení zmatečným podle § 7 c. ř. s.; zdráhá-li se druh}' 
likvidátor firmu ve sporu zastupovati, jest si vymoci prozatímní opatření; 
vyloučení působnosti druhého likvidátora v řízení nesporném; stačí podpis 
likvidátora na žádosti o povolení prozatímního opatření čís. 8907. 
jinak likvidace, likvidátor společenstva, společnosti viz s p O' leč e n s t v o. 
společnost. 

Likvidnost pohledávky viz z a poč ten í. 
List hypoteční viz z á s t a v n í p r á v o. 

- nákladní viz doprava železniční. 
- objednací viz p ří s I u š n o s t P Ů' (P e § 104 j. n . 

Listina: předložiti ji účastníkům není soud v nesporrném řízení povinen Cl s. 9361. 
byly-li stranou popřeny i okolnosti, jež měly býti listinami prokázány, i pra
vost listin předložených odpůrcem k důkazu o oněch okolnostech, bylo na 
soudu, by průvodním usnesením připustil důkaz o oněch okolnostech před
loženými listinam,i a důkaz o pravosti listin srovnáním písma čís. 9157. 
již vydala obec jako pronaHmatelka ob:cních pozemků, není listinou ve
řejnou, nýbrž listinou soukromou čís. 9401. 
odevzdací viz pozůstalost. 
společná: čl. XLIII uv. zák. k c. ř. s. není straně zabráněno, by se nedomá
hala na odpůrci předložení společné listiny ve sporu již zahájenémj listiny, 
jimiž bylo majiteli domu vyměřeno vodné a dávka z nájemného, jsou spo
lečnými čís. 8915. 

Los: zrušen-li prodej losů na splátky, má pro datel nárol,: !Ja náhradu za výkon 
herního práva kupitelem, jakož i na úroky z investované jistiny čís. 8929. 

Majetek Liechtensteinský viz Liechtensteinský majetek. 
Majitel domu: ručení za~škodu viz náhrada škody. 



.!.(..tu 

nárok kominíka proti němu na úplatu za vymetání komínů 
práva čís. 8772. 

noclehárny (svobodárny), jenž neprovozuje ubytování hostů za účelem 
cílení zisku, není hostinSkým ve smyslu §§ 970, 1316 obč. zák. či s. 

Manž el (ka) : poskytl-li manžel manželi zápůjčku, aniž byla zachována forma 
tářského spisu, jest manžel poskytnuvší zápůjčku oprávněn domáhati 
příjemci zápůjčky jejího vrácení kondikcí čí 5, 8637. 
koupila-Ii manželka na dluh pro svou potřebu, jest prodatel oprávněn Oaml,." 
hati se zaplacení přímo na ní; měla-li manželka za to, že zal!p~la~t~i,t~ii,rn~;~U~~;~~é 
věci jest věcí manželovou, bylo na ní, by při uzavření koupě II 

datele na to, že jedná jménem manžela, a měla též vrátiti 
čís. 8683. 
kupní cenu za zboží koupené manželem pro společnou domácnost 

požadovati na manželce, i když manžel je nemajetný čís. 8760. 
listina, na jejímž základě má býti povolen záznam vlastnického 
manželku, za niž předsevzal kup manžel, musí býti podepsána m~~~r~~~~i2 
a musí z ní býti vidno, že byl manžel manželkou zmocněn k uzavření 
čÍs. 8698. 
pokud jest manžel oprávněn domáhati se na manželce náhrady toho, 

připadlo z výživnéhO na používanou část bytu čís. 9220. 
- neplatnost smíru, jímž byly uspořádány věci ve smyslu faktického zrušeni 

manželského společenství čís. 9128. 
výživné manželky viz tamže. 

Manželský původ dítěte viz dít ě. 
Manželství neplatné: pokud děti z něho se považují za manželské čÍs. 8870. 

polských příslu,šníků: nesmějí o něm rozhodovati československé SUU",l .• , 

čís. 9489. 
je-li otázka (ne)platnostL pro spor předurčující, jest vyčkati 
překážek soukromoprávních námitku, ohledně veřejnoprávních 
skyUutí se skutečností; platnost se posuzuje podle doby sňatku, 
občanství manželky, pro posouzení, zda prvé manželství manželovo bylo 
neplatným, jest po případě lhostejno, že se jeho 'prvá manželka provdala, ' 
ke zrušení § 111 obč. zák. jest hleděti z úřadu, § 96 obč. zák. jen na 
případy překážek soukromoprávních čís. 9296. 

Matka manželská viz rod i č e. 
nemanželská: nárok podle § 168 obč. zák. není zásadně vyloučen 

má zákonný nárok na pomoc v mateřství pOdle § 95 odst. II. 
čís. 221/1924 čís. 8695. 
umělé přerušení těhotenství není slehnutím podle § 167 obč: 
čís. 9184. 
viz_ též o tec II e man žel s ký. 

Meliorace viz p o zem k o v á r e for m a (n á hra d o v Ý z á k o n). 
Mezinárodní obchod: u s a n c e viz z v y k los t. 

ochrana, zná m k o v é hop r á v a viz zná m Je a. 
právo a státní' občanství viz o b č a n s tví stá t n í. 

pokud se mohou domáhati cizinci u československých soudů roziuky,' 
(rpzvodu) manželství čís. 9079. 
při žalobě na určení nemanželského' otcovství, nároku na výživné dÍtět~ 
a nároku matky čís. 8974. 
přislušnost tuzemského soudu pro "rozvodovou rozepři cizozemců čís. 
8745. 

Mezipokl~den:ský spor viz poj i š t ě n í 11 e moc e n s k é. 
MeziHmní návrh určovaCÍ viz n á vrh u r č o .. , a c í mez i tím n í. 
Měna: umluvil-li pro'dateI s kupitelem za světúvé války, že kdyby v ujednanýcb 

letech rakouské peníze ztratily na ceně, jest kupí tel povinen nahraditi mu 
rozdíl, uzavřeli smlouvu o nadhodnocení, již jest splniti; kdyby se nárok 
prodatelův považoval za nárok ze správy, počala by šestiměsíční lhůta te
prve od uplynutí garanční lhůty čís. 8692. 
bylo-li umluveno splniště pachtovného v dočasném bydlišti propachtova.~ 
telovč, jež bylo ve Vídni, jest pachtovné platiti v rakouských korunách, třebas 
spachtovaná nemovitost byla v československu čís. 8705. 
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. . '. k na zaplacení útrat sporu 
není závady, ~y ~neb~l v tu~~~s~~v~Jnkoos~a~I~;~~ova zhodnotiti, z~p~ac:~~~. 
v Německu, Jlmz bya uzna 1 ~ - kého zákona o zhodnocem CI".', k ) 
již hypotekární pohledávku pod, e n~~e~Sšskoněmeckého práva (na _Hlucms u 
nelze přihlédnouti k zhodnoceni po e n . 1926 
čís. 8932. " 16 ~ obč. zák. do 1. ledn~, : 
nebylo-li učiněno oznaf!'em podle § 9 h n~~kární věřitelé domáha!1 u~ok:, 
ny'brž až po tomto dm, nemohou se ,yp t koho uznali za sveho ledt-

?8" ák o zhodnocem na om, 
ve smysl~ ~... nem. z '1 lednu 1926 čís. 9279. 
něho dluzmka teprve po . 

Měrné viz hory. . ~ jné 
M~řičský úřad katastrálm viz k n I h Y ve r e . 
Mftodary a od had v~z od h a~ d. stá t n í. 
Mimořádná odl1!ěn~ VIZ ~ a m e s t TI a TI e c 
Mimosoudtú smll" .VIZ s, ml r. v , 

_ výpověd' VIZ,vXpo,ve~. zaměstnanec státní. 
Ministerský smluvm uredmk viZ 
Místní čas viz čas. d 

_ obchody viz spr á v a pro v ~ y. 
, " "., 'z P o z u s tal o s t. 

Místopřísežné seznam lmem VI . t I k á 
MOC plná vi~ s. mlo ~ va, z II o C 11 J eS· 

_ právnt ViZ P r a V ni .~.? c: , 
Modifikace pojistky ~iz p <:]1 ,s t :b~~~llí na mostě pod § 1319 obč. zák.; potřeba 
Most: pokud nespada ~ytrzen~. z~ 'eho konstrukce čís. 8939. 

zábradlí na moste a zpuso 1 
Motocykl: vyloučení z exekuce čís. 9041. 
Mravy dobré viz n ~ P I a t n oD S t s m lt o u vy. 
Mše neodsloužené VIZ p o Z u s, tal o s. hod i n n á, s m I o ll' v a s I uže b n í. 
Mzda viz doba prac,ov nl osml - , 

.... ~ dem podmínk,r smlouvy, nerna 
Nabídka: oznámila-li stra~a)i ,činící obec~~stv~8~~ pre ) 

"V dojíti k vyjednavanl smlouvy C} s.. " 
J~ze 'S v é p r á v n é ho. viz _n e s v e p ~ ~,; ~:~ k á. 

Náboženská obec židovská VIZ ob e c fl a 
,. ~na železniční. 

Nadhodnocem VIZ r:n ve '.~ 'h aměstnance viz z a m ě s t n a ne c 
Nadvy' dělek úkolovy zelez111clll o z , ' , ' . Z á s t a vnl p r a v O. . 
Nadzástavm pravo: ViZ ~,' m o ž n o s t pln ě n 1. 
Náhoda a nemožnost, pIne,ll! VIZ n, e tup ce viz z á s tup cep r á v n í. 
Náhrada škody: p r a vn I h o ,z a s . 'd k'á t 

_ - ~~~e:sítl~~:~te~~~ Vlzz:m6~tna'nci viz smlouva slU~ 
žební. ~, b zpráv ně utrpěnou vyšetřovacl 
odškodnenJ za e~ v ací 
vazbu viz vazba vyset~~v rp'na 19'18, čís. 317 ř. zák. 
p-'odle zákona ze dne . s , 
viz 'S tát. .. v tě n í viz poj i š t ě n I pen s i j ni,. 
nepřihlášením k pops . ' 
ú r a z o v é. ~'. ~ lob ci by dokázal skutk~yy zakl,ad 
při žalobě o náhradu ~.k~dy Je,st }1a za in~ní žalovaného, na zalovanern 
opodstatňující kron1f. JJ~neh? zav~r o J~:ázal skutečnosti, z nichž dovo-
pak jest, by )e?~o!hve .. p,rednes ~ í s 8602.- . 
zuje spoluzav111enl zalu]1~1 stEany lb: nárok na náhradu škody Jest ,co 
právoplatným roz,hodnyhm! ze zalo ~~o že žalobce jest zá~adn~ oprav-: 
do důvodu po pravu, Jest Je~ vys ~vh d' 'skady nikoliv vsak ze mUSI 

• t' d ~ lovaneho na ra II ,~ .. , 8737 
něn pozadova 1 ~ ,za v lathovaných nároku CI s,.. ; , 
dostati přisouzeny dil ze. vs~.Sh U~ištěnému poškozenému -pO]lstny p~n,lz, 
tím, že pojišťovna ~~~plaŤ11a .JIz, PO).k 'hradě škody poškozenému Cl S. 

b I 'sku" dce sprosten povmnostl na 
ne y • . 9466 
9466 . . . dia na dráze c I S. • . t .. 'ho při ukladam zavaza 
píle a pozornost ces UlICI ". h čís 9-435. 
chodník: ručení za neposypa11l le o . 



majitel domu ruči za šk d vchodu do domu ve seh? d u~ zanedbal-li povinnost udržovati 
zOdp,ov,ědnost podnikatel~ tem ~tavu čís. 8607. . 
~e.sl11 llstiny a za škodu abske ~Iav?y za nedodržení podminek k 
Ci S. 9014. z nespravneho rejdování jeho za ~ t On· 

podle §§ 920;2, 921 obč. zák' ,. . , . mes nancll 
Jaky by byl majetkový stav ob; pr~ vypoctu jest přihlédnouti k tom 
smlouvy čís 8700 u s ran, kdyby nebývalo došlo k 1 u, 

podle § 933 ~bč zák' ,_ . p něni 
podle § 1295/2 'obč '~ár~ vadac~,n?vostavby čís. 9191. 
str~ně, k ni~ byl přistoupil,v~~~;;~;n!~rv;nient ne,:,ůže se domáhati na 
Vfe a s odpurcem smír lev v b s o y proto, ze hlavní stran účel ho poškoditi čís. '879~ze y uzavření smíru bylo mělo pat;n~z;~ 
podle § 1299 obč. zák' úřed . . 
na náhradu škOdy pr;;i Zřiz~~~~~~va~e~~ z~v.iže nemá význam 
podle. § 1302 obč. zák.' ne ' I Z vl.ze. c 1 s. 9394. 
cO,nsJ!lů; solidární ručení 'na~ l?r~dI?oklada, že bylo jednáno com . bhžněd míru ~avinění, ale nel~~a~;z~ěiethd;;; lze-Ii s~c.e odstupňovati ~~~ 
na Je nothva opomenutí čís 9235 lIS odu na castt, Jež by připadly 
podle § 1302 (1304) ob' :k . 
§ l~O.?' ,obč. zák., šlo-li ~. z~~i ':ě ~eI:e použíti § 1304 obč. zá~., nýbrž 
zavmem poškozeného č í 923~ nr trettch osob a nebylo-li al11 tvrzeno 

podle § 1311 obč. zák .s. v . ~ O~~by jí dotč,!'né čís. 943'5. yhlaska obce o čistění chodníku zavazuje. 

p skozenr vcelaml jest pokl' d f ' z~y~něn! ~hovatele včel č í s~ 8~~ta nahodu, leč že by tu bylo zvláštnl 
oe otnenr po souloži není náhodo~ čís 9184 
podle § 1315 obč. zák.' polmd 'd..·· . . 
~~t~l~tn~:~/I~Ž~~~~~~jeiž !t;ov~dfv:n~~u~~r~~fl~de:~~ag í~. I~~~~atnosti> 
ne~datnost výhybkáře; I~ost~':~~l :one nez~atné osobě čís. 8690. 
me.stnance věděl nebo věděti J u' Id:, zamcstnavatel ° nezdatnosti za
e~lem nezdatnosti nezdatno~ sJ Cl s. ,9353 Cl s. 9435.' omovníka při posypávání h d . 
mu' b' c o mku 

ze o stati vedle sebe s ruč ' l?odle § 1316 obč. zák.: pokud emm ťOdle.§ 1320 obč. zák. či s. 9400. 
CI s. 8718. nerUCI maJltel noclehárny (svobod' ) 
vydal r ~, arny 

_ I znzenec lázní klíč jiné osob v ~, 
podle § 1319 obč. zák' .. e CI s. 9442. 
nÍka čís. 8848. .• nelze pOUZltI, spadla-li zeď na pozemek vlast-

pokud sem nespada v rtr~ "b ' podle § 1320 obv '~k .zem .. za ra~h na mostě čís. 8939. 
I v ~ c. za .. poskozem včel .. ~~j~~1 brvS~t~y;~dv~!štní ,tavinění ChOvaa~~leJe~~eF~ki~daJ~7~a náhodu, 
byla způsobena přímo n~~~ ~Ol~, ško~r..: způsobenot( z~ířete~ 
nevyhledává se by .~ _ ~ epnr;lO Cl s. 8690. . ;:tf jím 
a d hrv, ' zVlre melo zle vlastno ti d .. o t Izem shovatele; ručeni chovatele s,~ d ostat;čnost opatrovám 
:r~e če:ns n~4P6rOlmo, může obstáti vedle seb~a s sr~če~Í Jez bdll'la§zPůsobena . . . m po e 1315 obč .. 

podle § 1324 obč. zák' zrn ' . vadníh~ výdělku není ~Šlýme~~:Q~~?Say~dní ~~d~J~čné člnno'sti a dosa-

;~i~' §e 1~~5 b~~č znz~';;.~žntn~ ZVý.šitio~o~~~a~~1~ildfl~~k~~eSnÝ9~~;radll 
čís. 8695. . • o o nostI rozhodné pro stanovení 'bolestného 

majetkovou újmu poškozené 'est V," 

nemohla obstarávati domácno~t besl'~yo~V~Íl, I ~ toP;" že pro poraněni 
otec nezletilcův potřebu'e ku "lize ne sIly CI s. 8696. 
svolení soudu čís. 87291. vzdam se nezleti1cova nároku na bolestné 
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odsouzení k náhradě bolestného rozsudkem pro zmeškání čís. 8840. 
i za stížení budoucího zaopatření; pokud jest odbytné vyměřiti jistinou 

podle § 1327 obč. zák.: spadá sem náklad na smuteční šaty; bylo-li čís. 9377. 
automobilem usmrceno dítě, nelze jeho otci přiznati náhradu za léčeni 
a zotavení jeho manželky, oněmocněvší následkem usmrcení děcka, aniž! 
náhradu za j€ií pracovní neschopnost a za ušlý zisk čís. 8737. 
podle § 1328 obč. zák.: normální soulož a otěhotnění není tělesn)'rm 
poškozením čís. 9184. nelze žádati náhradu za ztrátu pohlavní di; nár. ... adu za zmenšenou na-
ději na sňatek nelze přiznati děvčeti útlého věku čís. 9443. 
pokud jest přisouditi odškodnění za zmařené naděje na zaopatření sňat-
kem čís. 9376. 
dráhou: zná k I a dní d o p r a v y viz d o p r a važ e I e z nič n í 

TI á k I a dní. pokud ručí železniční správa za škodu z toho, že byl kdo zasažen 
při odstřelu skály na železnici, třebas odstřelování prováděla vo-

jenská správa čís. 9189. 
_ ~ ~ jest povinností podnikatele dráhy, by udržoval kolejiště v řádném 

stavu; ručí za škodu, již utrpěl cestující, Vystoupivši z vozu dráhy, 
zachytiv se podpadkem v prohlubenině podél kolejnice; mha spolu-

zavinění poškozeného čís. 9356. ~ ~ _ podle nař. ze dne 14. září 1854 čís. 238 ř. zák.: § 10 
b) platí i ohledně státní dráhy (bývalé ústecko-Teplické dráhy); 
povinnost k náhradě škody i nezaviněné; spadá sem též povinnost 
k náhradě škody vzniklé drážním propustkem čí s. 9245. 

~ ~ _ podle zák. ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák.: 
úrazy při jízdě s vozíky a s dresinami po železničních kolejích spa .. 
dají pod zákon čís. 27/1869,; povinnost železničního podniku, by 
učinil veškerá opatření, jež jsou podle zkušeností a technické vědy 
s to, zabrániti železničním úrazum čís. 8701. 

_ _ _ pokud jest příhodou v dopravě, narazil-li posunovaný vuz na že
lezniční vozy .stojící ve stanici a určené železniční správou k na
kládání v době, kdy se provádělo nakládání čís. 8724. 

_ _ ~ dráha ručí za lidi, jichž používá v provozu, aniž by se vyhle
dávalo, by jich užívala při provozu toho vlaku, u něhož se při-
hodil úraz čís. 8876. 
jest rozeznávati mezi příhodou v dopravě a úrazem; dráha jest 
vyviněna jen, prokáže-li, že příhoda v dopravě (nikoliv úraz) byla) 
zaviněna poškozeným; příhoda v dopravě, že dráha použila za zimní 
doby vozu se stupátky kluzkými; spoluzavinění poškozeného, se
stoupil-li samovolně za jízdy na stupátka čís. 8753. 
povinnost dráhy učiniti bezpečnostní opatření, třebas nebyla podle 
koncesní listiny povmna zříditi na přejezdu závory čís. 897'9. 
meškal-li cestující neoprávněně na plošině vozu, nemfiže se domá
hati na dráze náhrady škody z úrazU, jejž při tom utrpěl čís. 8987 . 
bylo-li posunováno přes přejezd silnice bez dostatečného bezpeč
nostního opatření; železniční podnik ručí zásadně i tenkráte, když 
příhoda v dopravě nebyla jedinou- bezprostřední příčinou úrazU 

čís. 9032. 
dráha jest povinna pečovati o to, by mohl zřízenec zavčas spustiti 
závory, jede-li nebo posunuje-li se vlak přes přejezd čís. 9235. 
příhoda v dopravě, vysl~ytla-li se při posunu vlaku ve stanici pře-+ 
kažka v osobě poškozeného, jenž stál na koleii, na které se posu-

novalo či s. 9487. 
Náhradní byt viz och ran a n á j e ID C Ú. 

_ _ a e x e k II C e viz e x e k u c e v v k 1 i z e ním. 
_ nárok (§ 222 ex. ř.) viz hy pot e k a' s i m II 1 t a n n í. 

Náhradnictví viz s II b s t i t II C e, 



N~kladní list viz d o r a ~ . v 

Nalez rozhodčí viz r g z h v ~ v z, e I e z II 1 C II í . 
Námitka (y) pro mlč 0, C.l S o II d. 

pro t i smě II e ~ nn lé ~z pro mlč e II í. 
směnka, vy'po 'd' II platebnímu Příkazu, . 
II v, ve . vYPovědi 
,eprlyustnosti pořadu ' 

VIZ por a d p r á v a v.! p r a v a, II e pří s I II Š II o s t i 
N~prava pořadem práva viz' P t} s II Š II pst. 
Nar'ldní banka víz stá t por a d p r a v a. 
Nastoupení dědictví viz . o 

Navráceni v předešlý sta~ ~ z II s ,t ~ los t., , . 
Návrh. určovací mezitímní: I·ts~da~l v~OVOlaJ:l VIZ d o vol á II í. 

, n .... pnpustnym zda . , 
~e11lJ? o .ochran~ náJemců Č í~. 8785PravI11 poměr podléhá ustaoOo-

yl-h ,poJat do zaloby o plnění . . v. 

§ 236 c. J. s., nikoliv podle § 22ěest pnpll~t!1Ost posuzovati Podle 
soUhlasny se žalobou o I v , • c.:: s. Cl s. 9348. 
J~ba ?v p]nění; ZPllsob roih~~~l~tte~t ~npu"s!ný, je-li přípustnou ža~ 

, VIZ tez z a Job a u T ~ , nem C I s, 9488. 
Nedd -viz p o zem k a' f C o V a c 1. 
Nedíln' va Te O'rma (P"d'! e společenství v ro v. . rl e ový zákon). 
NedoPla!~y vdaní viz daně Z~}[~;.lZ s p O' I e čen s tví v r o z e při. 

- prlspevků k nemocensk' kl 
Nedospělec: pokud 1 v~ vpo . adně viz poj i š t ě ní, 
Nedost!l"tek plné moctevi~~ ~r~c~t~~ spoluzavinění na Úrazu n Č í~.o ~7~~ s k e. 
NedosÍ!znos! hospodářská' P 9 dle § 477 čís. 5 c' . 
Nejvy~ší správní soud viz s ;IZ ,n e n; o z n O' s t p- I n ě ní.' r. s. 
Nekala soutěž viz soutV" rak Vll 1 soud. 
N ll' ez ne alá 

eman , elska matka viz mat k a II e' y , 

- "y otec viz otec llema-nželm~~zelska. 
Nemoz:::<)st plnění a p a Ir u t a I s ~'. 

- -- j~-1i náhradní byt v ~~m~ Vt;~~, ViZ b o ~ ~ t a srn lu v n í. 
- - p~edpokládá, že se lnění I o,so ~ Cl s. 9185. 

.nahodau čís. 8992: pro zavazaneho stala hospO'dářsky nem ... , 
1 podl V'v oznym 

~- e nsskoněmeckého práva d " 
odepř~ní dodávek říšskoněmeck' o povlda, dlužník. j~n, když ji zavinil' 

N 
dodatI do určitcho obvodu jest yn\ u~elnY"n; syndikatem; pokud záka~ 

etnravnost smlouvy VIZ II ' na o ou c 1 s. 9408. 
Nenahraditelná škoda VIz oelJrtá1ost smlouvy. 
Neodsloužené mše viz p o z o tal ex e k II C e. 
Nepatrné věci: 1 h ů t a k O' u s a, a s, t. 
Neplatnost knihovního vkladd v c: I ani VI~ o d vol á n í. 

manžeIstv{ viz tll a 11 Ž ue ~IZt v!c I a a k n i h o V n í. 
smíru viz smí r. 1 s Vl 11 e p I a t II é. 
(nicotnost) smlouvy: úmluva .. 

nepříčí se d?b~ýlTI mravúm
s čt~~~lk~~~m o úplatu za vzdání se licence 

. pOjem nesI,us~eho jednání čís. 9198 . 
POk~ld j,em TIlcotna ~mlouva 1'. . , 
l1em nicotnou úmluva ..... Plo 11.a O' vlcepracích čís. 9305 
PI ff ; JIZ se wpltel nemo't ti . 
, a 1 I za -něho dávku z přírů 'tk h Vl os . zavázal prodateH za-

. umluvy o práci přes čas vizs dUo b odnoty nemovitosti čís. 9395. 
Nep?,mmutelný dědic viz díl P . , a p r a c o v fl í o s m i hod i n n á 
Nepnpustná hromadě' , ~ o yin ~l y. . 
Neslušné jednání: po~;a!~ku gV

1 
zalobe vi:;:: ž a lob a. 

Nesporné řízení: v zdá l~ / s~ c ;8p r a 'h 
pro s tře dek.' , v fl Y c pro s tře d k ů viz o p r a v n Ý 
jest ,v, nčm rozhodnouti o zv'.šení ,y. , 

. bydbcyl v Německu proti etc? b dly~zlVllCho pro nezl. manželské dítě 
1 kdy:: rodiče ncjs~u ještě ro' Y 1.clmu v tuzemvsku čís. 8810. ' 
spoI~cenství jest již fakticky zve~el11 n~bo rozlouceni, avšak manželské 
noutl o tom, komu z rodičů ~~I~~e~?ti j~~t. v "nesporném řízení rO'zhod,. 

. Y eÍl prenechárry čís. 8989. 
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pokud nemuze matka proti otci vymáhati v nesporném řízení nároky 
z ujednání čís. 9077. 
zjištěni, že vyživavací povinnO'st nemanž. otce upravená smírem, uhasla. 
lze se zásadně domáhati v řízení nesporném čís. 9135. 
spoluvlastník může se domáhati určení úplaty, jíž jest mu druhý -spolu
vlastník pavinen za užívání bytu ve společném domě, jen pořadem práva, 
nikl'liv v řízení nesporném čís. 8599. 
o mimořádných správních opatřeních jest podle §§ 834 a 835 obč. zák. 
rozhO'dovati v nesporném řízení; propachtavání většího hospodářského 
celku na řadu let jest důležitou změnou podle § 834 obč. zák. čís. 9148) 
o návrhu ve smyslu § 91 zák. o společnostech s r. o., by Iikvidator za
jistil pohledávky věřitelů společnosti čí s._ 9082. 
náhradu za nemovitosti vyvlastněné k účelům vodním jest (na Moravě) 
určiti v nesparném řízení, čís. 9174. 
pokud jest poručenskému soudu rozhodnouti o návrhu, by uložil ma
teřské poručnki, by svolila k tomu, by si nemanželský otec z výživného 
srazil částku, a kterau více zaplatil, než byl podle soudních razhodnuti 
pO'vinen čís. 9132. 
je-li nárok nezletilce na vydání vkladních knÍŽek sporný, není v ne
sporném řízení přípustným ani prozatímní opatření čís. 91:l05. 
v nesporném rozlukovém řízení nelze přisouditi útraty čís. 8806. 
v řízení nesporném lze řešiti předběžnou otázku, i" kdyby jinak patřila 
na pořad práva čís. 8702. 
lze tu obdobně použiti předpisu §§ 419, 431 a 477 čís. 9 c. ř. s. čís. 8715. 
nu1litou v § 16 nesp. říz. jsou míněny důvody zmatečnosti podle § 477 
c. ř. s.; platí tu také § 477 čís. 5, že vada nedostatku zákonného zastou
pení může býti dodatečně napravena; předpoklady »zřejmého rozporu 
rozhO'dnutí se zákonem« čís. 9117. 
pokud § 2 čís. 7 nesp. říz. nebrání tomu, by si mimospO'rný soudce sám 
nevyšetřil i sporné skutkavé okolnosti čís. 9148. 
zásada ústnosti a hezprostřednasti při prováděni a hodnocení důkazů není 
v nesp-orném řízení uzákoněna čís. 9174. 
v nesporném řízení není soud pod zmatečností povinen, by předložil 
účastníkům k vyjádření každou listinu, jež mu byla předložena čís. 
9361. 
pokud nejde o zmatek, nebylo-li usnesení, jímž věc prO'hlášena za prázd
ninovou, doručeno účastníktlm čís. 9379. 
doplněk k rekursu jest nepřípustným čís. 9379. 

Nesprávné právní poučení viz p o II Č e n í p r á v Xl í. 
Nesprávnost zřejmá: (§ 419 c. r. 5.): i v nesouhlasu toho, co soud vynesl a pro

hlásil a čím jest již vázán, s tím, co pojal do písemného vyhotovení rozsudku 
či s. 8984. 

Nesvéprávný: přijal-li nabídku svéprávné osoby, jest tato tak dlouhO' vázána, dokud 
zákonný zástupce nebo soud se neprohlásilo schváleni smlouvy; do té doby 
nelze mluviti o neplatnosti vkladu čís. 9005 . 

Neúplnost řízeni (§ 503 čís. 2 c. ř. s.) viz d o vol á n í. 
Nezákonnost zřejmá viz r o z por z ř e i m Ý s e z á k o n e m. 
Nezbytná cesta viz c e s t a z n o II ze. 
Nezdatnost viz n á hra d a š k o d Y pod I e § 13'15 ob č. z á k. 
Nezletilec: otec jeho potřebuje ku vzdání se nezletilcova nároku na bolestné svo

leni soudu čís. 8729. 
vinkulace části pojišťovací náhrady pro ně·ho čís. -9227. 
pokud není přípustnÝm v nesporném řízení prozatímní opatřen{ v_ zájmu jeho 
čís. 9405. 
v~rhoda podle § 5-6 (4) živn. ř. jen do zletilasti každého nezletilce, třeba jest 
jich více čís. 9275 . 
s c h v á len í por II Č e 11 s t v a viz por II ční k. 

Německo: v Ý ž i v n é dít ě t e viz tam ž ( 
ex e k Ll Č n- í ti t II I Y viz e x e k u c e (c i z o zem s k é e x e Je II ční t i
tu! y.) 

- z hod 11 o cen i viz 111 ě n a. 
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Nicotn d~ru,čem plokunstoVI Čl s. 8900 
o~ umluvy OdpOrUjlCÍ § 1 fl) . 'h 
ylz dOba pracOV111 os' ;~a ~ 19''pTOsiJ1ce 1918 čís 91 sb. z. a 

- pnak VIZ ne plat n o s t m, Odl n 11 a. 
Noclehama: majitel J'eJ'" Y sml 0y v y. 

, 1, jenz neproVOZUje ub t " • 
nem hostrnským ve smyslu §§ 970 Y Ovam !lOstu za účelem docílení 

Normál pensijní viz poj i š t ~, .'.1316 obc. zák. čís. 8718. 
Notář' § 20 . e n 1 p e 11 Sll n í. 

• y J; n. vztahuje se na něho . k ' , 
lou~ceny .,.l;otář úkony nespornéhJa .. ? n~ ,s?udmho komisaře; prováděl_li 
C. r. s. Cl s. 8779. nzem, Jde o zmatek podle § 477 .,., 
do ' , = ~v~n:~em rekurs ní ho soudu 'Ímž . v 

povenvsl notáře odhadem ap' J bylo zr-usenQ usnesení prvého soud 
ne' t'v, rvemll soudu ulo" b u . ni no ar opravněn si stěžo ť v, zeno, Y provedl odhad ' ' 
J~ko Soudní komisař: nepřípl~~nlo~t 1 J~ 8809: sam, 
~~ho soudu ~ poplatcích notáře čís 8V9~18clho rekursu do usnesení rekurs~ 
y ,o rozhoduje o jeho dovolen' . , . ov 

C 1 s. 9092. e a kam Jde stJznost do tohoto rozhod " 
opr ' "k v nU,1 avnenl zalobě o zjištěn' v. v 

r~čen,í"pře~sedy dozorčí rady slpof~č~~~~i zalovaný pov.i!loen zaplatiti honorář; 
VIZ tez z a s tup c .... p r á vn' . s r. o. za notaruv honorář -č í s. 9352' 

Notářsk" . 1. • 
Y S~l~: poskytl-li manžel manželi zá ů·~ 'v 

tarskeho spisu, jest manžel k p jcIS~, a~l'~ ~"yla zachována forma no_ 
se ?a ~ příjemci zápůjčky její}fo°s ~t~U~SI za~uJ~k:!, oprávněn domáhati 
nem treba, i když postu ,:racem kondlkcl Cl s. 8637. 
dem čís, 8972. P pohledavky byl darováním, byl-ii sám obcho_ 
pokud ho není třeba k I t ,', 
d~eři vČ í s. 90'12. pa nostJ smlouvy o slibu věna učiněného rodiči 
sllb pestouna, že schovanec bud d v v ' 

čís. 9118. e o r;;enen za siužby, ,nevyžaduje formy 
smlOuvami o důchod podle § 1 b)' , 
chod; nespadá sem úmluva m v I )SOU Jen smlouvy o doživotní dů
dřeva č Í 5, 9308. anze u o placení .výživného a dodávání 

Notorieta (§ 269 ' ) , 
podán prů~~zr. pS~d~eJ§l ~ ~Ůk~zl~ ~kutečnosti !i soudu přednesené; musí by 'ti , 
pojem čís. 9433'. x. r. CI s. 9003. ' 

Novostavba ,:iz och ran a n á j e m o 

- vady VIZ spr á v a. c u. 

Novoty (§ 482 c. ř. s.): zrušil-li dovolac' 
§§ 4?6 .. Čí,S, 3, 5!3 c. f. s., lze Odvol~~~~~i srozsude~ ~dvola~íJlO soudu podle 
dopl11llJlclmu prednesu o skutko "h oudu pnhlednoutl k novému nebo 
správné.ryo právního POsouzení č ív:,c867o~(Olnostech POdstatných s hlediska 
pokud JI není námitka stran d ; 
již. rozhodnuté čís. 8-887. Y v Ovolaclm spisu ohledně věci právoplatně 
ne~de o ní, musel-li odvolací soud d ~ 
sve n~an~dukční povinnosti čís. 91890tycnou okolnost vzíti na přetřes podle 
~ylouce111 nové námitky a nového ř~ ~,~ 
slch soudů podle §§ 496 (1) čís l 5~e~~ v pnpade zrušení rozsudků niž

Nullita (§ 16 nesp. říz.} čís. 9117. ., ClS. 2 a 513 c. ř. s. čís. 9499. 

Občanství ~tátní: otázku, zda rozvedená první m v " o. • 

!llanz~love nabytí cizozemského 't' t' anz~elka z,ustala I po naputomnÍm 
jes! vZdy, řešiti podle práva tuzerns~:h~l~o oJ;lcanstvl p~íslušnicí tuzemskou, 

Obec- o~can.stvlm )est vzájemná pOdmíněnost ~f~~ ~~~6ovSkym právem a státním 
- I1 s ~t 1 n a VIZ tam ž e, . 
porad p,~~ya viz tamže (obec) 
jako ~edleJsl llltervenientka viz i . 
obcemi ve smyslu § 21 obč 'k' nt e: ven c e ve dle j š Í. 
ohledně nich užiti § 865 ~b~a- ~1~~u vs~c2nr veřejnoprávní korporace' jest 
na straně obce atd. čís. 9238. " po tl ·Jde o t. zv. smlouvu kuU~avou 
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přenechání místnimu učiteli k pOZlVall1 obecnich pozemků; pokud se ne
může obec zprostiti tohoto svého závazku čís. 8965. 
předpis § 29 c. ř. s. nevztahuje se na toho, kdo vystupoval jako zástupce, 
nikoliv jakO zmocněnec obce čís. 8838. 
v Ce c h ách: výpůjčka nenáleží k obyčejné správě jmění; náležitosti k pří

kazu k přípravným pracím uzavření zápůjčky; pokud vzejdou z usne
sení obecní rady účinky na venek proti třetím osobám; konkludentními 
činy starosty obce nemůže dojíti ke smlouvě s obcí čís, 8925. 
pokud vydržela obec v Cechách právo vstoupiti na cizí pc..zemky fak
tickým výkonem prostřednictvím osob spachtovavších od ní rybolov 
a jich pomocníků čís. 8735. 

- na Mor a v ě: jako smluvní strana není po zákonu povinna, by si stěžo
vala k nejv. správ. soudu, nebyla-li smlouva schválena zemským vý
borem čís. 8933. 

školní: má způsobilost býti stranou rozepře; :"a práce, jež kdo konal podle 
úmluvy se školní obcí, může se na ní domáhati úplaty pořadem práva 
c í s, 8644, 

náboženská židovská: nárok učitele židovského náboženství proti ní na 
služné čís. 9009. 

Obecní přirážky k převodnímu poplatku viz pop 1 a t e k pře vod n í. 
- zaměstnanec. viz zaměstnanec obecní. 

Obchod mez i n á rod ní: u s a 11 c e viz z y y k los t. 
povaha »a meta« obchodu čís. 9400. 
není jím provozování zvěrolékařské prakse po živnostensku čís. 9411, 
není jím provoz živnosti v ten způsob, že podnikatel s jedním pomocníkem 
odváží autobusem cestující z nádraží do města čís, 8865. 
pokud jest vyloučena domněnka čl. 274 obch, zák. čís. 8972. 
Y splátkové viz spl á t k o v é o b c hod y. 

Obchodní pomocník: jest jím vedoucí inženýr briketárny čf s. 8884. 
není jím kinooperater čís. 9024. 
či pouhý pomocný pracovník; npzáleží na pojmenování zaměstnance 
ani na tom, jaký má plat, nýbrž na tom, jaké služby skutečně koná 
c í 5, 9318, 
spor o náhradu škody podle § 31/1 zák. o obch. pam. jest prázdninov0u 
věcí čís. 9390. 
byl-li služební poměr zrušen řádnou výpovědí, nelze přiznati podíl na 
zisku, byl-Ii ve výpovědní době podnik pasivním čís. 9399. 
pozbývá nárok na placenou dovolenou, neuplatní-li nároku včas čís. 
9399, 
zamčstnanec není povinen domáhati se dovolené; pokud pozbývá ná
roku na ni (na peněžitou náhradu za ni) čís. 9434. 
pokud jistota složená jím na soudě nemůže býti předmětem úmluvy se 
zaměstnavatetE:m, pokud může zaměstnanec žádati složení její na soudě 
čís, 9439, , 

zmocněnec: úprava jeho plné moci čís. 8661. 
- správce továrny není po zákonu oprávněn k objednávce prací spojených 

'Se znovuvybudováním vyhořelé továrny čís. 8742. 
Obchodník protokolovaný viz f i r m a. 
Objednací list viz pří s I u š n o s t pod 1 e § 104 j. n. 
Obmezení jednání na důvod nároku viz d ů vod n á r o k u. 

- žaloby: jen za podmínek zpětvzetí žaloby čís. 9089. 
Obmyslný držitel viz drž i tel o b mys 1 n ý. 
Obnova sporu: byla-li žaloba o obnovu zadána na odvolacím soudě základní roze

pře, jest dovolání do rozsudku o obnovu zadati na soudě prvé stolice 
základní rozepře, třebaže odvolací soud dal rozsudek o obnově ne
správně sám přímo doručiti stranám čís. 8670. 
důvodem podle § 530 čís. 2 c. ř. s. jest výpověď nebo přísaha již tehdy, 
když jest o ní zjištěno, že byla objektivně křivou; toto zjištění musí se 
státi v trestním řízení čís. 8938. 
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- - ~ hled;'~ka § 530 čís. ? c.. ř. s. lze straně přičísti jen zavinění, jehož 
Ob ,opu: I a za sporu,. n.lkollv však nedopatření před sporem čís. 915~e 

ohacem bezd~vodné: vyplatd:h peněžní ústav neprávem vklad vázan' ro d' -
z ma~etkll I;a zaklad,e ,~esprávného potvrzení berního úřednrk~ o d ~vku 
z J?aJe,tku, jest berm uredník oprávněn domáhati se na příjemci vk~vdce 
vracem vyplaceného peníze čís. 8697 a u 

~.- bylo-li věřiteli vyplaceno vinkulované' pojistné čís. 9358. 
ObrocI: za~tupování finanční prokuraturou č j s. 8986 
Obstávka, v!~ pro z a tím n í o pat ř e ní.' 
Obvo.?~va ura~ovna S~t. PO}. úřadu viz p o zem k o v Ý ú řad. 
Oceneru sporu. cenu predmetu sporů zahájených podle §§ 37 a 402 ex ~ J'e t " .. 

podle f: 57 j. n. čís. 8626. . r. s urcIŤI 

odvolac:}m ~ou~em )est pro str~nu i- pro dovolací soud závazné, třebas 
~o,ud pn vypoctu Jeho pochybil proti ustanovením §§ 54 až ,59 J'. ·n. 
c ! s. 8875. 

předmět spoyu ~epozůst~vá výhradně z peněžité sumy, domáhá-Ii se 
z~lobce proti svem~ ".dlu~níku a."proti třetí osobě, by proti jeho pohle
dav:e by~y za ,be~ucmne prohlaseny jednak opomenutí dlužníka, dal-li 
p~otl s?be vyn,estl rozsude~ pro, zmeškání, jednak hypotekární pohle_ 

~ d~vka .zalovaneho a exekucm prava pro ni získaná čís. 9230. 
Odběr casopIsu VIZ Č a s o p i s. 
Odběrné právo: a syn d i kát n í n á r o k viz tam ž e. 
Odbytné viz zaměstnanec. 

- pod I e ú r a z o v é h o z á k o n a viz poj i š tě fl í ú r a z o v é. 
Oddělení jmění viz p o z Ů s t a los t. . 
Oddělná práva v úpadku viz úpa dek. 
Odevzdací listina viz p o z Ů s t a los t. 
Odevzdáni dítěte viz dít ě. 

- pozůstalosti viz pozůstalost 
- věci: nabytí vlastnictví viz v I a; tni c tví. 

Odhad, při dražbě viz dražba. 
OP} á, vně n í not á řek rek u r s u viz not á ř, 
smermce P!O odhad velkých statků za účelem vyměření dávky z přírůstku 
hodnoty CI S. 9182. 
Je vůli vy.měř~n~ ~ávky "fo přírůstku hodnoty čís. 9302. , 
~eodporuJe zrelmt ~ !6, odh. ř., přihlíž~ly~li nižyší soudy, určujíce prode-' 
lOv~u hodnotu ~rovnav~mm cen, k patronatmmu bremenu a k pensím a -mil -_ 
daTUm; pokud Jest k mm přihlížeti čís. 9302. o 

Odkaz či p o vol á n í z a děd i c e viz d ě. d i c. 
- odkazo,,:-ní.ci ~emají práva domáhati se rozhodnutí o tom podle kt réh d " .. 

:~~u d~dl~keho práva ,m~, býti pozůstalost projednána; nejsou ~prá~ně~i 
s~ezo~~tl ~I. do- us~:se~I,. Jlrnz bylo stanoveno, že za podklad pozůstalost:. 
mho !IZe,nt, le~t VZltl dedlckou smlouvu čís. 8967. 
upla,tn,ovam naro~u. ~a zajištění odkazu jest až -do jeho splnění překážkou 
vydan!, ?d~vzdacl hstmy; oprávnění odkazovníka k rekursu do vydání ode

w
• 

vzdacl hstmy čís. 9317. 
o~k~zovr:ík nem~ pr.ávo k rekursu do usnesení, jímž bylo schváleno ro'ed-
nam pozu,stalosti am do usnesení o odevzdací listině čís 9410 P J 
o~kazovpl,k můžeo uplatň?vati proti dědici nárok z odkazu' ohleďně jednotli
~~ch v

4
e
6
c
8
1 z pozustalostI jen žalobou o plnění, nikoliv žalobou určovacl 

Cl S. 9 .. 

Odklad exe~uce: z ex:kuce vnu,,~enou sprá-you ,nemovitosti nevyplývá pro dluž
mka o sobe nebezp;cI nenahradltelne nebo těžce nahraditelné škody 
ve smyslu· § 44 ex. r, čís. 8619. 
dražební řízení jes~ y běhu, i když bylo odloženo čís. 8906. 
P?kud y ~elze povolItI vzhledem k žalobnímu ději na jehož základě za-
dano c I s. 8982. ' 

dův?dy jsou" u~eden~ v § 4~ ex. ř. výčetmo; není důvodem žaloba určo
vaCI, Jez neceh protI exekucnímu titulu čís. 9121. 
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t. zv. mezipokladensk)' spor podle § 66 nem. zák. není o sobě důvo
dem k odkladu exekuce, leč že povinný podal z toho důvodu námitky 
proti exekučnímu nároku pOdle § 35 ex. ř. čís. 9243. 
okolnost, že byl poc.le § 11 vyr. ř. odložen vnuc(!ný prodej ideelní části
nemovitosti není důvodem k odkladu exekuce (§ 42 ex. ř.) vnucenou 
dražbou ohledně zbývající ideelnÍ části nemovitosti čís. 8631. 
třebas se dlužník ve smíru o vyklizení spachtovaného předmětu vzdal 
jakéhokoliv odkladu vyklizení, může se domáhati odkladu exekuce podle 
§ 42 čís. 1 ex. ř., podal-Ii žalobu o neplatnost smíru čís. 8844. 
odkladu zajišťovací exekuce (pro budoucí výživné) není na závadu, 
že byl již proveden ten který exekuční úkon (zabavení nemovitosti) 
či s. 8854. 
návrh dlužníkův, by byla zrušena exekuce vzhledem k § 6 zák., o splát
kových obchodech může býti důvodem k odkladu exekuce Čl s. 8901, 
dlužník, žádající z~ odklad podle § 42 čís. 1-8 ex. ř.; stačÍ, když v ná
vrhu na odklad exekuce tvrdi, že nebezpečí tu jest, a je~~, na soudu, by 
uvážil, zda jest tomu tak; při exekuci o vydobytí výživného jest nebez
pečí podle § 44(1 ex. ř. opodstatněno již nemajetností vymáhajícího 
věřitele čís. 9027. 
podle § 42 čís. 5 ex. ř.: pokud lze povoliti k žalobě zadního knihovního 
věřitele na vymáhajícího věřitele čís. 9448. 
vyklizením ze zabraného majetku: rozhoduje Státní pozemkový úřad, 

jenž rozhoduje i o vybavovací žalobě čís. 8982. 
vyklizením (zákon ze dne 28. března 1928, čis. 45 sb. z. a n.): povolení 

odkladu není na závadu, že povinný nikoliv však jeho rodina bydlí 
v podnájmu v jiné, vzdálené obci, kamž byl služebně přeložen 
či s. 8763. 

_. - - § 1 vztahuje se i na exekuci vyklizením bezplatného bytu zaměst
nancova a to i tehdy, byl-li naturální byt propůjčen zaměstnanci 
po 31. březnu 1928 či s. 8962. 

Odkládací účinek rekursu viz stí ž n o s t (d o vol a c í)_. 
Odměna mimořádná viz zaměstnanec státní. 

- za mše viz pozůstalost. 
Odporující si dědické přihlášky viz p o z Ů s tal o s t. 
Odpověd' dovolací: ú tra t y viz tam ž e. 

- - jinak viz d o vol á n í. 
- na žalobu a postup věci jinému soudu viz p o s tup věc i ji n é rn u s o udu. 

Odpůrčí nárok: předpoklady odporovatelnosti kupu podle § 2 čis. 3 odp. ř., jež 
uplatnil žalovaný vymáhají.cí věřitel námitkou proti žalobě podle § 37 
ex. ř. čís. 8615. 
tím že Státní pozemkový úřad udělil svolení ke zcizení přiděleného pO_o 
ze~ku, nestala_ se smlouva nedotknutelnou s hlediska odpůrčího řádu 
či s. 8666. 
odporovatelné jednání nelze spatřovati v tom, že dlužn!k .s.iedn.':ll pojistku 
'Ve prospěch třetí osoby, aniž v tom, že opomenul zmenIŤl pOJ1stku; od
porovateln}'m mohlo býti jen placení premií čís. 9D57. 
náležitosti uplatňování odpůrčího nároku námitkou čís. 9310. 
kdo jest odpůrcem odporovatelovým; pokud jím může' býti dlužJník 
čís. 9445. 
k odporu podle § 8 odp. ř. není oprávněn věřitel, jemuž přísluší vyko
natelný nárok na určité jednání nebo opomenutí dlužníkovo čís. 8725. 
odpůrčí žaloba jest žalobou o plnění; odpůrčí nárok nemůže směřovati 
proti dlužníku odporovatele; účel odporu proti přikázání pohledávky 
z nejvyššího podání čís. 923Ů... ,y "., ,. ... 
jest příslušným obecný soud, mkohv senat, trebas pravm Jednan!, je"l1UZ 

se odporuje, jest obchodem čís, 9208. 
Odstraňovací žaloba viz s o u těž n e k a I á, 
Odškodnění podle § 872 obč. zák. viz o II Y l. 

- za vyšetřovací vazbu viz vaz b a v y š e t ř o v a c í. 
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- podle zákona ze dne 18. srpna 1918, čís. 317 ř. z. viz stá t. 
- při vyvlastnění viz v y v 1 a s t n ě n í. 

Odškodňovací di'uhopisy viz v á leč n á p ů j č k a. 
Oduznátú manželského původu dítěte viz dít ě. 
Odvolání: novoty viz tamže. 

v zdá n í s e v Ý s I ech u s věd k a viz s věd e k. 
a ustanovení znalce viz znalec. 
stížnost do usnesení odvolacího soudu viz 
dovolací. 
bylo-li týmž rozsudkem rozhodnuto o věci nepatrné a o věci P:~!~l;n~i~~ 
hranici pro věci nepatrné, běžÍ lhůta k odvolání i ohledně nároku fl 
od doručení rozsudku čís. 9223. 
přípustné do usnesení prvého soudu, že jest osobu považovati za stranu a 
tudíž jako svědek nemůže býti vyslechnuta čís. 9237. 
lhůta od doručení rozsudku k rukám právního zástupce, třebaže vI'po'věděl 
plnou m'oe a čtrnáctidenní lhMa § 36 c. ř. s. již uplynula čís. 9287. 
pokud lhůta k odvoláni běží ode dne, kdy si adresát vyzvedl zásilku 
jJoště čís. 9323. 
podpis advokátúv na odvolacím spise musí býti vlastnoruční čís. 9398. 
nedostatek podpisu. advokáta na odvolacím spise jest formální vadou, jež 
může míti v zápětí odmítnutí odvolání, avšak nemúže opodstatniti zmateč
nost; tato vada nemůže již býti vůbec uplatňována, jakmile odvolací soud 
odvolací spis přijal a věcně vyřídil čís. 883'8. 
odvolací soud jest oprávněn' odmítnouti opozděné dovolání, třebas opo
menul to učiniti prvý soud č i s. 8707. 
uznal-li odvolací soud odvolání za podané včas a vyřídil je věcně, jest 
názor závazným při řešení otázky, zda nelze povoliti exekuci na zál<la,dě 
rozsudku prvého soudu, ježto _ nenabyl dosud právní moci čís. 8645. 
o odvolání do rozsudku pro zmeškání, vyneseného soudcem řídícím 
rok, rozhoduje tříčlenný senát, a to i v řízení o žalobě podle zákona o 
kalé soutěži čís. 9031. 
přezkoumání rozsudku pro zmeškání čís. 9062. 
pokud netřeba odvol. soudu dalšíhO' šetření o odepření podpisu protokolu 
čís. 9474. 
vyloučení nové námitky a nového přednesu v případě zrušení rozsudku podle 
§ 496 (I) čis. 3 c. ř. s. či s. 9499. ' 
třebas odvolací soud uznal ve smyslu § 488 c. ř. s. na doplnění průvodního 
řízení opakováním důkazů, nelze přihlédnouti ke skutečnostem, -nastavšÍm 
po vynesení rozsudku prvého soudu čís. 8936. 
odvolací soud jest oprávněn použiti nejen zjištění rozsudku prvého soudu, 
'nýbrž i těch výsledků dokazování, jichž prvý soudce v rozsudku nezužitko
val, pak-li jen tomu nebránily odvolací důvody či s. 9189. 
účel výhrady právní moci podle § 519 čís. 3- c. ř. s. čís. 8640. 
zabýval-li se určitou otázkou teprve odvolací soud, byl oprávněn zjednati 'si 
skutkový základ pro své rozhodnutí, aniž by se ocitl v rozporu se zjiště- _ 
ními prvéhO' soudu čís. 9394. 

Ochrana nájemců aby t o vál i c h v a viz 1 i c h vab y t o v á. 
pokud pacht kavárny podléhá ochraně nájemníků čís. 8710. 
námitka proti výpovědi z nájmu, že vypovídaná strana jest chráněna 
zákonem o ochraně nájemců, jest námitkou hmotného práva, k niž nutno 
rozsudkem zrušiti výpověď nebO' zamítnouti žalobu na vyklizení čís. 
8971. . 
neplatnost závazku uživatele boudy, že ji ihned vyklidí, kdyby porušil 
přípověď Q. prodeji zboží čís. 9207. 
pro výklad pojmu novostavby podle § 3· zák. na ochr. náj. nelze pou
žíti předpisů stavebního řádu čís. 8650. 
otázka škodlivého zneužívání podle § 3 zák. jest otázkou právrií; pokud 
jde o zneužívání hotelu pachtýřem, vyjednával-li s třetí osobou o pře:. 
dání provozu hotelu č i s. 8785. 

• duO vodu § 1118 obč. zák. jest 
~ , ' . em!1l smlouvy z I ~ .. mníků 

o nároku na zrusem naJ.. I tnosti zákonů o oc 1rane naJe 
rozhodovati pořadem prava 1 za pa. . 
čís. 8791. , ,. latí také o místnostech, ktere ~ byly Sice 
předpisy o »prvntm pron~]mu« P d"" přestaly býti předmetem pro
dne 1. srpna 1914 pronajaty, ale poz .ell 

nájmu čís. 8721. 23 ~'s 85 sb. z. a n. , 
zákon ze dne 26. d~b~a~? 'C~;_li si pronajímatel zaplatiti, novým ,,~a
pod § 20 (2) spada 1 pnp~~" to že pronajímá mlstnost Cl S. 
jemníkern dlUh dřívějšího .~aJemmka za , 

9194. b 1924 čís 85 sb. z. a n. 
zákon ze dne 25. du na " .. ti' pronaj'ímatele opatřiti dosta-

. § 1 (2)" 9 zak o povmnos . • • '.' t ustanovem CIS. ,.' lení výpovědi pro uŽltecne]s! s av~ 
tečný náhradní byt platl Jen pr? po~~ odu že pronajaté stavenl mUSl 
bu neplatí však při výpoved1 z l~~ o ' s hlediska § .3 zák. nezáleží 
býti z nařízení sta::e~ní.~o úřaddu IZb?,~ n ke zboření stavení z úřadu či 
na tom zda příslusny urad vy a pn az 
na žád~st vlastníka čís. 8633. 'h .• du bl' naJ' até místnosti byly 

t f ~'k zu stavebnl o ura , " . ,. ci 
k právopla nos I prl",a Id" majiteli domu; dorucem nalem 
zbořeny, stačí, že pnkaz by orucen . . 
není třeba čís. 8634. 'I t jen ve příčině nájemného, mkohv 
předpis § 14 uznává smluvn~ ~~ ~1;~ § 20 zák. čís. 8841-
ve příčině jiných úplat zapove: y " ~ , ku' lny v dílnu za novostavbu, 

• ť přemenu dr-evene v v' 
pokud nelze povazova 1 1 § 311 (1) zák.' nejde o nove znze-
nástavbu nebo přestaybu v~ smys u řed 30 dubne~ 1924, třebas byla 
noU místnost, s~ala-h~ se uprpa~ato~to dni'č í s. 9420. 
náJ' emní smlouva uzavrena az ~, 48 sb z a n 26 b· na 1925 C1S. ..' • • 
zákon ze dne . rez. . ' '''tk ,é místnosti; podmínkou zrus~·!11 
ustanovení § 3 vzt~lll:]e se. 1 ~~č;lZ~ foV_li tu zneužívání najatých mlst
jest značná hmotna skoda) s .! 'j nájemní smlouvy, třebas za spOfU 
ností v čase podání žaloby, o. z.rusen}" nastěhováním do ní šoféra čís. 
ustalo; pokud jde o 'ZneuzlVam garaze 

8953.. vt" , b tu manželem či s. 9035. , " 
pokud nejde ° opus em Y . "ateli lhúta na vrácem P r e-

~. ~,' běžeti proti prOna]lm I' 'ern 
prodejem veCl poema, b ť . bylo s nov)rm nabyvate em v na] -
p I a t k ů " n á j e m ~n e ~ o, v ,y ~73'4. . . 
ním pomeru pokracovano Cl S. I 'ú p I a t y urovnán smlrem, 
b I-li návrh na vrácení n ~ d o. voe ~ e (2) zák a na Jeho mIsto na
zinikl dřívější zá~az~k ~ prJdptSU s~11~UVY. pro~1lčení tohoto nároku. 
stoupil nový pravm duvo ze , 

čís. 8720.. , b.h d~kodného« z a k á z a n 'O u úp I a t o 1'.. 
pokud jest složenI »stave III o o s 
podle § 20 (2) z~k. čís. 9~86:. . t vykládati tak, že účinek smlou,::y 
ustanovení § 18 zak. o oChJ' ~~. Je~{Qupě jeho zařízení jest jen ten, ze 
o postoupení bytu pod po mm o~ é kupní smlouvy o zařízení bytu; 
nelze odvozova!i ná:oky ze zapov~zen tu latnou však zustáv~ smlouva 
totéž platí i O' uplate za post.o~pent ,~y ,(PpOdnáj·mu)· zařízelll111 »bytu« 

. . t o ti neb ]eJlrn najmu '" ~ řeme ° postoupenI 111IS 11 s ~ .' ~, 'jiných místnostI najme -
ve smyslu § 18 jest rozun;etl, 1. z~~fet~ s 8792. 
slnické dílny. aneb obc?odm mlstl1, v § '14 . zák. vztahuje se předpis 
. I l1a"Jemním smlouvarn uvedenym 
1 '4 .' " § 20 zák. čís. 880 . ~. V" 'odměně za sprostředkovanI najmu 
předpis § 20 (2) ~ák., o nepn~ere~ezi sprostředkovatelem a jeho pří
týká se pouze pravm~? pomer"u I-li pronajímatel úplatu sprostred
kazcem nikoli však pnpadu, presunu 
kovatel~ na nájemce čí ·s. 880.5.,. m zaplaceno pronajímateli za in-

d § 20 (2) spadá, co bylo nal~mce. ' . 8.805 
po - d'" ~'~'ho na]ernmka Cl S. . ~'8897 
vestice ve prospe"ch n;re]Sl .kl dO 'est nedovolenou úplatou c 1 S. • 
pokud náhrada stehovaclch na a u J Ul 
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třebas pronajímatel učinil k ~. . 
srn! žádati jen přiměřené zv', ': Z~dO~~l nájemní~ově náklad v Jeho 
naJ~d.l1ou čí $, 8923. ySenl lJajemneho, nIkoli zaplacení určité 
bylI-li k zastupování veV . . . 
společníci v společně, nem~~r~ed~~Cl~Odlllv společnov~t! Oprávněni jen ,. 
~ro spolecnost a jest sám Jo r' spOlecnlk, uz~vntl smlouvu s účink 
upl~ty poskytnuté při smlouvě~ avnen domahatl se vrácení nedovol e~.; 
?p~avnevn domáhati se jejího) te}1, k~o P.?s~yt~ nedovolenou ene 
JlOeho c í s. 8926. vracel1l, lee ze Jednal jen jako 

předpisy §§ 18 a 20 zák 's 
plsy zvláštními; pokud ~ei~~li~~rl~delll kJ 879 čÍs. 4 obč. zák. 
Obchodu a o zboží byla v sou . '1 ,t,a to, ze kupní smlouva o 
čís. 9288. VIS os 1 s postoupením obchodní 
při nároku na vrácení př,e latk ,. , 
§ 20. (3), zák. UkončenímP nájel~,~~J:m:lcho po'čín,~ še~.timěsíční 1 h ů ta 
VOzuje Cl S. 8719. 1 srn ouvy, z mz naJemce nárok -

počátek lhůty podle § 20 (3) 'k, " 
Jcml11ka čís. 9179. za . od zrusem smlouvy předešlého ' 
vylo Y, ' na-
. ,ucenl z OChrany: před i' S . y, ... , 

~,k mlstnostem kancelářským' byl-Ii n~'s ~ ,31y CIS.yO' zak. vztahuje se 
CIS. 5, .zák." z ochrany dán c~l' do aJen;~l predmet yyňatý podle § 31 
podnaJem c í s. 8804. Y pOdnaJmu, neplatI ochrana ani prO" 
p~kud »světnic.e v přístavku«' , 
mlstnost, k níž příSluší nájemci

n
.el11 o,,~ytn?u r;t1stností; ueni ji vel'an',a', 

obytným místnostem podle § 3 r(ll)lZ1::~cl ... pr~vo,,, ~elze čítati k ne;"","; 
nejde o přestavbu (§ 31 (I , C}s. ° ~ak. CI s. 9486. 
~t~vebními změnami toliko n~ p~~~'{' ZIS~~I-I! byt, }~nž byl již obývá:] 
C,I s. 9231. ornos I co do vyse a na lepší úprav~_ 
zákon ze dne 28. března 1928 čís. 44 b 
do ' - , s . z. a n 

~~nesel11 rekursního soudu o svol 'k' y' • < 

nepnpustn}ím dovolací rekurs t'· e
t
l11 vypovedt JeSt podle § 4 (5) zák.. 

koHv čís. 8647. ,a Jes napadené usnesení obsahu J'ake'h 
'd' ~ 

pre PI~ § ~ (1) zák. neupravuje otázku "', . y 
Jest pr~dp.Isem hmotněprávním ';' s,funpustnosh poradu práva, nýbrž: 
v~:nenen-1J dřívější byt nájemníkCuJ~· .. ~. 
na.1e~.nfj{ z,ústane- pi'Ivodním starým a,.lmY,byt v téyt;Jž,e domč s tím, že 
ny. naJem111ků, jíž byl účasten starýn~J;tm~'I,kem, pOZlva nový byt ochra":" 
pOlem »opatřenÍ bytu« podle §, 1 ., ll2C I ,S. 9!97. 
k ~ 1 o CIS, zak. Cl s 9309 

p r e pat k II m na nájemném n'l v ., 'v···· . 

n3i o~ravy domu nebo bytu čís. 9~,~~eJI take preplatky lla příspěvcíCh 
p::edpls § 22 (2) nevztahuje se na řť I .. y 

brezna 192~ uplatněno žalobou r bP 
v patky, llchz vrácel1í bylo do 3L 

h~dn~to am v první stolici č 'í s~e 8~'~~ d~9~~hoto dne nebylo ještě roz-
predpls § 22 (2) zák, vztahuje s' '. ,9229, 9264, 9301, 9369, 
1928, nebylo_li jich vrácení upla~n~~~ P7Pblatky z doby před 1. dubne~ 
~l? zao ou do 31. března 1928 čís 
JIZ zalobní petit o vrácení ř, 1 tk o • • • 

(2? zák. čís. 9301. p ep a u Jest »ž á d o s t·Í« v,e smyslu § 22-

pOJe!D »m Í st no 50 t i«, jednotn' y y ,. • 

z v mls1}lOstí, nýbrž i z volného y predme~ najmu, sestávající ne'eo 
pred'!letem jest především voln . p~;emkoye~o. prostoru; nájem, iehož 
~~ Ilelll

o 
y převaze, nepodléhá lctransJo:, r JenlZ

9
'I Jest proti místnosteil .. na 

a~t yruJezdu, pronaJatá za tl' ,. I c J S. . 51. 
del'll st' 1 " muce em by SI tam .. , 

1 : ane (, nem mJstností čís. 9177' ~ na]emmk zří-dil pro-. 
y y} o l! č ,e 11 í z o- c hra n odl': '" , 
Jel~Z m:! před 1. dubnem 19k ~a'ar § y~l CIS: 4, zak.: tím, že nájemník 
~nl d~~SI pokoj, nepozbyl nájemnf :a tr!pokObovy by!, přinajal po tomtd,' 
n 31 C!S; 4 vztahuje se i na velké misTne~st~c fant zakona čís. 8778. " 
OS~l CI s. 9109. - , s OUzlcf k Provozování živ-
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nejde o nového nájemníka podle § 31 čÍs. 4 zák., byla-Ii uzavřena ná
jemni (pachtovní) smlollva po působnosti zákona o témž předmětu 
nájmu s tím, kdo měl dosud věc ve spolunájmu čís. 9366. 
pro pojem »nového nájemníka« ve smyslu § 31 čís. 4 zák. jest lhostejno. 
zda byl jeho dřívější byt v témže domě čili nic čí 's. 9414. 
pojem náhradního bytu podle § 32; není jím byt. jenž, mimosoudně bez 
soudního povolení výpovědi jen fakticky byl opatřen jako náhradní byt; 
význam dohody, že nájemce má v nov<'!m bytě míti táž práva jako 
v bytě dřívějším čí 's. 8971. 

Ochranná známka a n e k a I á s o u těž viz s o u těž II e k a I á. 
- - jinak viz zná m k a och ran n á. 

Okresní nemocenská pokladna viz p o i i š t ě 11 í n e moc e 11 s k é. 
- sbor osvětový viz o s vět o v Ý s bor. 

Omyl: odškodnění podle § 872 obč. zák.; pokud jest spolusmluvník zodpovědným; 
na oklamaného nelze tu přesunouti zodpovědnost; k pojmu lsti složité t. j. 
pletich; 1)ovinnost všech spolusmluvníku k náhradě, třebas se provinil jen 
jeden z Tt:ch čís. 8950. 

Opatrovník: při o d u z 11- á ním a n žel s k é hop ů vod u viz dít ě. 
§ 279 obč. zák. pozbyl účinnosti zákonem ze dne 15. listopadu 1867 čís. 131 
ř. zák. čí s'. 9415. 
k o 1 i sní: zákonné předpoklady pro ustanov,ení podle §§ 270-272 obč. 
zák.; nestačí rozpory v zájmech mateřské poručnice a spoluporučníka; 
opatrovník k činu může býti ustanoven jen pro určitý zvláštní případ nebo 
pro určitou věc, nemůže však, byť jen doča§ně, býti na něho přenesena poru
čenská moc čís. 9234. 

Opatření prozatímní viz pro z a tím n í o pat ř e 11 í. 
Opční právo a syndikátnÍ n.árok viz syn d i kát n í n á rok. 
Opětná dražba viz dra ž b a o pět n á. 
Oposiční žaloba viz ž a lob a pod 1 e § 35 ex. ř. 

Oprava jména strany viz str a n a ves por u. 
- pachtovaného předmětu viz s m I o u v a 11 á .i e m 11 í a pac h t o- v n í. 
- rozsudku viz rozsudek. 

Oprávnění ku sporu: neU:,)statek jeho jest otázkou hmotného práva, k níž nelze hle
děti z úřadu čís. 9293. 

- k rek.ursu viz stí Ž n o s t. 
- živnostenské viz ž i v n o st ,e n s k é op r á vně n í. 

Opravný prostředek: účastník nesporného řf.zení může se smlouvou s druhým účast
níkem řízení platně vzdáti opravných prostředků proti soudním rozhod
nutím do té nevyneseným čís. 8847. 
viz též d o vol á n í, o d vol á n í,. stí Ž 11 ost, U sne sen í. 

Opuštění zlomyslné viz r o z 1 u k a man žel s tvL 
Osmihodinná pracovní doba viz d.o b a p r a c o v 11 í o s m i hod i n n á. 
Osoba právtůcká: svaz, jejž tvoří volné sdruž,enÍ osob téhož politického směru, není 

ko-rporací; prohlášení, dané jménem svazu, nezavazuje 'svaz, nýbrž jest 
z něho zavázán ten, kdo prohlášení učinil čís. 8612. 
všechny veřejnoprávní korporace jsou .obcemi ve smyslu § 21 obč. záko 
čís. 9238. 
viz též strana ve sporu. 

Osvědčeni: nelze použíti ani nepřísežného výslechu strany čís. 934í. 
Osvětový sbor okresní: nemá způsobilosti býti stranou rozepře; pro nárok proti 

němu na náhradu v~rloh jest přípustným pořad práva čís. 8857. 
Osvojení: pro schválení smlouvy ohledně nesvéprávného osvojence jest rozhodu

jícím teprve usnesení sborového soudu, udělující usnesení poručenského 
soudu konečné potvrzení čís. 8882. 

Otázka právní: jest jí otázka škodlivého užívání (§ 1118 obč. zák.) pokud se týče 
zneužívání (§ 3- zák. na ochl'. náj.) čís. 8785. . 
?da vady, jež jsou důvodem správy, jsou bkové, že znemožiíulÍ, by l'yl0 
věci řádně užíváno čís. 9239. 
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Otec manželský: nezleti1cův v • 

syole,~í soudu Č í~~t~;~~le ku vzdání se nezletilcova nároku na 
VIZ tez rod i č e . DOlestni, 

nemanželsky·· k f • • • 
. • revn zkouska může b 'f 

prord~kazu proti zákonné dam Y} po případě způsobilým prostředk 
svo eOl matky dítěte a v • nence § 163 obč zák, hl d' . ClU 
domněnka § 163 obč PO;llcn,lka dítěte čís. 8659, " vy e ava se 
zkouškou zjištěno, že dítěap~tř1e~t yY~'rácena, bylo-li důkazem k . 
kdo byl zažalován o uzná' t o lln,e "k.revní skupiny než matk revm 
posouzení nesouhlas u m~ ~ CovstVl Cl s. 8905 a a ten, 
čís. 8931 porllcntka s provedením . zkoušky kr ... 
o určení nemanž, otcovst. . ve dltete 

~7k~~1~~sT~tzk~roti otc~ V~ít~~~~~a~1e~r~~~í ~~~te ~~~t~ý~ivu va Jlároku 
narození dítěte bYd~Š~obe tnarození dítěte; mají-liYotec i' ~~~~z přísluš_ 
I1!attc~" nebo dítěti PřÍzni~ěj~teč~s~~u8t71,;tí zákony tuzemské, po\uVd dJ.~~ě 
VIZ ez. matka 11 v ":1-. II 

Otěhotnění viz náhrad vemanzelská. 
Označeni strany viz str a skody podle § 13'11; 1328 obč. zák. 
Oznámení podle § 416 ya II ab"v e, 'S P? r u. 

nem. o c. zak. VIZ m ě II a 
Papíry cenné viz c e tJ' , 
Parični lhůta viz I h Ů \ ~ e p ~ fl r y. 
Paritnl komise Jest ro 1 gv? e § 409 c ř. s. 
Patronát· o d h d . Z 10 Clm soudem čís. 9464. • a VIZ Odhad) 

- a p o,z e m k o v á r e f o'r m 
davy z 'k ) a viz pozemkova' a on. refo-rma (náhra_ 

P~tit žalobní viz ž a lob a 
Pestoun viz schovanec' 
Placená dovolená viz d o ~ o I e ' 
Placení POddlužníkem vy~aá~l~,ce,ná zaměstnanců 

po hle d á v k ll--' a 1 I CI m u věř i t e II viz ~ x e k II C e 
Plánek viz k 11 i h Y v ť ř e' . na 
Platební rozk ' l~, e. 

_ ~z ~ ~po.mmaCim řízeni viz " y, 
Pl - s1~enecf1Yvlzsrněnka Upomlnacl rtzení. 

avba labská: z"odpovědnost pOdnikatele na ne Y, 

_ _ a, za skody z nesprávného re'dován,d?drzem P?dmínek koncesní listin'\, 
vyklad dopravních podmínek lJ b k' 1 Jeho ~amestnanců čís. 9014 -

PI t· h p.okud neručí spúlečnost za šk~dsu ~ tI:;;b"m ~~oIečnosti českGsiove~lSké 
e}c y: pO'jem čís. 8950. eze Cl s. 9471. ' 

Plna moc: nedostatek je" . 
- - jinak VIZ smJ;oV~zV~'lmZa~ek p.odle § 477 čís. 5 c. ř. s. 

Plnění z ruk do ruk • ~. o C 11 I tel s k á. - vz'·er1 é y. povolem exekuce čís 8682 
aj n: nelze zamítnouti žalob : . 

ochota k. vzájemnému plnění; ub ~~i p~o. tent~~r~te,. byla-lI projevena 
vaz"ek pOJatt do rozsudečného V/rOk P?oJe,;" UCI?en, Jest vzájemný zá
mozno žádati plnění hned; hotovost u I z ,~Iredn! moci čís. 8829. 
ta ne,b Ona strana má býtt ovinn k. ~zaJe~nemu plnění; úmluva, ie 
kupnl ceny člnitJ závislým Pna ~cťJnttt, napr~d, pokud nelze zaplacení 
(depuračnÍ povinnosti) čís 947PZ hoznu vymazll knihovnÍCh závad 

Plot (§ 858 b· . .. , , o c. zak.) viz s o II sed 
Podám: bylo-h vráceno k odstranění 'form' . . 
P ddl ~d~okáta, nelze v udělené k tomu Ihg!~f~~e~fdv'./eJmen~. l1,edostatku POdPISU 

o uzmk; vyžadUje se po případě 'eho ~Z,11 zcela Jme podání čís. 8630. 
h!eda.vk~; J'eho vyrozumění se 1 nev ~YTo~Umel11 ke smluvnímu zastavení o
~lCtVl, ~rebas jen k účelu zaiištěn/č ~~llJ~8~'l postupu pohledávky do vl~t-

, J~nak VIZ exekuce na pohled' k . 
Podtl zavodní sp I" . a v u. 
Podloudnictví vizo ~C3~S~t ~"d\ o. V!Z s p o leč n o s t s r. o. 

<ove tr'estní řízení. 
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podnájem viz s m I o II v a 11 á j e milí a pac h t o v n í. 
Podpis p o s 1 e dní hop o f í z e 11 í, Z 11 a m e n í r u k y atd. viz p o říz e TI í 

p o s led n í, z 11 a m e 11 í r u k y atd. 
Podstata substituční viz s u b s t i t u C e. 
Pojištění: a ú m I u v Y s R a k o u s k e m viz s o u P i s p ohl e d á vek. 

pojištěnec, domáhající se náhrady škody, musí prokázati, že nastala škodná 
událost, že mu vzešla škoda a že škoda jest v příČinné souvislosti s poji
štěnou škodnou událostí; na pojišťovateli pak jest, by dokázal duvod spro
šťujicí ho povinnosti k odškodnění č í 's. 8620. 
pokud jest míti za to, že byla uzavřena jednotná pojistná smlouva, třebas 
pojišťovad sazby ohledně ruzných předmětu byly různé či s. 9358. 
pokud zavinil nes p r á v n o u od p o v ě ď jednatel pojišťovny; odstup 
pojišťovny od smlouvy byl tu po připadě neplatný a právně bezúčinný 
či s. 9436. 
pro pojistníkovu žádost, by byla pojistka stornována (redukována), není 
předepsána písemná forma; 's t o r n o (modifikace) pojistky platí teprve od 
doby, kdy byl pojistník navrhnuvší storno (modifikaci) zpraven o rozhodnutí 
pojišťovny o Jeho nabídce; pokud zánik zájmu na pojištění ničí pojišťovací 
smlouvu čís. 8732. 
ustanovovaly-li pojišťovací podmínky, že »se pokládá za výpověď, neuplat
ní-li se nárok na premie u soudu do tří měsiců«, jakož i, ž,e »pojistitel může 
dáti výpověď, je-li pojistník v prodlení s placením po vypršení dodatečné 
lhUty«, nemůže býti dána v Ý p o v ě ď ani výslovně, ani nepodáním žaloby 
před udělením dodatečné lhůty čís. 9155. 
stanovily-li pojišťovací podmínky, že právní následky prodlení v placení 
premie jest posuzovati podle §§ 2'8 a 29 poj. zák. a první premie nebyla 
ve lhtitě zažalována, nastal tím sám od sebe zánik pojišťovacího poměru; 
lhostejno, že pojišťovna nezažalovala splatnou, premii proto, že ji chtěla 
započísti na některou pOhledávku pojistníkovú, navázavši s ním v tom 
směru jednání čís. 8766. 
majetkové vztahy při z á jmu n a poj i š t ě ní: zájem při pojištění ho
tovosti proti vloupání; pojistil-li poštmistr proti vloupání hotovost v úřední 
pokladně, jde ohledně erárních peněz o pojištění věcné čís. 8903. 
ustanovovaly-li pojišť. podmínky, že jsou z pojištění vyloučeny š k o d y 
n a a tl t u, způsobené řídičem, nemajícím úředního povolení k jízdě, nestačí 
skutečnost, že řídič složil řídičskou zkoušku čís. 90-23. 
pojištěním proti nebezpeČÍ z ručení při provozu osobního automobilu není 
kryto povinné ručení za poškození způsobené motorovou tříkolkou, přivá
zanou lanem k automobilu čís. 9165. 
byla-li účinnost smlouvy odložena, až pojistník převezme pojištěné auto; 
dostavením se výminky zaniká smlouva; pokud přísluší pojišťovně nárok na 
premii; pro otázku ristorna jest nerozhodno, z jaké příčiny zájem na pojištění 
přestal čís. 9327. 
z toho, že byla do pojištění zahrnuta i c i z í ne m o v i t o S t, nelze usu
zovati, že jde o pojištění na cizí účet; vlastnictví pojištěné věci neopravňujt:: 
k nároku na plnění, jež podle smlouvy pří'Sluší jen pojistníku; uzavřela-U 
smlouvu veřejná obchodní společnost, nestali se pojistníky jednotliví veřejní 
společníci; vyplacení pojistného peníze společnosti čís. 935-8. 
pokud má spoluvlastník nárok na poJistné, třebas požár zalOžil druhý spolu
vlastník čís. 9355-. 
účinky v i 11 k II 1 a c e ve prospěch pojistníkova věřitele, povinnost věřitele 
vrátiti pojišťovně přijatý peníz, byly-li veřejnými společníky pojištěné spo
lečnosti předsevzaty po požáru úkony, jimiž měli býti v omyl uvedeni či
nitelé vyšetřující škodu čís. 9358. 
použil-li pojistník k do ruč e n í pojišťovacíhO návrhu pojišťovně posla, 
byla pojišťovna oprávněna svěřiti mu doručení pojistek, uvedenÍ' pojistníka 
v omyl poslem; pokud se pojistník nemůže -doml,áhati vrácení premií čí 5;. 

9172. 
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zavázal_li se s P o I I 
určitou PO"v f ' ,e.;: doporučOvati s' v o 

vou, spoli~s je~~Cl sP?leČvllost, šlo o S~~~~lIcl:n~.m dPro ;JojištčnÍ 
platnost s I . opravnen domahat" '. veno ruhu 

!TI OliVy a . 1 se proh p ".[' ' 
rozhodnut' ';. , vazanost pojišt'ov ' OJ15 ovacíz;ik~~;~,~"~;::.í: 
P 

.. vf ~m Cl s. 8992, ' aCl společnosti byly 
v OJI,5 ovac] poměr ohledně " v. 

cemrn pOj"ištěné v. rnOVIŤe ve Cl z a II i k' , 
.. veC! z moci '"t I a Sice podle z' k 

POjistky čís. 8797 ZCIZl e e, strany však h . a Ona vylou_ 
pokud může pOj'išt'~ tl' ma Ou ujednatI 
ch '. va e na zakladě . d ' , ern pOplraŤ! přísl u v 

v, lije !lam podle § 11 'k "v, 

pokud patří poj i s t II é s ~.? Sv t .,r~dných soudů č í~. 8S:; . POlI st. s úspě_ 
nebo Příslušenství 11 ) . ale~ellcl dlužníku ze srnlou r • "v v 

v} Š, e ,P o ž' á r n í š ~moo~ltoSÍ1, v do, rozvrhové pOdstat? č ~ PO~~lení bUdOVY 
zustava, pokud trvá r y, v~rc~na podle poj. smlollV s. 7.;, 
vyplatiti i náhradu ur~~~OdCl vyrok~, směrnou, třebas ~ev prC:~~?dclIn říz~ní, 
~ tom, že dlužník sjednaf~ r.?zt~Odcml výrokem čís. 901~J1S Ovna zdrahá 
J~ opomenul změniti nelze s OJIS" II ve pro s p ě c h tře t í' 
{re~as, byla, pojišt'ov~cí smlou~~tr~vati .odporo~atelné jednání ~ J So b

90
y
5
, 7a že 

e c 11 o s tJ nepatř' . . zavrena ve rej n ob' . 
její likvidainÍ od I, z~~lkla-!1 s~o~ečnost, požární náh u och? d n ! . s p 0-

požární náhrad~ p~~at~~zlo~.~aVne!l1 POzůstalostního s~~~~ d.~~ecn?sÍ1! .nýbrž 
nemoce~ské: pře d 11 o s tenl ,ce vI"nkul~cí. II pojiŠt'OVI1Y čís ~~2zaJIstJtt část 

n e J~. pod á 11 í). I por a d 1 Viz dra ž b a V n u ~ e n l ( 
sluzební požitk " rOZvrh 
n e moc e n s k é P o l~ I ~ ~ ~1 dní k ů viz z a m ě s t n a 11 e c o k r e sn,' 
na nedoplatky příspěvků k Y . 

~is le$~~<;~ 1927 nelze POlIžít?~::~~i2d~~~~~~ké pokladně z doby před 
25.' říjn~ i8~6,a č~~: ~;~ Fect?kla~ky jest Přikáz:t~ ~~~!;5~á~~~vna 19

d
27, 

vrácení přeplatku n .:,,::a . CI s. 8653. a ze ne 

jiš~ovdně domáhati P~ř~~~l~te~~á~~z:, se SProti okresní nemocenské 
po u pro nárok lék Y,' Cl s. 668. ' po-
jesyt Příp~st~ým pOřa~repfI~~1 čOf~~s~1b6~emocenské POkladně na odměml 
e~rad prava pro nárok třetí osoby , 
CI s. 9045,. proti okresní nemocen""ke' PO'''!' • 
rozh d . oJ J1S Ovn(' 
"v, o ovatl o námitkách r . 
Jlstovny podle § 175 .: ~~I vykonatelnému platebnímu 
čís. 9484. za . CIS. 221;1924 přísluší '" přJkazu po-

uradu polítickému 
povolení exekuce k d b 
na .. yz~kladě nevyko;itefn~~ n;~~p~at.~ů příspěVků čís. 9056. 

e~~l~~~~?)~ n~!zel o povo1i!i .e~ekuci ke Z~ji~tě~r~~rsu 904kSr3esní nemocenské 
uce um vytcenym § ,.' . 

~X:~z~~,e;~t~~'~~n~~n~~~it:;íd~;:v~,~~~a ~~\~~~V~~í z~I~J~l~~ f~~~~~ 
~:.zd ne:a}wnné usnesení předsta evr~cenl l!:pravem vyplaceného pe
ura em C.l s. 9168. v ns va muze býti zrušeno dozorčím 
t. zv. mezlpokladenský Spor odle ' 
pro odklad exekuce leč že p. ~ 66 nem. zak. není o sobě d· d 
exekučn' .' povll1ny podal t h dO UViJ em lmu na-roku podle § 35, "'" z o o uvodu námitky f 
nemocenská ,poj'išťo ex. r. C 1 s. 9243. pro ,.1 
§ 175 . vna SOUkromých 'v d 'k o 

platků ~~~i ~~~te~~~~192~; pokudy !i~~~anln~dae;!~z;l1Cj~,:a,Pr~te podléhi 
Pensijní-" vymerem Cl s. 9'406 vy az nedo-

. zamestnanec nemůže se d '. . 
určení, že byl k němu' "omahah na zaměstnavateli Y , ' 

~šet~~~í avff:<;n~U z~ámdčs,t~R:~re~r~u~~u~~b~~~ktr~d~ť~~ícfm ?~~~~~Tm~r~~: 
. a r ne přihlášky k ' ". ne nasledky z opo 

nepřihlásil_li zaměstnavat I " penS1Jmmu pojištění čís. 8643 ~ 
nost' 'k '" e zamestnance k '. , . , 1 za Ona CIS 1 ř 'k penslJnlmu pOjTt" ' 
čís. 8995 . . za . z r. 1907, jest mu ' , s enl za plat-

. prav nahrado" škOdy 
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,výklad pensijního normálu zřízenců Harrachovských ze dne 1. ledna 
1836 a- ze dne 7. června 1921 čís. 9122, 9124. 
mimo případy zákonem výčetmo uvedené nesmí zákonné dávky poji· 
šťovací b~'ti žádným způsobem odúaty oprávněné osobě a to ani z její 
vúle ani proti její vůli čís. 9322. 

úrazové: pro mlč e n í n á r o k u úrazové pojišťovny viz p r ú mlč e n í. 
pře dno st n í p O řad í viz dra ž b a v n u cen á (r o z vrh n e i v. 
podání.) 
předpisy čl. III. a XVII. zák. čís. 207/1919 vztahují se na všechny zří
zence podniků státních a zemských bez ohlcdu na to) v jakém jsou po
měru k podniku; pOkud sem náleží zaměstnanec u pošty čís. E,927. 
na odbytné vdovy nelze vésti tX'~kuci čís. 9112. 
zaměstnanec nemůže vyvozovati z toho, že správa podniku neohlásila 
pOjišťovně úraz, nároky proti správě podniku, ani ten který zřízenec 
podnikn neručí za opomenutí oznámení čís. 9331. 

Pokladna revírní bratrsl{á viz dra ž b a v n u cen á (ro z v rh ne j v. p o dá n í). 
Pokuta y d ft c hod k o v é m říz e n í viz d fr c h o' d k o v é t r e s t n í říz e n'í. 

pořádková: § 86 c. ř. s. jest použíti i na právního zástupce bydlíCího na 
Slovensku čís. 9388. 

smluvní: ujednaná pro případ, že by kupitel neodebral zboží v ujednaném 
množs-tví, nelze spatřovati nemožnost plnění na straně kupitele v tom, 
že okolnostmi jím nezavíněnýmí byl znemožněn jeho obchod v tom roz
sahu, jako dříve čís. 9271. 

Polír: pokUd není nicotna smlouva s ním o vícepracích čís. 9305. 
Polsko: za platnosti smlouvy čís. 5/1926 sb. z. a n. nesmějí československé soudy 

rozhodovati o rozvodu, rozluce nebo neplatnosti manželství polských státních 
příslušníků čís. 9489. 

Pomocník obchodní viz o b c hod 11 í P o moc n í k. 
- zahradnický: spadá pod § 12/1 zák. čÍs, 91/1918 sb, z, a n, čís, 9146, 

Poplatky notáře viz not á ř. 
převodní: počátek tříleté promlčecí doby výsadního zástavního práva; pře

tržení promlčení, výsadní pořadí obecních přirážek; přihl~dnlltí z úřadu 
k tomu, zda poplatek požívá výsadriího pořadí (zda jest promlčeno) 
čís, 9314, . 
pokud jest na soudu, by z úřadu zkoumal, zda nebylo promlčení po
platku přerušeno; použití zákonných prostředků k vydobytí poplatků 
čís, 8787, 
pokud nebylo řádně pokračováno ve vymáhání jeho, byla-li vnucená 
správa zrušena čís. 929-8. 

Popsání zájemné vnesených svršku viz z á s t a v fl í p r á voz á k o n n é. 
PoručetIStví: pří s I u š n o s t viz tam ž e. 
Poručník: z m e š k á n í r o k II viz r o z s II dek pro z m e š k á n í. 

učební smlouva ujednaná nezletilcem s přivolenim poručníka nevyžaduje 
schválení soudu čís. 9'315. 
k úmluvě v učební smlouvě, podle níž se nezletilec' podrobuje rozhodčímu 
soudu společenstva, je třeba schválení pOfučenstva čís. 9303. 
zřízení jeho a jeho zmocnění ku sporu o uznání nemanž. otcovství a o vý
živu jest opatřením ve smyslu čl. 23 smlouvy s Rumunskem čís. 17'1/1926 
sb. z. a n. čís. 8974. 
podle práva platného na Slovensku nepotřebuje svolení soudu k vedení sporu; 
jde tu o otázku práva hmotného a jest užíti práva platného na Slovensku, 
i když se Sp'Ůf, tam zmistilěný, projednává v historických zemích čís. 9187. 

Pořad práva: pří p u s t n o s t d o vol a c i hor e k u r s u při rozhodování o ná-. 
mjtce nepřípustnosti pořadu práva viz stí ž n o st d o vol a C ť. 
vznesena-li námitka nepřípustnosti pořadu práva a procesní nezpůsobi
losti; jest nejprve vyříditi onu námitku a teprve, byla-li zamítnuta, ná-
mitku druhou čís. ssm. ' 
pokud přikázání věci rozhodčím soudům zakládá obranu nepřípustnosti 
pořadu práva čís. 8961. 
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právoplatnost souhlasných usneseni nižších soudů o přípustnosti po
řadu práva předpokládá, že bylo o této otázce rczhodnuto ve výroku' 
nestalo-Ii se tak, pokud je múže nejvyšší soud změniti čís. 9134. ' 
pokud jest žalovaný oprávněn uplatňovati v rekursu na dovolací soud 
námitku nepřípustnosti pořadu práva čís. 9176. 
pokud nejde o námitku nepřípustnosti pořadu práva, nýbrž o námitku 
nepřÍslušnosti řádných soudů při žalobě vyloučeného člena společenstva 
proti společenstvu čís. 9195. 
stát: třebas soud vzhledem k § 4 zák. čís. 217/1925 musel uznati svou 

příslušnost, jest oprávněn odmítnouti žalobu, shledá-Ii, že jest ne
přípustnou čís. 8652. 
okolnost, že titulem jest výrok úřadu, nevadí, by právo z něho vzni
kající nebylo soukromoprávním čís. 9186. 
přípustným pro nárok železničního zaměstnance proti eráru na za
placení doplatků, ježto prý bylo naň neprávem použito restrikčního 
zákona čís. 8899. 
pro nárok na náhradu škody proti státnímu úředníku, již způsobil, 
dopustiv se při výkonu služby trestného, činu čís. 9424. 
náprava pořadem práva ve smyslu § 105 úst. list.; spadá-sem při
pad, rozhodl-Ii správní úřad o náhradě škody podle §§ 46 a 47 mo
ravského' rybářského zákona č i s. 9449. 

obec: za práce, jež kdo konal podle úmluvy se školní obcí, může se na 
ní domáhati úplaty pořadem práva čís. 8644. 
pro nárok obce na Moravě, na náhradu nákladu, Jejž učinila na vy
čištění příkopu na společné útraty účastníků č í 's. 8922. 
byla-li obec v přídělovém řízení činnou z příkazu okresní politické 
správy, nepatří nároky z poměru mezi obcí a majitelem zabraného 
majetku na pořad pr_áva čís. 9180. 
závazek obce přispívati místnímu učiteli k jeho platu čís. 8965. 

různé: při s o u P i s u po hle d á vek viz s o u P i s po hle d á vek. 
~ zaměstnanec nemůže se domáhati na zaměstnavateli pořadem práva 

"'určení, že byl k němu v poměru služebním, podléhajícím pensijnímu 
poj i š t ě n i a že mu zaměstnavatel ručí za veškeré škodné ná·, , 
sledky z opomenutí včasné a řádné přihlášky k pensijnímu pojištění 
čís. 8643. 
vrácení přeplatku na pojistném nelze se proti okresní nemocenske 
pojišťovně domáhati pořadem práva čís. 8668. 
pokud může pojišťovatel na základě ujednání podle § II poj. zák. 
s úspěchem popírati příslušnos·t řádných soudů čís. 8835. 
o námitkách proti vykonatelnému platebnímu příkazU' podle § 175 
zák. čís. 22'lj1924 rozhoduje politický úřad čís. 9484. 
pokud pro nárok lékaře proti okresní nemocenské pokladně na od
měnu jest přípustným pořad práva čí '8. 8961. 
pro nárok třetí osoby proti okresní nemocenské pojišťovně na ná
hradu toho, co vynaložila za pOjišťovnu na pojištěnce čís. 9045. 
vod a: nárok na náhradu škody z bezprávného stavu vodního ctila 
v čechách pořadem práva čís. 9212. 
rozhodování 10 povinnosti hořejšího souseda, by se zdržel znečišťo
vání potoka odpadními vodami; povinnost učiniti prozatímní opa
tření čís. 9134. 
rozhodovati o povinnosti držitele rybníka, by udržoval a opra
voval rybniční hráze, přísluší politickým úřadům čís. 9152. 
pro nárok, by se žalovaný zdržel jednání, jímž by byl žalobce rušen 
ve svém vlastnickém právu nakládati vodou uzavřenou v rybníku 
a v právu upravování jejího odtoku vypouštěcími stavidly; pokud 
rozhodují správní úřady o užívání a odvádění vody protékající ryb
níkem a o vypuštění rybníka čís. 9211. 

- - - nespadá sem uplatňování p r á v a ce sty z důvodu, že byla pro
hlášena za veřejnou (jako veřejná vydržena) čís. 9175. 
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domáhati určení úplaty, jíž. jesdt m~ 
s p o I li v 1 a st 11 í k může se y" í bytu ve spolecnem om y 

I I t'k pOvlllen za uzlvan y' 8599 druhý spo uv as nI . ", ení nesporném c 1 S. ....' k 
'en ořadem práva" ll1koh~, V)lZ, odle §§ 834-835 obc .. za : 
{uze~ské soudy netsot~ pnslus~e,. ,bi: ~o do společné nemovitostI 
rozhodovaly o spravll1ch opatremc 

v cizozemsku čís. 9148. 858 b v zák jest uplatňovati pořad:m 
nárok 's o u s e rl ů v'podle §o d ?t1~Cbylo 'dovoláváno též stavehmch 
práva, třebas se na Jeho oduvo ne... o v ~ 
podmínek čís. 861,3., lečn' m nákladem m,ust~k. pre~ 
udržovali-li sousede odeda~na sP~ím siavením jest opravnen leden 
příkop na náves proti s~ým om~v na druhém' uvecl.ení můstku d{} 
:z nich domáhati se pomctem prava 
řádného stavu čís. 8687. . t I ého děd i ce, by mu byl vy
pro návrh svéprá,:névh? nepommu e n .. , . v" 

počten P?".::1.ný dll Cd s. ~~~Ppořadem práva vydání vec~ pal~;t~ 
jest na dedtel, by se o~a kda je má v rukou cl '$. -
cích prý do pozůstalostI, B,a. tom,. ITl 1 o II V Y z důvodU § 1118 
o nár0ku na z ruš e fl. í n.a 1 e "mdn ~ s ;ráva i za platnosti zákom'\: 

b" zák. jest rozhodovatI pora e 
o e' h • a'J'emníků čís 879,1. por·adem práva čís~ 
o oe rane n . I . h·O s P o leč 11 í k a 
kontrolní právo tl Cle 
9261. dle níž má býti sporná věc roz
úmluvou (kolektivl:í smloui~u~~,:č~n pořad práva čí '8. 9130, 93'16. 
hodnuta r o z s udl m, nv~.n t~y' při žalobě podle § 39 čís. 5 ex. L 
ex e k u c e: pokud nepnpus , 
či s. 9154, . vv· I rávněn vymáhati pořadem prava 

pokud jest vyn;:á~ajícl vťn~~le~1vku na výplatu věna čís. 9!62: 
zabavenou a pnkazanou P d d" a vyklizení vydrazene 

I o ' r o k na o evz anI v' tný 
vyd r a žit e 1!,v n~, . k vní pořad práva :;;st neprlpUS 
nemovitosti patn na rlzem exe uc , .. 
čís. 8618.. vk l' t vydražttel! na náhradu všech škod lmak 
nárok protIv 0?~1eS a eml . ch čís. 9334. v ' 
jeho obmeskamm způsob~~Yl" na vydání příslusenstvl vydražené 

Pokud náleží nárok vydr~zl ečuy 9473 
. v d prava 1 s ' d .. 

nemovitostt na pora o" b 'f' stcupen při exekučním pro el1 

, ad e k' pokud nemuze y 1 na 
u 6dle § Ji 9 (I) konk. L ~ í s.889Z·soukr0l11ym čís. 8735. • 
Právo lov 1 t t ryb y lese pra~em 'bOfU na Moravě (na jeho de
~a předsedovI obecní~o honeb11lh~ě vJydání toho, co mu bylo zapla-
dicích) nelze se domahatI na s0J-Ub eV í s 8746. 

ht 'm z honIL Y ,. t tk-ceno na pac ovnc . k' městnance na velkos a ll: 
. f r ma' pro nafO za 'řad p o zem k o var e . o . 'db tného jest přípustnym po 

roti zaměstnayat~lt O" zapbcem o u ~ámezdní smlouvu čís. ~783~ 
~ráva, opírán,-ll nar~k ? v~oukro~~eb 10 domáháno sporem v.zr!zen:. 
§ 19 příď. zak. nepre~azl, by Sv . ·řmž byly pozemky prldelen) 
(oduznání) 'Služebnosh mezI temt, 1 
čís. 8794. § 31 náhr. zák. třetí osobou path. 
soudní uplatňováni práv podle 
na pořad sporu čís. 9175. '. •.• ku odle § 27 (I) čís. 2 
s t a veb ní r uch: povolemmČí~n~~ť~b. z: a n. státem a, přijetím 
zákona ze dne 25., ledna 1~~~" . mezi státem a stavebmkem po
příspěvku staveb~11k~rr: ~ak ~g7 se 
měr soukromopravm c lS. v ", odle zákona o II e k a 1 é s o u-
o žalobě zdržovací a odstranovact P 
těž i čís. 885~. , bor u o s vět o v é m u na náhradu 
pro nárok prot: okres~l~U rlva přípustným čís. 8857. 
výloh za sbor lest ~orav P

d 
máhati se na majiteli domu pořadem. 

k o m i TI í k jest opravnt~~í ~ominů čís. 8772. 
práva úplaty za vyme 

\ 

\ 
" 
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Pořadí: p o zná m k a viz p o z 11 á TI1 k a k n i h o V 11 í. 
Po-řádková pokuta viz p o k II t a p oř á d k o v á. 
Pořizení poslední: pojem vlastního podpisu ve smyslu § 579 obč. ZaK. é í s. 

s hlediska poukázání dědice ze zákona na pořad práva stačí, bylo-li 
ústní poslední pořízení projeveno před třemi způsobilými svědky čís. 
8370. 
podepsáno-li jen zůstavitelovou šifrou čís. 8968. 
prohlášení, jímž se odvolává, nevyžaduje, by byla zachována táž forma 
jako při pořízení, jež se odvolává čís. 9386. 

Posloupnost do statků střední velikosti viz II sed los t s tře dni vel i k o s t i. 
Postih: Osvob0zení dlužníka ve vyrovnání čís. 9071. 
Postup pohledávky (cese): předmětem postupu mohou býti i práva z příklepu podle 

§ 278 ex. ř. čís. 8625. 
omezen}', záležející v tom, že postupitel po~tupuje postupníku pohle
dávku, příslušející postupiteli proti třetí osobě, k úhradě svého dluhu 
u postupníka, ale nepostupuje mu právo uplatňovati žalobou pohle
dávku proti dlužníkovi čís. 8886. 
pouhým pO'stupem nároku na vydání vkladní knížky nenabyl postupník 
držby vkladní knížky čís. 902.1. 
do vlastnictví, třebas jen k účehl zajištění, nevyžaduje vyrozumění 
poddlužníka čís. 8891. 
k zajištění: bezúčinnost po zahájení vyrovnacího řízení čís. 8691. 
postupem pohledávek postupitele za třetí osobou k zajištění pohledávek 
postupníka za postupitelem zůúaly pohledávky postupníka za postu
pitelem nedotknuté; vymáhání techto pohledávek čís. 8'895. 
pozdější postup zastavené pohledávky není právu nadzástavniho věřitele 
na újmu a jest proti němu bezúčinný čís. 8940. 
i když byl darováním, nebylo k jeho platnosti třeba formy notářského 
spisu, byl-li postup sám obchodem čís. 8972. 
postoupil-li pronajímatel nárok na nájemné, týkalo se prodlení v placení 
náj~mného jen postupníka a nemá jeho prodlení v zápěti následky § 1118 
obč. zák. čís. 9115. . 
dal-li dlužník souhlas k postupu knihovní pohle-dávky již zaplacené, ale 
dosud nevymazané, nemůže namítati její zánik čís. 9218, 
stačí, byl-li dlužník o postupu vyrozuměn doložkou na faktuře j bylo na 
dlužníkovi, by si přečetl celou fakturu čís. 9192. 

přednosti viz z á s t a v n í p r á v o. 
věci Jinému soudu (§ 261/6 c. ř. s.): nepřípustnost rekursu, bylo-li usne

sení, jímž bylo námitce nepříslušnosti vyhověno a spisy postoupeny 
příslušnému soudu, vydáno teprve soudem druhé sto-lice čís. 8723. 
co do zachování promlčecí IhMy jest hleděti k žalobě tak, jako by by,d 
bývala podána hned z pfivodu u soudu příslušného čís. 8769. 
usnesení o tom, zda a v jaké lhůtě má býtí podána odpověď na žalobu 
pokud přísluší teprve soudu, jemuž byla věc postoupena čís. 8860, 

Poškození bezprávná: civilních osob za světové války: náhrada škody viz stá t. 
- - jinak po š k o z e ní viz n á hra d a š k o d y. 

Poštovní doprava viz doprava poštovní. 
úřad: d O' ruč e n í viz tam ž e. 

- - šekový viz šelco-vý úřad poštovní. 
- zřízenec viz z a m ě s t n a TI e c p o š t o v n í. 

]louče-ní právní nesprávné: soudem stranu neomlouvá čís. 9287. 
Poukázátú dědiců na pořad práva viz p o z U stalo s t. 
Povinný díl viz díl P o v i n II ý. 
:Povolení exekuce viz e x e k u c e. 
iPozetriková reforma: k n i h o v n í věc i p o zem k o v é r ef o r m y viz k n i h Y 

ve ř e j né. 
pro řízení o pozemkové reformě, týkající 'Se zabrané pudy, jest jedině 
rozhodným stav knihovní a katastrální čís. 8676. 
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, ~. d uložen-li ředitelstvím 
'1 § '164 c) obč. zák. nevztahuJe sť 1 na pnpa ~ádění pozemkové re-

zamz, o v· rodeji pozem Ul u pro 'dv . o-zern-
státních velkostatku pn p. veJ'n)', záJ'em při prova em p 
f 'kaz by neb)'l zkracen ver orm)' za , . 
kové reformy čís. 8853. 

215 sb. z. a n. (z á-
15. dubna 1919, čís. 

1 zákon ze dne 
ťorový zákon). 

. . zabraném majetku 
, v, ' _ ástaV\1lho prava na 

k exekuci vl1ucenY!D z,nz~mJ1l Zze'mkovéhO úřadu čís. 8817. 
se vyžaduje svolem ~tatmho po . 't ze záboru čís. 8~8? . r 
Liechtensteinský maJet~k nem vyj;nl~stj jejíž nemovitosti JSou zabran~ 
v měření povinnéhO dllu z pozus a , , . v 

č~ s. 9074. zák zavázal-li Státní poze:nk~)VY llra~~ 
j~eěl~ ~~~r~~k~ .Jr~~l:ji §v;lk~~{atkU:" n~~~~a;~~~z~fkfaos;o~t~oP~~y~Iteu 
II - , f v a smerne ceny, P 
zemkove re orrn~ ~t úřadu čís. 9190. 
pohledávka proti . poz. 81 sb. z. a n. (p ř í-

30 led n a 1920, čís. 
2 'kon ze dne ' . z a ) 
dělOVý zákon, 

,v dem prodeje rolnického 
, otomního neschválení St. poz. ura 

vyz~amv ?~p 427 v,', olitické správy, 
~~r~:1\ ~~es~ ; přídělOvé.,rn říz.ení. či~n?Ua z !;j~~f:mo;r:~;~~hO majetku na 
nepatří nároky. z porneru mezI o CI v ., .' 
pořad práva CI s. 9180. . ~'dělce v zájmu vereJnem, mko]!v: 

d § 23 zálc spadají jen om~zelll pn o třetí osobu; tu, je~t .p0U:~tl 
~~ezení záležející v soukromernl p~r:b~of: užívání přiděle-ne veCl muze 

('2) řiď. zálc; cenU za,vs uZv , 186 ' ' 
~o l;říPadl určiti jen St. p~z. u:::ní~ sú~one~, rozhodnutím spravmhO' 
říděl pozemku Jest vereJnop , ~,~ y_. 

p v '885-5' v'dvl' aplacem prtdelo <oe 
úřadu Cl S. '.. v 1 v'l St poz. úřad pn e Cl v; , ~ a titll-

~~;~j!sfOrZ;za;~d~~f~ u s~~:níh~ vÚř~~~are~~~~t~ n~n~l~~ \~e~:'/í' s'v~8v55. 
lem pro soudní exekUCI; potvrzen Y 'v du k rozhodnutí o pndclu, 

~ ne:f:~;,~~n;e;~l~a~fěŽ~~~~~'~ n~~ýe~í~~~~~tljett~~ž~ í ~iá;~?~ozem; 
o § 37 zák. nejsou uvege~~v vs:'~~7a. o půd U' tim, že Státní pozemkovY 
~ový úřad uložiti, osobe, .1IZniPrJři~ě~~~éhO p~zemku, nestala se smlouva 
úřad udělil svolem ke .zclze ~ rčího řádu čís. 8-666. 'V v 
nedotknutelnou s hledIska odpu, b' á <::e přímo přÍdělem, 9.11IZ treba 

. t . přidělených nemovltosŤ1 na yv ~ 
vlastmc VI , , v, 8676 řízení 
f ._ kého odevzdam C 1 s.' b 10 domáháno sporem z y' 
o?~I~ příd'. zák: nepřek~ží to:nu~ by ~~ ~e ,~yly pozemky přiděleny Cl S. 

(oduznání) služebnostJ mezt teml, 11mz 
8794. . v za sán zákaz zcizení, zavazení byl-ll na přiděleném ,pozemku kSntlhovo~e úř~dU vztahuje se tento zákaz 

, , b z souhlasu . p. } 03 
a propachtovam e 't n'ho práva čís. 88 . 7/3 . 
i na zříze11l vnuceného zas. a~ ~ ho poživatelem ve smyslu § 8 J. n. 
komu byl přidělen statek, les }e 
čís. 9294. 

329 sb. z. a n. (n á-
ze CIne 8. dubna 1920, čís. 

3. zákon 
hradOVý zákon). y' 

k u c 'e vyklizením ze zabraného majetku Cl s. 
povolení o d k 1 a d u e x e . . hra-
8982 "n za zabraný majetek lest 'ly : 
při ;ozvrhu prejlm2a,:,1 ~~eb~ podle § 18 nesp. říz.; rozdll mez: 
diti pořad práva pO:d,le § CIS. . . 
obojím zpusobem c I s, 8679. 

i','. 



v řízení o rozvrhu V·· . o p~ dbYV , p re lilllaCl cen" b' re ezne otázce zda jd ." za za rany majetek lze rozh()drlO"t; 
p~mpov,ací zařízeni múže eb ~traJet~~ ~yěřen.ský nebo zpupn' čís ~~~~; ~~~jy~ni~~~ní hnojenř ne~~~lc~í~~tim~I~~[a'~~k~~ ;my

sft1 §,43 '., 
ceny' hlubok.P b d lze ,za al11malní hnoJ'eni p" t"} 11.<: docdel1l , a ar a nem melio . nzna 1 zvysení pře" 
o ,,:poti,ebení stroíených h " raCl; ~árok na náhradu za n', yr,!ac~ vy~e nahr~dy pachtýře zan~~včile~uSl se státi nezbytně na míit/.;:~třem ~~r~j}0~~I~; ~,~~~stice, pokud za ~Oj;ř~~I~~s\l~~~:~kaé bUdOVYI,~ey zVl~~~ . " ' se zv aste neh _ 

»smena« a »zcizení« ve srn 'sl u ' , o 
pokud se ustanovení dol ~ § 2~ nahr. zak. čís. 9178 
patronátní bř -. 10 Y o P r e v zet í b ~ . 
jíž byla St. p~~eS:~d~osah a význam př~dpisu § ~;~~~r ne,vztahuje na 
]lmac1 ceny, vyžaduje ~o~levzata, patronatní břemena be; ~;~;i doho~a, 
na hy per h p1SU predsedy St poz "d " Hy Z pre
braný maete~ c u, y,yplývající pro dlužnika z' u,'a, u C,l s, 9391. ' 
rozvrhovéj usn'e~:~l pnp~st,na e"ekuce čís, 9201Prej1maC1 ceny za za-
veny pell o prejlrnaCl ceně jím v b I ~oci rozsu~:k;n~l~í §Xf~u~fl~m y~itlllle3~' nýbrž ~{I1s~t~abil~tn~~s·~~ano-
vec podle § 2 čís 7 . ,,' C1S, 0/21 došlo by t 11 vy
V ýl u k a '§ 31 'n ,n~sp. flZ; odkázána na pořad práeprv,e: kdyby byla 
vydrženim čís, 867~, r, z a k, vztahuje se i k vla~~lí~;v~' ~;g2, , 
soudní uplatňování ' ytemu 
pořad sporu čís. 9'1r;~v podle § 31 náhr. zák. třetí osob v, 
s c h v á len í k u ': ou pat" na 
dem' t pnI S m I o u v y ob' 9178 Jes, nastalo-li jím propuštění ze z~~o;~nezm ;maje,tku St. poz. úřa-

hl d

· v ' kracenym přídělem v' 

o e ne z a p r a e' , c 1 s, 
vacího 'I y v n.l p rej í ma c í 'l> p~kUd j~~t{~~e~.ř~~~e:t~l~npí~o a~iž ,§ 1052" ~~l z~~zeč f~ut~~lvyvlastňo-
radu práva sf v o predcasnost a pol ud . . souhlas k d o ,~not do rozhodnutí St, poz, ú~ad pr~ n,epří~ustnost po-
8976, o e meZl vlastníkem zabranél u, j1~1Z udelen zásadni 
při ex e k ' 10 majetku a obcí čís 
c ' UCL vyklízením zabran' h ' 

ový 6ř~;t' § 54 ex, ř" § 63 čis, 5 ex, l"č i ~~~g~\tostí nelze použítí § 575/3 
. nem pOkladnou v ' . 18~8 .~ís. 291' sb. z. s. Č ~ s s~~3~u dvorského dekretu ze dne 21 s 

ma zaJem na zjiště ' b ' , , ' rpna 
čís. 8702. m, y pozemky byly uznány za svěře k' 
rO,zhodováni o odklad ns e či zpupné 
ITIltnutí návrhu ". v II ~xekuce vyklizením ze b ' svolení k exekuPc~I zalobe vybavovací čís 8982

za 
raneho majetku; za-

I 
' 1 vnuceným y, , " • svo em jeho podle čl I v. znzemm zastavního prá č' 

vnucený čís, 9093' ,C13, 4 zák. čís, 311/1920 vztah
va 

1S; 8817, 
k odep.řell'í schvále;' d' uJe se 1 na prodej 
výboru St 1 pro eje nedUu ne v d . dohoda .;"PObz. úřadu čís. 9427. vyza Uje se usnesení správního 

, ,JIZ yla St p " . sražky z pře" .' oz. uradem převzat t ' úředníci St. p~~a~;a~~~~b vI~Ž~dUj: podpisu a pfead~~~;tnJt břemen~v bez 
o sobě zmocnění k ' Y 1 t1m, ze bylí vyslání k' "poz, uradu; 
rekurs Státního pozeu:~uv~ O p!evzetí břemen čís p~,;~~eh nemovitosti, 
byh podepsá f " oveho uradu (jeho ob d '" ' o b vod o v t ."!an~m prokuraturou čís 88~g ove uladovny) nemusí 

du, jímž přes ~rk~z.o v. II a, jest oprávI1ě~a k r'ekursu d 
rekurs obvodové úř d zc!Ze111 byla povolena exekuť ,? usnesení sou-Č is, 9163, a ovny nemusí býti podepsán f e C,':' 9093, 9163, 

Poznámka kruhov " ' mancm prokuraturou 
. . nt. vyvlastnovací ř" . l~e-h v o vyv!~stnění jen Č~S~71 ve smyslu § 4 (3) 'k y, ;Jresne oznaclti a připoj'iti pozemku, jest pol'!' k~a;, C15, 43/1928: oddělovací plánek č í s~ 1~6~5.urad povinen ji 

111;;) 

podle § 297 a) obě, zák,: polwd jest třeba svolení knihovně oprávně
ných; jest třeba, by knihovnímu soudu bylo ze žádosti a předložených 
listin zřejmo nejen svoleni vlastníkovo, nýbrž í, by nebylo pochybnosti, 
zda žádá o poznámku pro stroje náhradní, či pro stroje nové; kníhov

ní 

soud nemůže řešiti otázku, zda jde o stroje náhradní čili nic čís, 9129. 
zákazu zcizení a zavazení při prozatímním opatření podle § 382 čís, 6 

ex. ř. čís. 9431. hy pot e kár níž a lob y má povahu prozatímního opatření; lhůta 
k opravným prostředkům osmidenní, věc prázdninová č i s, 9244, 
i hypotekární žalobu z poměru kaučního (úvěrového) lze poznamenati 

čís, 9457, pořadí má jen ten význam, že, byl-li k žádosti oprávněnéhO proveden 
vklad nebo záznam, k němuž se poznámka vztahuje, přísluši tomuto 
zápísu poznamenané pořadí; nebyl-li vklad nebo záznam dosud povolen, 
nelze pohledávku přikázati v pořadi poznámky, třebas oprávněný, před
loživ usnesení o poznámce prokázal, že pohledávka jest vyčerpána na 

základě smluvního důvodu čís. 8655. 
nezáleží na tom, ze které doby jest dluhopis aniž na tom, že byla v mezi-

dobí nemovitost zcizena čís. 9016. pokud se nemohoU knihovní věřitelé bránití proti přikázání pohledávky 
zajištěné exekučním zástavním právem v poznamenaném pořadi čís, 
9349, . pozůstalost: při s I u š n o s \ viz pří s I u š n o s t pod 1 e § 77 j, n, 

ne p o rn i n Ll tel II 'I děd i c viz díl P o v i ll' n ý. vydědění syna ve prospěch vnukli viz díl povinný. 

ručení dědice viz dědic. 
o d k a z viz tam ž e. 
p o říz e n í p o s 1 e d II í viz tam ž e. ustanovení dědice či odkaz?; otázku zda jde o povolání za dědice či o odkaz, 

náleží řešiti soudu pozustalostnimu čís. 8649. pozůstalosti jest i jmění, záležející jen z právních nároků, právni nárok zůstavitelův na účastenství na telefonu jest majetkoprávním nárokem patř
i

-
cím do pozůstalosti čís. 8782. 
vinkulc<ce požární náhrady pro nezl2ti1ce čís. 9227 . 
pokud nemůže pozůstalostni soud přihlížeti k povinnému dílu čís, 9266, 
tim, že byla pozústalost dědicúm odevzdána, přestala býti právní osobností; 
pokud se dědicové stávají veřejnými společníky; faktické prodloužení ujed
nání na čas projednáni pozůstalosti, že budou po tuto dobu firmu zastupovat1 
a znamenati správcové pozůstalosti kolektivně čís. 9282. 
byla-li umluvena splatnost pohledávky dnem nastoupení dědictví dlužníkem, 
jest rozuměti .nastoupením dědictví již dědickou přihlášku; pokud trvají 

účinky nastoupení dědictVÍ čís. 9357. odměny, připadající na mše přejímatelem stipendia do jeho smrti neodslou-
žené, jsou d I u h y jeho pozustalosti po rozumu § 105 nesp, říz,; záznamem 
mši jest dostatečně osvědčena výše nárokU za účelem oddělení jměni čís, 
8863, i společník zůstavitele mÍlŽe býti jeho pozústalostním věřitelem; návrh na oddělení společenského jmění od jmění pozůstalostního nevyhovuje § 812 

obč. zák. čís. 8653. pokud aejde o od por u j i c í s i děd i c k é při h I á šky ve smyslu 

§ 125 nesp říz. čís. 8147. nejde o zřejmou nezákonnost (§ 16 nesp, říz,), poukázaly-li nížší soudy na pořad práva dědice ze závěti, podepsané jen z"stavitel
ovou 

šifrou č i s, 8968, 
meze rozhodováni pOzllSt310stního soudu při odporujících si dědických při
hláškách o poukázáni dědice na pořad práva; stačí, bylo-Ii ústní poslední po
řízení projeveno před třemi způsobilými svědky čís. 9370. 
jest poukázati na pořad práva dědice ze závětí, zanechal-li zustavitel závěť, 
prohlášenou protokolárně na soudě, již však odvolal písemným prohláĚe
ním formálně bezvadným a co do pravosti nepopřeným č i s, 9386, 



pokud nelze d o s o LI J i s ' .. 
osobě, by 'ie složil; na ~ou<d~ }~radltJ vkladní knížky a nelze uložiti 

.' v.' •• e ~ e CIS. 9462 
~pl~v.nel11 nepominutelného dědice k ;'. . v , 

jlstem navrhovatele zrušení o id vl ,l1yaYl hu na o a d e 1 e n 1 i měn í· 
za pozůstalostního fízení musí (seť ~11l C ,1 s,, 937?, , ' 
mosoudní soukromé orolJ!áše ' ,z d ~ 11 I, d e dle tví státi soudně' 
zůstalosti čís. 9213. ' Ili nerna pmvmch dl1sledků pro projednáni 
podmínky odevzdání předl v. 0 

cr e d i t i) čís. 9248. uzene pozustalosti právem věřitelským (i. II r 

spr á v a p o z fl s t a los t i není V;' 

§o 810 obč. zák. záleží jen na tom zhCI y~kon~va~e.levposlední vůle; 
zus!alosti, své dědické právo dostated~a ~dedlf 'pnhl~~lvSl se ze zákona 
spravp Poz~stalosti přísluší více SPol~~~d~~l~zal ~Il s. 87~2. 
statku; spravcem může b' ti' b v, po e pravidel o spoleéelnS!ví; 
soudu čís. 8790. Y I oso a tretl; volba osoby správcovy, 
opatření podle § 145 druhý odstavec ,v v 

obmezené právo dědi'covo čís. 9074. ' nesp. ríz. pre?pokládá výlučné a 

ode v z d a cíl i s t i TI a jest 'JO h I d kl . 
exekuce; dědice nelze uvésti v ·drr~l1 ~ p e, ' afaltol~lI; nemůže býti podkladem 
ponoyati věcí; pořad práva pro nárok d?~'uS a os ni S?U~ ~,el~í ,oprávněn dis_ 
Je ma v rukou čís. 9372. e Ice na vymahanI ve CI na tom, kdo. 
usnesení pozústalostního soudu ., v bl' . ' 
pozemkové knihy, jest usnesen{nt~: - }' . Pk°,,:,~len ,Z~~IS odevzdací lístiny do 
do d at e č n é říz e r í odle § vecI v?1 OVIlI CI s. 9467. 
bylo-li tu již dříve jtnak je.'t po~')~9 nes~: nz.;! místopřísežné seznání jmění 
čís. 8779. ' ;-,. upova I pod e čl. XLII uv. zák. k c. ř. J. 
opatření pozůstalostního soud . k v 

jež by bylo Izve .n~padnol1ti reI~r~~~ t7~.d~~~ka není soudním 
povolanym dedlcllm (kupitelům jich dědic k . ~h ' o H y, 

k rekursu do usnew"ní POZu's!a!o ! 'h d Y podIlu) nepnslusl právo h' h .... s ll! o sou u sch I" 'h I 
Y~ .sp~ll1.dědicú o prodeji jich dědick :ch )' , o • va UJI:! ? sv~ ?uyu dru_ 

la.nYl!l1 dedlci aneb soudem již zaříze ,y, .r. od:lll, opa~r~llI UC1I1ena povo_ 
dlckych podí!ú a působí také pr~ti nta p:otl 8~m, platl 1 pro kupitele dě-
jop!.stalostpímu věřiteli nepřísluší práv~ ~ ~~kurs~12'd ' 
ec ze by s~o o 0cdevzdání jure crediti čís. 9249 o Usneseni o odc~lzdáJ1l, 

v, ~Ok,ud nem~ pozustalostní věřitel právo stížnosti čís 94 
PO~!l~l, na~ada VIZ poj i š t ě 11 í . . 55. 
POZ1Vant: davka z majetku byla osobním dluhe Y' • 

pro vyměření rozhodné vlastníkem d m ~ozlvatele, domu, Jenž byl v době 
v § 512 obč. zák. týká se jen veřejnSrc~;n~!; °lm~z,el11 »pokud užitky stačÍ« 

Požívatel statku- podl § 87/3' . . Y , ave { Cl s. 8611. 
Práce pf·es c·a·s « de b J. n. Viz p rl s I II Š n o st pod I e § 87 j< 

,VIz o a p r a co' . h . . n. 
Pracov~ doba osmihodinná viz do;: I ~ ~ mlO? 1 n n á.. . , 

- rad viz s m I o II va s I uže b ,P c o V n lOS mlh o d I n n a. 
P' . nI. 

ravm moc: účel ustanoVení § 519 čís 3 c ř . " 
r .' ob· .. . . s. o JeJI výhradě; rozsah rozhodo-~. aCl pu.so nosti dovolacího soudu čís 8640 

J1l1ak VIz r o Z s II dek '. 
otázka viz o t á z k a. . 
poučení nesprávné viz p o II Č e n 1· p r < , 

Před' . v. aVll1. 
, plS Vl~ pr~dpls právní. 

zastupce VIZ zastup ce právní. 
Pr~vnická osoba viz o s o b a p r á V 11 i c k á 
Pravo chudých: § 72/2' c. ř. s. nelze obdobně' Y' • , 

chudých, jehož bylo dosaženo záko~.~~zlti n~ rozhodnuti o zániku práva 
niku práva chudých jest oprávně \~~ zP!~s~b~mi do rozhodnutí 'o zá
čís. 8'621. n s ezova I SI I zastup ce t;hudé strany 

není zákpn!1é~1o předpokladu pro udělení nebo 
se, v?utny~l11 utratami toliko stavu přiměřená po~ec.hání, zkrátila-Ii by 
vyz!va c 1 s. 8788. ' slusna nebo dostatečná 

177& 

- - podala-li chudá strana písemně II sborového soudu rekurs do usnesení, 
jímž bylo vyhověno žádosti advokáta, jí zřízeného, by byl spraštěn ze 
zastupování, musí b},ti rekurs opatřen podpisem advokáta čís. 9224. 

Prázdniny 'soudní: pod § 224 čís. 7 c. ř. s. nový doslov spadají i spory o' nárok~r 
ze zákona o placených dovolených zé dne 3. dubna 1925, čís. 67 sb. z. 
a n. č i s. 8632. 
spor o doplatek mzdy za práci přes čas čís. 9335. 
spor o náhradu škody pOdle § 31/1 zák. o obeh. pom. jest prázdnino
vou věcí čís. 9390. 
předpis § 225/2 c. ř. s. vztahuje se nejen na odvolání, nýbrž i na do
volání a na rekursy č i s. 8707. 
§ 225 c. ř. s. vztahuje se i na rekursní lhůtu do usnesení odvolacího 
soudu, Fmž byl zrušen rozsudek pro uznání čís. 9320. 
rozsudek odvolacího soudu, proti němuž není dovolání, nabyl moci práva, 
třebas byl doručen za soudních prázdnin; § 225 c. ř. s. nevztahuje se 

. na lhůtu k rozsudečnému plnění podle § 409 c. ř. s. čís. 9340. 
pro knihovní poznámku hypotekární žaloby čís. 9244. 
pokUd nešlo o zmatek, nebylo-li usnesení so-udu, jímž věc prohlášena 
za prázdnin ov oú, doručeno účastníkúm čís. 9379. 

Prejudicielní otázka v nesporném řízení viz nes por n é říz e n í. 
Prekarium viz v Ý pro s a. 
Prekluse: předpoklady její čís. 9297. 
Premie pojišťovací viz p o i i š t ě n í. 
Procesní nezpůsobilost viz str a 11 a ves por u. 
Prodejové řízení viz dra ž b a v n u cen á n a m o v i t o s t i. 
Prodlení: úroky viz ta rn ž e. 
Prodloužení promlčení viz pro mlč e n í. 
Prohláše1Ú záruční viz r u k oje mst v í. 

- žalobce podle § 410 c. ř. s.: pokud nebylo žalobní žádání prohlášením podle 
§ 410 c. ř. s., nýbrž alternativním žádáním čís. 8750. 

Projednání pozůstalosti viz p o z Ů s t a I o- s t. 
Prokuratura finanční viz f i n a n ční pro k II r a tll r a. 
Prokurista: plná moc jeho jest širší než příkaz č i·s. 8661. 

doručení mu v Německu čís. 8900, 
společenstva, zřizuje ho valná hromada čís. 9085. 
není povolán k zastupování družstva čís. 9086. 
pokud může býti ustanoven představcnstvem družstva čís. 9097. 
zřízení při společnosti s r. o. čís. 8842. 
společnosti s r. o.; znamenání firmy čís. 9262. 

Promlčení: pře vod n í hop o p I a t k u _viz pop I a t e k pře vod 11 Í. 
nároku z železniční dopravy viz do p r a važ e 1 e z nič n i. 
námitku jest vznésti za jednání v prvé stolici o důvodu žalobního nároku 
čís. 8622. 
při postupu věci na soud příslušný (§ 261,. šestý odstavec c. ř. s.) jest co 
do zachování promlčecí lhůty hleděti k žalobě tak, jakoby byla bývala po
dána hned z původu u soudu příslušného- čís. 8769. 
nároku úrazové pojišťovny proti osobám, ručícím za úraz provozem silo
stroje, .na náhradu toho, co jest pojišťovna povinna platiti po-škozenému 
čís. 8951. 
podle trestního zákona dúchodkov-ého čís. 9351. 
nároku na odmčnu za práci přes čas ve třech létech Cl s. 9413. 
tříletá promlčecí lhůta § 1486 obč. zák. jest lhůtou práva hmotného, na 
kterou se nevztahuje § 126 c. ř. s. a § 89 zák. o org. sQudní; následky ob
meškání pohledávky, dospělé podle zák. čís. 47/1925 do 1. dubna 1925~. 
nastaly uplynutím 3,1. března 1928 čís. 89-80. 
tříletá promlčecí lhůta čl. 77 srn. ř. platí i ohledně toho, kdo se zaručil za 
příjemce směnky ČÍS. 898'1. 



k • ť . 
v pre rzem promlčení podle zák ve 

zalaba podána dne 3'1. březn . CIS. 47/1925 sb. z. a ll. nestačí v 

so~~em p.řijata čís. 9236 a 1928 na poštu, nemohla_li již téhož' dze , 
pocatek prcrnlčecí IhM . " ne 
atd. čís. 9254. . Y pro pravD odporovati rozdělení 
n~roku z úmluvy, jíž se ku Hel ne . . 
neho. zemskou dávku z přín1stku h::á°v~toSti zav~zal 'p~o,dateli zaplatiti 
stal-lI se smír v době 1 d' no Y nemovltostt Cl s. 9395 Za 
ochr ,. , C Y Barok na vráce ' , I t . 
" . 817,aJ . nebyl ještě promlčen podl 'h ,TI! up a y podle § 20 (3) zák 
Cl S. 20. ' e a narok třicetiletému I .... na 
P9107Čgátek promlčecí lhůty podle § 20 (3) 'k prom cení 

t: za . na ochr. náj. čís. 8719, 8734 
~bg a:a~ke,) Z?~ přes klid řízení bylo řádně ' 

. • C 1 s. 9046. pokračováno ve sporu (§ 1497 
otázv~u, zda bylo řádně pokrač . v ~ 
k"pnpa.du čís. 9396. ovano (§ 1497 obc. zák.) lze řešiti jen .... 
pr~trhuJe se podáním žalob u v. pnpad 

- otazku přetržení promlc'e . y v rozhodcI ho soudu čís 8983 
J'e t nt srn enky dosp" v. v d . . s posUzovati podle čl 80 v v' • .evSI pre účinností směn 'k 

Pronájem první viz och . s.~en. r., mkohv podle § 83 směn zák č'í za
900
ona, 

Pr rana naJemců . . s. 8 
orogace viz příslušnost podle '. . 

Protestace viz smě 'll k a. § 104 J. n. 
Protokol: odepření d' 

čís. 9"74. po PISU poručníkem strany,' k d 
't po II není třeba dalšího šetření 

- pokud jde o zmatek podle § 47 .. 
ProtOkolace obchodníka VI' f' 7 CIS. 8 C. ř. s. č f s. 9222. 
P . z 1 Trn a 

rovlse viz smlOuva sprO'stř' 
Provozovna viz příst v _ edkovatelská. 
P ",snost podle § 87' 

rozatímní opatřeni' p ř' 1 v J. n. 
v, • lS USl10st viz přícl v 

prl1?Ustnost dovolacíh "kusnost.podle § 3087 ex ř 
I ~ ~ 1. o. r e II r s u VIZ stí ž n o st do' . 
zaJernn' vo-

, ym popsáním vnese' h ' 
pravo zákol1ne' nyc svrsků viz za'sta ' 
p dl' . V 111 
~ e z a k o n a '0 n e k a I é s .. v. • 

prava třet~c.h osob k předmětům o u t e.~ 1 ylZ S o' u t ,ě žne k a I á. I 

~e§st uplatmh sporem; cenu PředmvrOOsttI~eny:m prozatímními opatřením:, 
e t07 ~ 4

b
02 e~:.. ř., jest určiti podI~e § 5; t~YC~. sP08rů zahájených POdl~ 

re lOsa a muze odporovati ., lb' . Cl S. 626. 
nictví. jest právem, nedoPouš:ějí~f~U pfgdl~ § ~7 ex. v ř.;, '(Ý,hrada vlast-
bylo-ll na věci vy.loučené k za mm opatrenl CI s. 8993 ' 
nepř'p t' z exe uce povoleno ti ' 

1 us nost uplatňovati návrhe' ., ,pro,za mní opatření, lze 
podle Obdoby § 39 čís. 2' ex ř. I? dna zrusem prozatímního opatření 
~trany; nestalo-Ii se tak nejd~' 6re rto~hodnutím o návrhu jest slyšet; 
upll10st řízení čís. 8755-: zrna ecnost, nýbrž po případě o n~~ 
nel~e se domáhati plnění zažalovan' h ' 
o ne1i3 r~z~odnuto sporem čís. 8'89: o naroku a to dříve, než bude 
pOkracovam v konkurenčnl'''' .. 
škod C1l1nostl může zp o b·t· 

v u ve smyslu § 38:1 ex ř. , USO 1 I nenahraditelnou 
~l1ze předbíhati rozhodnutí 'sp~n;Okud .,p.ovolenI, er,ozatímního opatření 
11z v návrhu na povolení- 'e t v vve veCl hlav11l c I s; 9221. 
prozatímní, opatře~í čí s.J ~3lt~esne označiti nárok, pro nějž se navrhuje 
k povolem prozatlmního o ar ' 
v~ž~d~le~ by nebezpečí, ohrtžu~~Tv~~do~~~těn~IPJ~ěžité pOh~edá~ky se 
n~lll, uznIkova, třebas nikoliv ob ,po e aVky, vychazelo z jed
vec!le; nestačí najmě okolnost ... ~yslneho; nestačí pouhé ohroženi 
v CI!i~ě ~ í s. 8816. ' ,ze y Tozsudek musel býti vykonán 
osvedcenl ,nebezpečí p dl § 
v tom, že má odpůr~e o si~l 37~ ex. ř. čís. 8885. 

a v clzozemsku, že jest v platebních nesná-

zích a že vybírá peníze za zboží prodane v tuzemsku a pi'enáší je do 
sídla svého podniku, nelze spatřovati nebezpečí pOdle § 379 ex. ř. 
čís. 9250. 
k ~~jišt~.~í, pah~edáve~ za dědicem lze i pro peněžité pohledávky po
~91~il ,Za]lsťovacl pr?~tredky podle § 382 ex. ř.j pohledávkami, k jichž za
J!~tem lze tu povohtt prozatímní opatření, jsou i pohledávky nepeněžité 
Cl s. 9214. 
není třeba, by byl osvědčen přímý úmysl dlužníkův zmařiti nebo značně 
ztížiti exekuci, stačí pravděpodobnost toho; pokud sem spadá případ, 
že se odpůrce nepoctivě zachoval k svému společníku; povolení ob
stávky vkladů spořitelních a záloženských či 3. 9125. 
vklady u peněžních ústavů mohou býti obstaveny i bez zabavení a
uschování vkladních knížek čís. 8885. 
soudní obstávkou není odpůrci zapovězeno vydobytí vnuceného zástav
ního práva ve prospěch obstavené pohledávky proti poddlužníkovi; po
kud nemfiže tu poddlužník uplatňovati námitku oposiční žalobou' čís. 
8945. 
zákazem odpfirci s pozemky nakládati a je obdělávati (vnucenou sprá
vou pozemků) nelze povoliti v mzepři o odevzdání a vrácení propachto
vaných pozemků ke dni, jenž nespadá v období sklizně čís. 9090. 
pokud za sporu o rozluku jest povoliti placením měsíčního důchodu 
manželce čÍs. 9110. 
zdráhá-li se likvidátor zastupovati firmu ve sporu čís. 8907. 
pokud není přípustným v nesporném řízení v zájmu nezletilce čís. 9405. 
knihovní poznámka hypotekární žaloby čís. 9244. 
bylo-li o odporu do povolení prozatímního opatření rozhodnuto právo
platně dříve, než došel nejvyššího soudu dovolací rekurs do povolují
cího usnesení, nemůže nejvyšší soud již nic změniti na povolení proza
tímního opatření čís. 9140. 
pod 1 e § 382 čís. 6 ex. ř.: lze povoliti dědicovým věřitelt'lrn přes to, 

že dědic není dosud při nemovitosti zapsán jako vlastník čís. 9214. 
proti povolení knihovní poznámky zákazu zcizení a zavazení na 
nemovitosti nepatřící odpůrci ohrožené strany má právo k rekursu 
i knihovni vlastník nemovitosti; lze -povoliti zákaz zcizení a zatí
ženi nemovitosti, i když neni připsána odpůrci ohrožené strany 
čís. 9431. 

pod I e § 382 čís. 7 ex. ř.: proti zápovědi jest oprávněn k rekursu 
i poddlužník; nevyžaduje se osvědčení, že odpórce ohrožené strany 
má nárok, jenž se má obstaviti; stačí osvědčení nároku, k Jehož 
zajištění slouží obstávK.'i čí S.- 9431. 

P Ů' dle § 382 čí -s. 8 ex. ř.: nemúže se domáhati zletilé manželské 
dítě, jež nežije v otcově domácnosti čís. 8898. 
byl-li po podání návrhu, ale před jeho vyřízením spor o rozvod 
manželství právoplatně ukončen odmítnutím žaloby čís. 9332. 
navrhla-li manželka v žalobě o rozvod placení proz. výž. na dobu, 
až bude o žalobě právoplatně rozhodnuto, jest je přiznati již od 
podání návrhu čís. 9'142. 
nelze povoliti, neosvědčila-li manželka ohrožení v době posledního 
spolužití čís. 9347. 
bylo-li manželce povoleno oddělené bydliště až do právoplatného 
ukončení sporu o rozvod, nárok její na prozatímní výživné, třeba" 
i manžel navrhl, by mu bylo povoleno prozatímní bydliště čís. 9476. 

Průvod viz d ů k a z. 
První pronájem viz och r a: n a n á j e m c Ů. 
Prvý rok: soudce konající ho u sborového soudu, jest soudcem nalézacím čís. 9031. 

lhůta § 23'1 nemusí býti, přesně dodržována, vždy však musí býti určena 
tak, by byla odpůrci umožněna dostatečná příprava k roku; určení ne
postačitelné lhůty múže býti zmatkem podle § 477 ČÍs. 4 c. ř. s. čís. 
9083. 
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Předběžná ot' ka p_ ,az v nespům' v· , • 

redkupm práv? kn~hovně za~~a~~z.enl VIz nes P ? r n é říz e n í. 
~~~tOSŤI; knihovní SOUdte°~~~ ~~~zUle v?ln~v n<;tkládání vlastníka s 
) 

. vmen pnhhzetr k němu z ú~ d ne_ 
v astník jest 'v ra 11 čf s 
bližších odru opravnen ujednati s třetí osob' . 
Předkup~íka ~nek a 1?ak, věc nabídnouti te r~~ k:pm 

811:1011V1I 1 co do 
Pťedložení Jistiny viz I i s ~hradltl naklady parcelace lí s. ~;8dkupmku; Povinnost 
Prednostenský p "d . 1 n a. . 
P • d fl avek VIZ z a ~ fe nostní zásta " ruestnanec st 't ' 
Předpis právní: ~~~šEr~vo vi~ z á s t a v n í p r á v ~ 11 1, žel e znl Č 11 í. 

k d l1y. pJatI stale J'evr . 
po II nov}1 právní ř d ". s e pro poměry založen . 

v- ~ služebni vOjenské
P v~z p~s I ~~by~ na,dán v zpětnou účmno~tíZ~ t~~ogi:1atnosti, 

~:eddpoJatost znalce viz z 11 a I e e n 1 p r e d p I S Y voj e n s k é 4. 
re seda honebního"b . c. . 

Představenstvo spolec~ °tru 
VIZ hon i t b a. 

P V'" ens va VIZ s p ) • reJtll1aCl cena viz o e c e 11 s t v o 

PřP~e!!~aktel dIu~u VlZ ~ ~ ~ ~ ~ ~\~ Vdá) r he for m a (n'á hra d o v y' 
elW.Z a manzelství u u. z á k on), 

Pťeklad viz PŮvod:~~érnan.želství 
Preměna spolecnost. p r a v o. 
p. 1 t k I S r. O v druvst . rep a e II á 1 e m 11 é h' z VO VIZ S pol e čet 
v- na poj i s t n é m

O v~~z o c ~ ~ a II a, n á j e m c ů. n s vo. 
Preprava zboží po • ) ,P o Jl stě n I 
pv v , ze eZI11clch VIZ d 

:erusem sporů viz soup OPl~va železniční 
Prestavba\Vizoch I~pohledavek . 
p. t v , ran a n a J e m ' re rzenl promlčení c u. 
Převodní poplatek vylz pro mlč e n í. 
Převzetí dluhu: § 14~~PobPI~tek převodnÍ, 

o c zak platí i Y' y 

při p{evzetí k d : pn prevzetí část! Jmě' k 1 
- - nem darovlnk ~ kJd; o převzetí podniku čís. 9n~61o o nosti rozhodné 

Příčinná souvislost VIZ s ,J _ yz se stalo bez úplaty čí 5. 9412' 
Přídavek drahotni, předn~ ~ v I s ,los t pří čin n á. . 

n e c t' 'v s ensky, vyrovnací atd Y 

_ str"" v ~ a tnI, zel e z nič ní' zamest11ance Viz z a m ě 5 t 
tl.7nJ VIZ zam v t . 11 a-

Příděl půdy VIZ po es na!lec obecní. 
Přihláška dědická VIZ Z pe ~ zkuoo 'Vl a ) r e for m a (p ř í dělo V y' 

- k dražebnímu roku VIZ s d ~ ~ s t. z á k on). 
Příhoda v dopravě viz 'h a z b a v n u cen á. 
Příkaz: rozdíl od plné" ~~CI r" ~ d a86š k o d Y dr á hou. 

- směne' , CIS. 61 
t 

cny platební VIZ s II ě n k ' 
- s avebního úřadu a. 

P~~~ání k vybráni POhl:~:~: a v.e b n í ú řad. 
P!!me daně viz daně PřímYé VIZ exekuce na Pohledávku 
p~!p~~vný spis a rozsudek ro . v , , • • 

Prtrazka k dOVOznému . g zrn eskam VIZ r o Z s 1.1 dek v 

- obecní k p r· e vlz
d 

o, p r a važ e I e z nič n í pro Z m e s k á II í. 
Př' v, v OnI m II I . 

trOCl: podle nař. čís. 173/21 .P o Pat k 1.1 VIZ pop I a t e k y 

nem čís 46/1925 a . pomlllulo pro žalobu o place ' p r e vod n í. 

~~~ ~er~~~b~~ollla~a~~J~~~u z~~~.~~Ž/~~~~~ÝčT fg.ří~~l&1 č~~~~~!~~~;h~ J!~~~ 
- viz též s o II P i P Y po UClll;lOsŤI smlouvy čís. 8705 Y CI~. 60/1926 vzta-

p.' h k·' , 5 poh)edavek 
Nsa a rIVa a obnova říz ' , . 

Příslušenství: vyhledává S/~I VI: ob 11 o V a s por u. 
čís. 9432. y vec byla ve vlastnictví t h 

k d o o, komu patří věc hlavnI' 
po II nárok vydražiteHí 

P
v, y náleží na pořad práva Č íVs 1~~73vydál1í příslušenství vydražené 
f1s1usn~st: pří P II S t Ii o s t d' " nemovitosti 

mltce nepříslušnosti SOUd~ ~i~ 15't
C

,lyh o rek II r s II při rozhodovánI' 
I z n o s t d o vol a C í. o ná-

lilY 

V á z a n o s t s o u d u viz tam ž e. 
pokud jest námitka nepříslušnosti opozděna čís. 9036. 
llám~tka, že žaloba patři podle (kolektivní) smlouvy před rozhudčí soud, jest 
nánntkou nepříslušnosti řádných soudů ~ í s, 9130, 9316. 
pokud přikázání věci rozhodčímu soudu zakládá obranu nepříslušnosti řád
ných soudů čís. 8961. 
pokud nejde o námitku nepříslušnosti pořadu práva, nýb.rž o námitku ne
příslušnosti řádných soudů při žalobě člena společenstva proti společenstv~l 
čí 5, 9195, 
bylo-li do rozsudku, vyřizujicího hlavní věc, pojato rozhodnutí o námitce 
nepříslušnosti a neodporuje-li se zároveň rozsudku ve věci hlavní, jest pří
pustným opravným prostředkem rekurs, postup soudu, byl-li rekurs uznán 
důvodným čís. 9256. 
ohlásil-li žalovaný při prvém roku námitku nepříslušnosti, ale nepřišel-k roku 
nařízenému k jednání o ohlášené námitce i ve věci samé, jest o ohlášené 
námitce nepříslušnosti rozhodnouti podle údajít žaloby čís. 9256. 
námitku nepříslušnosti nelze zamítnouti jen proto, že jsou k jejímu odii
vodnění uplatňovány i důvody, rozhodné také pro věc samu čís, 8833. 
podle § 7 ~_) ], j,.: sa';"nosoudci patří jen spory o majetková práva, jež jsou 

přikázány sborovým soudům podle hodnoty rozepře; nepatří sem spory 
z nekalé soutěže čís. 9456. 

podle § 28 j. n.: předpokládá se, že občanská právní věc jest podrobena 
tuzemské soudní pravomoci; pokud patří věc 'k pravomoci tuzemského 
soudnictví č i s. 8930. 
k provedení rozvodové rozepře cizozemců čís. 8745. 
pro rozluku manželství cizozemců, již uzavřeli sňatek v cizině a neměli 
v tuzemsku poslední společné bydliště čís. 9,255. 

podle § 45 j. n.: platí ve sporu vymáhajícího věřitele s poddlužníkem podle 
§ 308 ex, ř, čí 5, 8845, 

- pok>.id neplatí ve sporu vymáhajícího věřitele s podd!užníkem čís. 8912. 
podle § 49 čís. 3 j. n.: i pro žalobll' o placení reluta za výměnkové dávky 

za uplynulou dobu čís. 9286. 
- i pro spory o zřízení výměnku a o úpravu poměrů mezi výměnkáři sa

motnými, jakož i mezi nimi a hospodáři čís. 9160. 
podle § 49 čis. 5 j. n.: pro žalobu o vrácení pachtovní jistoty; lhostejno, 

že žalobce již v žalobě přihlížel k dlužné částce pachtovného a odečetl 
ji ze zažalované jistoty čís. 93'19. . 
nebyla-li spornou jsoucnost pachtovní smlouvy, nýbrž žalováno jen 
o určení, že pachtovní smlouva jest zrušena,_ jest výlučně příslušným 
okresní soud čís. 8757. 

podle § 54 j. n.: domáháno-li se na rukojmím zaplacení dluhu s úroky a s útra
tami vymáháni pohledávky proti hlavnímu dlužníku, nej-sou úrokové a 
útratové nároky vedlejšími náklady podle § 54/2 j, n. čís. 9276. 
není závady, by jistina a úroková po.hledávka nebyly uplatn.ěny zvlášt
ními žalobami, jež co do věcné příslušnosti jest posuzovati samostatně 
čís, 8795, 

podle § 55 j. n.: rozhodovati o vzájemné pohledávce řídí se částkou, kterou 
má býti započítana čís. 9186. 

podle § 57 j. n.: zajištěním pohledavky rozumí se jen její zajištění rukojmím, 
zástavou nebo jistotou, nikoliv však zajištění provedením odpůrčího 
nároku čí '5. 9230. 
při žalobě o vydání výmazní kvitance neřídí se hodnota předmětu sporu 
§ 57 j, n, č í 5, 8875, 

podle § 77 j. n., druhý odstavec j. n.: spadají sem i žaloby o rozdělení jen 
části pozůstalosti čís, 87'59. 

podle § 83 j. n.: domáháno-li se úplaty za propůjčení zámeckých místnosti 
k užívání po dobu honů čís. 8888. 

112" 
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podle § 87, druh' d ' t v' v Y o stavec j. n.: pak 'I • 'v. S aCI, ze ke sporu zavdal od v ua Jest zvlastmm závodem prode" 
spor o vyklizenI zvláštnlht ,net pr?~oz zvláštního závodu' nále" Jna; 
pOjem »zvláštního 7a'v d zavodu Cl S. 9463. ,Zl sem 
.. . ._ o u«" nestačí p h' , 
Jlma a proti zaplacení vydá~á Č ' 86~U a mlstnost, kde se zboží p" 

podle § 87, třetí odstavec' . v~ s. 4. fl-
dělen v pozemkové ref6'r~6' rO.Zl~atele~ statku jest ten, komu byl při

padle § 87 a) j. n.: ob h d 'k 'Je o pozustalost) č I s, 9294, 
Jeh v 'v I C o 111 em ve smyslu § 87 ) , , ~z ,u.ce em jest zpracovati a z ". . a J. n. není družstvo 
rahene Jeho členy čís 8741 uZltkovatl hospodářské výrobk ) 

P
d§88 " y~ 
ev' prvý odstavec, j. n.! od' . , . 
Jozku splatnosti a žalovatelngsti Pbs

, Ob]~g~~C1ho lIstu, obsahujícího do~ 
podle § ~8, druhý odstavec j fl.' b' l~. ", . 
. zbOŽl zasláno osobě rozdflnt (i IO-:h. k pn~azu (tuzemského) kupitele 

~~l1:y rozhodno, zda zboží došlo o a~~zmy), J~~t pro včasnost dojití fak
J1Í1m ... fa~tury kupitele čís. 8749 esata dnve anebo 'Současně s do-
zalozene pro veřejnou I'" . proti veřejnému společ~f~u ec ... n?st sPlatí i pro společníky; pokud neplatí 
zaslal-li prodatel b v, CI s. 833. I I '''' Z OZl na několikráte t .... s a ucet č Ls. 9285. a eprve pn poslední 7.ásilce za-

pOdle§89j n'pkdl 9438. . .. o II ze uznati oprávnění k domicilování směnky čís. 

podle § 93 j. n.: ~est omezena I t nej~,e O' ně c í s. 9454. 1a. zv. vlastní společenstvÍ v rozepři; pokud 

- stacl, by!alobce v žalobě tvrd"l HY' :~ spolecníků ve sporu má ~b:C P? prd-~dye z~ sporu dolíčil, že jeden 
Cl s. 9240. ,ne su Iste pred dovolaným soudem 

podl: § 96 j. n.: podáním prohlášení o v , v zalobu .navzájem čís. 8629. zpetvzeh zaJoby pomíjí sudiště pro 

podle ~ 99 J. n.: stačí jakákoliv věc žalo ' " . ~~I na tom, zda takové jmění J"e ~ane.h? CIIZ1l1Ce nebo právo a nesejde 
Cl s. 8864. s zClzIte no neb exekuci pOdrobeno 

pOhledávka žalovaného ne ř tl'· . lobce odpočetl od své Vyš"'~ es ... at byh Jeho »jměním« třebas ji ža-
i majetek nepatrný jenž jf~ taza ~vané pohledávky č í s~ 8963. 

_ tvrzená žalobcem p'ohleda' ka ... vY
I nat z exekuce čís. 8988 .. h v a za ovanéh . ž b . 

I Je o dlužníkem, není jměním ve srn SI~,§Je .yla ~~přena žalovaným 
podle § 104 j. n.: podpis objedna 'h r y 99 J, n, Cl s, 9232. 

s ~elÝn: jeho obsahem, tudíž ~l SO d~~~~ kllpltele~ z~amená, že souhlasí 
pry ne cetl celý objednací list čís. 873~oU o pnslusnosÍ1; lhostejno, že 

cl. ~56 bt odst. 2 mírové smlouv St·O . , 
l,oucena pnslušnost r~kouských soKdŮ' ~rmainske byla naprosto vy
umluvy stran o příslušnosti rakousk' h aTIl~ o byly v platnosti ponechány 
pokud jest zmocněnec oprávněn ~c ~ou ,ll pOdle § 104 j. n. čís. 8771. 
k této úmluvě netřeba podati prfik ~};dnaní příslušnosti, o zmocnění 
nevyžaduje se by prohl' v, az -JIZ v žalobě čís. 8789. 
prohlášení žal~vaného a ~~en~ st~all ~yla v téže listině, stačí písemné 
k doh?dě stačí doložka v uo;·z za o, ce y žalo~ě.yč í s. 9346. 
potvrdIl svým podpisem třeb1ed.n~clm'( hst~~, je]z objednatel (kupec) 

podle § 111 l' . '" s Jej necetl C 1 s, 9501. 
. n .. nelze prenestI přísluš t I ~~'fUčenec (čsl. příslušník) j Vt'" nlos ~ce a na cizo~emský soud je-li 

Cl s. 9120. es e vastmkem nemovItosti v tuze'msku 

'913eI8z5e. použíti ohledně cizozemského pOfllčence "" nebo opatrovance čís. 

na cIzozemský soud nel' '"' tostí ležících v tuzemsku z; ,pre
9
n
3
csti substituční věci ohledně nemovi-

p dl §' 17 Cl s. 85 o e ex. ř.: spory vymáhajícího-' ...... ·t I 
§ 308 ex. ř. patří před obecné sUdi~:ndel e ... ~kPo~~lužníkem ve smyslu e UZnl a c I s. 8845,. 
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náleží- sem spor vymáhajícíhO věřitele s poddlužníkem o náhradu škody 
podle § 301 ex. ř. jakož i o určení, že dlužník jest ve službách pod
dlužníka a že má důchod určité výše čís. 8912" 

_ k žalob" podle § 36 čls. 1 ex ř. čl s. 9496, 
při žalobě podle § 37 ex. ř. viz žalob a pod I e § 37 ex. ř. 
podle § 387 ex. ř.: procesní soud, u něhož byla podána jen žaloba o rozluku 

manželství, nikoliv žaloba na placení výživného ani na odvolání daru, 
není příslušným rozhodovati o návrhu na povolení prozat. opatření ma
jicího za účel zajištění nároku na výživné nebo na vrácení daru čís. 
8970, podle § 387/2 ex. ř.: jsou-li odpůrcem dvě fysické osoby, Z nichž každá má 
bydliště v obvodu jiného okresního soudu; pokud nemůže ohledně dru
hého od-půrce býti postoupena věc jinému soudu čís. 9-444. 

podle § 77 (1) úp. ř.: nenáleží sem rozhodovati o návrhu, by úpadkový soud 
zabezpečil navrhovateli zvláštní práva a nároky, které uplatnil proti 

úpadkové podstatě čís. 8714. 
odpůrčí žaloba: vždy před obecným soudem č í 's. 9208. 
podle zákona ů splátkových obchodech viz ,s plá t k o v é o b c hod y. 
podle zákon~ ze dne 25. října 1925, čís. 217 sb. z. a n. viz po řad p r á va 

(stát), živnostenských soudů~ nejsou příslušny pro žalobu zaměstnance proti býva~ 
lému zaměstnavateli o náhradu škody, zpúsobené prý mu nesprávným 
potvrzením jeho někdejšího zaměstnavatele o zpusobu ukončení pra
covního poměru za účelem dosažení podpory v nezaměstnaností 
č I s, 8767, pro žalobu zaměstnance na zaměstnavatele o zaplacení daně, třebas 
pl atební příkaz byl vydán teprve po ukončení služebního poměru 
č 's' 8884, § 3'7 zák. nevztahuje se na spory zřízencft vykonávajících kupecké nebo 
vyšší nekupecké služby; v těchto sporech řídí se věcná příslušnost řád
ných soudů hodnotou předmětu rozepře čís. 9318. 
pro žalobu hudebníka na kapelníka o zaplacení mzdy není příslušným 
soud živnostenský čís. 9495. 

Příspěvek s.polečenstva viz s P o leč e n s t v o. 
_ stavební viz s t a veb n í pří s p ě vek. 
__ viz též ruch stavební. 
_ ky k nemocenské pokladně viz poj i š t ě n í n \.:' moC e n s k é. 

Příspěvkové známky viz cen n é p·a:p í r y. přístavba v cizím domě: pokud lze na užívání její povoliti exekuci podle § 331 

ex. ř. čís. 8949. 
Přistup k dražbě viz dra ž b a v n u cen á. 
Psací stolek: vyloučení z exekuce č í '5. 8934. 

_ stroj: vyloučení z exekuce čís. 8934. Půjčka: i věci zuživatelné lze půjčiti k účelu, vylučujícímu jejich zuživatelnost 

či s. 9021. 
_ válečná viz válečná pújčka. 

Pumpovaci zařízení viz P o zem k o v á r e f o- r ma (n á hra d o v Ý z á k on). Půtahy (indicie): význam jich v -průvodním řízení; s pominutím jich nelze při-
stoupiti k v~rslechu stran čís. 8g5,z. 

Původ manželský dítěte viz dít ě . Původské právo: bernské úmluvě čís. 401 sb. z. a n. na rok 1921 jest dáti přednost 
před zákonem čís. 197 ř. zák. z r. 1895; ode dne účinnosti úmluvy v tuzemsku 
bylo chráněno- právo překladu; bylo-li puvodské právo postoupeno až po 
počátku účinno-sti bernské úmluvy, příslušelo postupníku po případě právo 
již od nabytí účinnosti bernské úmluvy; ochrana § 28 zák. čís. 197/1895 
jest poskytnuta též dílu, jež vychází v oddílech čís. 8657. 

Rada lékařská soudni viz z b a ven í s v é p r á v n o sti. 
obecm viz o b e c. 

_ správní akciové s.polečnosti viz s pol e č n o s t a k c i o v á. 



Rakousko' e k . • x e tl c e VIZ e x e k . 
- uprav, a pohledávek llce (cIzozemské e k 

hled v rak h xe učnÍ titUl) avek. . II . korunách viz soup' Y. 
Rakouskouherská banka . I S P o~ 
R . VIZ stát. 

edukce VIZ p ojišt" , 
RjCk en,. 

e sn: pokud lze rejstříkovém 
postupu valné hromad II . SO~du přizl1ati právo ře I " 

- z á p i s y f i r II y Y alkc~ove společnosti čís 9~46Z (DUmatI zakonnitost 
spol v , SpD ecenstva '. 

e cen s t v a, s P o I e " , s.p o 1 e Č II o s t i atd . 
Reklamace viz do v cnost. . VIZ firma, 
Rekurs viz stížnb:: va zeJezniČní. 
Remitent viz smě II k ~ 
Remonta viz kůň vo:en . 
Remunerace: exekuce ~iz s k y. 
Restrikce zaměstnanců . ex e k...ll Cen a p I a t y. 
Retenční právo viz z a dV'rz" z a m e s t n a II e c. 
R ' zovací pf' 

evírn:i bratrská pokladna viz d v a v o. 
POdáni). razba vnucená ( 

R rozvrh nejvyšš"ho evisni svaz družstva . 
Rod' V VIZ S P o leč e n s t lce: povinnost d 'tO v. vo. . d a I veno VIZ sml o 

- ~lfě n~n~, )ímž převzal otec peněžIté II :á~a Sk vat e ? n í. 
může z;:~ti aot~rCdh~v~vat~, nepotřebuje :vkft~ft1s~u~~f za to, že bude sama 
odevzdání dítěte Vi~~h,a:lvPlnění jen pořadem práva č í soc3~~~Y; matka se 

Rok draže?ní. viz dra ž b a. I e. . . 
-v Pt;y VIZ prvý rok. 

Rozdelem pozůstalost,'" pr',' I ' . 
R • s usnost H I v 
ozepře rozsouzená' opom t' .v~:z pns usnost podle § 77 J. n 

1 v' enu I nlzS1ch soudů b" . 

~~~7~1:~~~IO~;;!~on~~íct~~~h~~~~~~~~sfi~~t~~~~ °st~~~~u vŠ~~~ j~~íP~to~fc-
_ ~e~~j?ll~~~t:aPis~ ?e(dOV?lenou no~o~o~e~\ ~~n~~~7 strany v tom směru 

vec! sml<-em) vy , v, . - pokud není Ji ota'zk " rovnane c 1 s. 9328 há' , a VIny na r' d . 
za bt':h~~d~~j~i ~ dnoí, bdYl-liv předmě~~~ dří~~i:í~~e ~p:~nže!stvkí čís. ~762. 

v t Uvo u, ze pohledávk t 1 naro na vymaz 
me ~T, pozdějšJho sporu pak smluv~' a p a~ně vúbec nevznikla, před_ 
~zm, e, poh.ledavky čís. 9247 I naro na zaplacení platně prý 

?mahano-h se v obou žalobá~h ~ 
~tVI~ ndao~a,~l~cel1í ,!éže ~ohledá~ki Z~~1~1 u~~ábno Pbfálvem, že exekuční 

, a lano tez zrusení exek v 'v as yo se v obou ža-
m,:hala zrušení exekuce Ov 1 , .. u~e, pn cemž každá ze žalob s 
~az(l.royána:h .pohled.ávkt zeoz~n~J~nym us~e~e~ím soudu č ís. 94l7~ do
;1~Va1;1 s~enec.ným řízením č í~. J8fó3

1 
vadl JťJ1mu napotomnímu uplat-

za ovana-h v Jednom s v . , . 
sporu k v., poru vereJna Dbchod' I v 
bvl-l' pal _y'ereJ11I společníci čís, 9241 ni spo ecnost, ve druhém 
'. 1 up atnován ve sporu ", " 

neJde o 1li" domáháno_li se v~aJ~fi;r,,~á;~k ~apočtením čís. 0034 

g~~~č~:f~tYz~hož~á~;~~~e~hran~é z~J:~k;, °ee p~~~~i~lp~ot;di~:ll~ení 
- - zahájená věc podle § 15 (3)k ~akkonu o nekalé 'Soutěži čf s 8917111 se 

Rozhodce viz r o z hod" , za . O' nek. sout. čís 9215' . R v, C I S o u d. ' . 
oZhQdcl sou~': jest jím paritní komise ro ~ ~ , 

nejde o nepřípustnost pař dP z~mede1ske práce čís. 9464 
s~u~ů čís. 9130, 93-16. a u prava, nýbrž o nepříslušnosť řádných 
namltka, že žaloba patří podle k -1 • , 

kOll ne~řísl,ušnosti řádných sou~ů~kt1V11I smlouyy před něj, jest námit-
v k?lektIvnl smlouvě jest třeb ,~k platnostI dohody o rozhod':' 
lektIvní smlouvy čís. 9130. a pls_mné formy pokud jde o spor z ~'~ 
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pokud přikázání mu věci zakládá námitku nepřípustnosti pořadu práva 
a pokud námitku nepříslušnosti soudu čís. 896l. 
nejde oň, měli-li podle smlouvy b)'rti dosazeni odborní znalci o určitých 
skutkových okolnostech čís. 8983. 
podáním žaloby II něho přetrhuje se promlčení čís. 8983. 
k tomu zda jest rozhodce vyloučen z důvodu § 20 čís, 1 j. n., jest při
hlédnouti z úřadu; pojem strany podle § 20 čís. 1 j. n. Č-í~. 9237. 
jde o případ § 595 čís. 3 c. ř. s., nebyly-li rozhodci podepsány ani 
prvopis ani vyhotovení rozhodčího nálezu; podpis na hlasovacím zá
znamu nestačí čís. 9464. 
má-li býti smlouva o rozsudím účinnou pro strany určitého sporu, musí 
býti sjednána mezi nimi a nestačí, že ji snad sjednaly jiné osoby súčast
něné nějak na právním poměru, tvořícím základ sporu; nepřechází na 
Singulárního nástupce v právním poměru čís. 93,16. 
společenstva: podrobení se mu nezletilcem v učební smlouvě vyžaduje 
schválení poručenstva čís. 9303. 

Rozkaz platební v upomínacím řízení viz u p o m í n a c í říz e n í. 
Rozklad: nezná ho exekuční řízení čís, 8608. 
Rozluka: a v Ý ž i v n é man žel k y viz v Ý ž i v 11 é man žel k y r o z I Ů' u

č e n é. 
čsl. soud nemúže povoliti rakousk)'rm státním občanům, jsou-li římsko-kato
lického náboženství; pokud se mohou cizinci, bydlící v československu, 
domáhati u československých soudu rozluky; pokud jim však nemůže býti 
povolena čís. 9079. 
pro rozluku manželství cizozemců, již uzavřeli sňatek v cizině a neměli 
v tuzemsku poslední společné bydliště, příslušnost podle § 28 j. n. čís. 9255. 
polských příslušníků: nemohou o ní rozhodovati československé soudy 
čís. 9489. 
bylo-li manželství k žalobě jednoho manžela právoplatně rozvedeno pro 
hluboký rozvrat, aniž uznáno na vinu manžela, jest i druhý manžel oprávněn 
domáhati se rozluky podle § 17 čís. 9095. 
ustanbvení čl. l. vl. nař. čís. 362/1919 neodporují zákolJ.'J čís. 9'105. 
pojem odpuštění [§ 14 c)], pokud jest jím soulož čís. 9228. 
pokud lze se dovolávati Odpuštěných skutečností čís. 9'500. 
pokud musí i nevinný manžel snášeti rozluku čís. 95'00. 
rozluku pod I e § 17 z důvodu zlomyslného opuštění lze ipovoliti jen, stala-li 
se marně výzva ve smyslu § 13, c) rozl. zák.; byla-li rozluka povolena, ač 
tyto předpoklady nebyly zjištěny, jde o zřejmý rozpor Sle zákonem čís. 8806. 
pokud manžel vinný rozvodem nemúže se domáhati rozluky podle § 17 
rozl. zák. čís. 9330. 
pokud nelze povoliti rozluku podle § 17 rozl. zák., nelzé-li podle spisu vy
loučiti, že navrhovatele stíhá převážná vina na rozvratu manželství čís. 9447. 
byla-li v usnesení povolujícím rozluku podle § 17 rozl. zák. převzetím výroku 
o vině z rozvodového rozsudku, jenž byl vydán pro zmeškání, vyslovena 
jen v i n a jednoho manžela na rozluce, není otázka viny druhého manžela 
věcí pravoplatně rozsouzenou a není závady, by se onen manžel nedomáhal 
řešení této otázky 'sporem čís. 8762. 
při výroku o vině lze přihlížeti jen k Dněm skutečnostem, pro které se další 
manželské společenství stalo nemožným čís. 9500. 
v nesporném rozlukovém řízení nelze přisouditi tl tra tyč í s. 8806. 

Rozp01' se spisy viz d o vol á n í. 
zřejmý se zákonem (§ 16 nesp. říz.): při povolení rozluky podle § 17 rozl. 

zák. čís. 8806. 
- předpoklady jeho čís, 9117. 

nejde oÍl, poukázaly-li nižší soudy na pořad práva dědice ze závěti, 
podepsané jen zůstavitelovou šifrou čís. 8968. 

Rozsouzená rozepře viz r o z ,e pře r o z s o u z e n á. 
Rozsudek: pokud nelze soudu samovolně upraviti rozsudečný výrok v ten rozum, 

že žalovaný jest povinen vrátiti žalobci věc, a kdyby tak neučinil, zaplatiti 
žalobci určitý peníz čís. 8750. 
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nelze přisouditi útraty úspěšného návrhu na opravu rozsudku čís. 8837. 
zřejmá nesprávnost ve smyslu § 419 c. ř. s. čís. 8984, 
povolení exekuce,_ byl-li napaden jen žalobcem a jen ohledně doložky, že 
žalovaný jest povmen zaplatiti »podle zásad vyrovnacího řízenÍ« čís. 9263 
odvolacího soudu, proti němuž není dovolání, nabyl moci práva, třebas byi 
doručen za soudních prázdnin čís. 9340. 
částečný (dílčí): soudce nemusí sice za všech okolností vyhověti žalobcovu 

návrhu, by byl vynesen částečný rozsudek pro uznání, jest však k tomu 
povinen, jsou-li pro tG zákonné předpoklady t í s. 8736. 
může býti i rozsudkem pro uznání, třebas soud neuvedl výslovně, že 
vyhověl návrhu žalobcovu na základě uznání žalovaného čís. 8780. 
pokud jest oprávněn vynésti odvolací soud o žalobní pohledávce, na~ 
mítána-li vzájemná pohledávka započtením čís. 9034. 
není zmatečností, změnil-li odvolací soud částečný rozsudek prvé'ho 
soudu v rozsudek konečný, ač rozsudek prvého soudu nebyl v tomto 
směru napaden žádnou se stran čís. 8617. 

mezitímní: právopla.tným rozhodnutím, že žalobní nárok jest co do dtlvodu 
po právu jest jen vysloveno, že žalobce jest oprávněn po:žadovati od 
žalovaného náhradu škody, nikoliv však že musí dostati přisouzený díi 
ze všech uplatňovaných nároků čís. 8737. 

pro uznání: pokud jest jím rozsudek částečný čís. 8736, 8780. 
nutným předpokladem jesi návrh žalobce na vydání tohoto rozsudku 
či s. 8990. 

pro zmeškání: konal-li se v řízení na okresním soudě odděleně prvý rok) 
k němuž se dostaviry obě strany, nemá popření žalobního děje žalo
vaným významu a jest vynésti, nedostavil-li se žalovaný k nejblíže příští
mu líčení rozepře, rozsudek pro zmeškání podle §§ 396, 442, prvý odsta
vec, c. ř. s., nikoliv podle §§ 399, 442, druhý odstavec, c. ř. s. čís. 8733. 
odsoudil-Ii soud prvé stolice žalovaného rozsudkem pro zmeškání k ná·· 
hradě bolestného podle žaloby a vydal-li rozsudek ve zkrácené formě, 
jest míti za to, že uznal nárok na bolestné odí'tvodnený skutkovými údaji 
žalobcovými a že z téhož důvodu uznal požadovaný peníz za přiměřený 
či s. 8840. 
nedostaví-ii se žalovaný v řízení na okresním soudě k prvému líčení 
mzepře, nelze hleděti k přípravnému spisu zaslanému jím na soud; 
konal-li se na okresním soudě odděleně prvý rok, nemá význam popření 
žalobního děje žalovaným čís. 8977. 
zamítnutí žaloby k návrhu žalobce na vynesení rozsudku pro zmeškání; 
vázanost odvolacího soudu přezkoumávajícího rozsudek pro zmeškání 
či s. 9062. 
po vyvolání včci má dostavivší se strana přednésti žalobu (námitky) 
a učiniti věcnÝ návrh na vydání rozsudku (pro zmeškání) c í s, 9063. 
přiměřenost žádaného výživného a výše možného výdělku nemanž, otce 
nejsou skutkovými okolnostmi (§§ 396, 4'42 c. ř. s.), nýbrž právním 
posouzením včci čís. 9123. 
zmeškání roku poručníkem má proti poručenci v zápětí tytéž účinky, 
jakŮ' proti každé jiné procesní straně či s. 9-138. 

trestní: vázanost jím viz v á z a n o s t s o II d u. 
Rozsudí viz r o z hod čís o II d. 
Rozvaha družstva viz s pol e č e n s t v D. 
Rozvod manželství: zemh'l-li žalující manžel po rozsudku (odvolacího) soudu. jimž 

bylo vyhověno žalobě o rozvod manželství od stolu a lože z viny žalo
vaného manžela, jest rozhodnouti o odvolání (dovoláni) žalovaného 
manžela a nelze vyhověti návrhu žalovaného manžela, by bylo další 
řízení v této rozepři zastaveno čís. 8681 
dvorní dekret ze dne 15. července 17'96, vyhlášený jako příloha II. 
dvorního dekretu ze dne 23. října' 1801, čís. 542 'sb. z. s. platí dosud: 
otázka, zda rozvodov~r rozsudek, vydaný v tuzemsku o manželství cizo-
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, 'v. k' státu manželu, jest bez 
o b d 't pravlll ucmek v domovs em vh ž chce jedna 

zemcu, u e ml,l k V',1 vnosti tuzemského soudu, II ne D 
v~rznamu pro o.t~z u pn~l~s 745 ' . v 

ze stran podatt zalc:b.u ~ I s. 81' " československu, domahatl u cesl<9-
pokud se mohou clzmcl, byd ICl v Vl t' pokud jim však rozvod nemuze 
slovenských soudů rozvodu manze s Vl, 

býti povolen čís. 9079. v o hodovati československé soudy 
polských příslušníků: nemohou o nem r z v,.... v' 

čís. 9489. o II b kého rozvratu pnslus1 manzeh, 
právo k žalobě n rozvod z d~vodu .~ Un o anebo jest sice také vinen, ale 
jenž bud' není na rozvratu vubec .'lIv

e " čís 9258. 
, v než druhý manžel anebo steJne s mm . 

mene . vtl' odpor čís. 9500. 
důvodem jest I neP:'ek~na de nYtěných skutečností čís. 9500. 
pokud lze ~e. dov<?lav.atl o p~lS 'šeti rozvod či s. 9500. v 

pokud mUSI I nevmny manzel sna d manželstvÍ od stolu a loze Č. 9469. 
§ 23-7 c. ř. s. platí i ve sporu? rOzvO 'ímž v hoveno žalobě o roz
l ovinnost soudu rozhodnoutI v }OZSUdk~'i ~ ě ni. rozvodů; na návrh~ 
~od manželství od stolu a ,lo}e, o odu není třeba, by rozvodovy 
stran tu nezáleŽÍ; ke 'SPoluyme

t 
~~ .;~z~anžel mající důvod k rozvndu, 

důvod byl na té i o.n~ stra~:~ s aCI, z klesku 'tvořícímu dťtvod rozvodu 
zavdal svým chovamm pncmu k po , 
čís. 8604. v v ři o'u'e k žalobě o rozvod n;an-
prohlášení žalovaného manzfla, ze Jev~sl~v~nJ z viny žalujícího manz.ela, 
želství, že však ž,ádá; by bYt rozv~e se manželství rozvádí a. z čí vmy, 
stačí pro soudm vyrok o. om, důvodnou čís. 8904. 
třebaže žaloba byla shledana bez d • I bní odpovědi že souhla:sí 

v v 1 Ý o rozvO v za o 'd Y 
prohlásil-Ii manz:l za ?van I 1 že ale navrhuje, by byl. rozvo, v -
s rozvodem manzelstvI od s!? u.~ o t~ k žalobě a jest o leho navrhn 
sloven z viny obou s!ran, PflPOJl se" ~r:;bU zpět čís. 9469. , 
uznati, třebas ~aluiicl n;~~~ve\ivj~~~ ~ oněm skutečnostem, pro kterc se 
při výroku o vmě lze pn lze "", čís 9500. 
další manželské spOlečenství stalo nemozn)dm m a ~ žel s tví. 

• tv" ozluka rozv O , 'k ) Rozvrat hlubOký manzels 1 VIZ r ., j a (n áh r a duv Y z a on.' 
. emková re orm 

Rozvrh přejímací ceny VIZ P o Z , 
. . d ažba vnucena. 

Rozvrhové usnesenI ViZ r 
Rubopis viz smě 11 k a. 
Ručení dědice VIZ děd 1 c. , s t II P cep r á v n í. 

- právruho zá~tuPC~ VIZ znaá hra d a š k o d y. , ' 
_ ji 11 a k r u cen 1 VIZ " v vacího řízení ve smyslu § 4. (3) ;:!tk. 

f(uch stavební: poznám~a zl.ahalen~I~;;~~~1nfen části pozet;lku" je:;t yohtI~~l5 urad 
čís. 43/28; lde-I o vy v' v·' ť ddělovaC1 planek CI S. ' 
povinen jl přesně oznacltl a pnpO]11v,0 2 zákona ze dne 25, ledna, 1 ?23, 
povolemm příspěvku rodle § 2? . (~) c1;říspevku stavebníkem zaklada se 
čis. 35 ~b. z. a n. stat~m a PrIle

v

1m ouk~omoprávní či s. 8807. , 
mezi státem. a ~.tavel;)lllk~m .p.?feror~lšení opravňuje ob.ec atd. k .. v'yp~= 
k povinnostI nalemnl~o~;, JejI ~21) náleží nejen povmnost platitI ?a. 
vědí z bytu (§ 59 nar. CIS. 19~/I'vati' předpisy a podmínkY, za kterYlc~ 
jemné) nýbrž i povin~ost zac ova

kt 
' nájemník i později dobrovo ne 

mu obec byt 'pronaJala anebo ere , 
podstoupil čís. 8821. "" ajmouti' výši nájemného neUl 
i čekateli lze byt v družste~ním domev.P~~~ávání bytu čís. 9073. , 
třeba stanoviti 'YÝ,slov~ou u,mluvov~_lfr~do již domek postav:ný a .hoto~y 
pokud jest jednamffi l11co,tnym, ~etv . nesl-li ho do druZ'stva Jen, Y 
V době založení stav~bl11hO druzs ~ ~ vruchu čís. 9,z81. . 
byl účasten výhod zakona o ~tave n v k v muž chce nabýti vlastn lc-
pojem čekatele; nemusí .by~letldv dO~~ ne~;lučUje jsoucnost náje~níh.o 
kého práva; obýv~ní ~?dtnn~~~ z~~~/ členství v družstvu, omezent vy
poměru; stan~vem naJe~nc telova čís. 9281. 
povědního prava pronaJlma 
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družstvo muze čekateli r . '. 
~1~jati samo jinému sVénit, o~l:]molltl l~n jeden byt a druhý hyt 
CI s. 9345. c ~nu, ktery se stává náJ'ernníkem d .,Pro_ 
II '" , 'b ' ruzstva Zlvam ytu v rodinném do ., ':: . 
~,opodstatnění výpovědníc~1e dcoekaá~leI? Je~t !lájemním poměrem· ud' , 

R
. C I S. 9425. UVQ Jakaz 1 námitek proti v -' ~n~ 

uk0Jemství: pod P I S k" ypoVed, 
'k fU oJmlho na s v 

- II r o y ~ ú tra t y a příslušnos y~ e n eve viz smě n k a. 
- k platnosŤl Jest třeba písemné f t VIZ P f} ~ I II S n o s t pod 1 e § 54 2 . 

tvr~ení, že právní jednání, při n~~~Yb ?enr-}1 sama., záruka ObChodem/pol~h~' 
nell! o sOb,e ,tvrzením, že byla obchol a za,rukka ~~edsevzala, jest obchodeme 
ve vyrovnam po případ v • ,ern zaru a Cl S. 8756. ' 
:~ bankovního úředník:. 1 

za kP~hledayky nepřihlášené čís. 9481 
Cl s. 8935. ) po II zamklo) propustila_li banka z~městn 
pokud nevyžaduje písemné form . . ance 
:~ má tvrditi a prokázati rukojj;j Ilep-l~t~e~,h?de,m kČ í s. 8941, 8959. 
C I s, 9313, JICI naro podle § 1364 ob" , 
třeba . tbc. zak .s Jes ,o chodem, jest v hově' Y, • 

ru~oJ:mstvI podle vůle stran tičiněn!l zp'o~aldavku plsel!lnosti, byla-li platnost 
rucem podle § 1346 obč zák s ~ylS ou na POdpISU smlouvy čís 9459 
podpis na směnce nemá '. . e ~uz~ .uskutečniti jen smlouvou" .: 
zák., i když jde o blal1kO~~~~1~~uo~aru~l11hŮ' pr.?v~lá~ení podle § d4to~~t 
8009. evz anou venteh za účelem kryti ., , 

Ruk' , CIS. 
°lml a plátce netvoří s hl' v 

9084. aVTIl1Yl dluzníkem nedílné společenství v rozepři čí"S 
Rum1Ulllko' ., , . • Znzenl poručníka a jeho zrn Y, k 

otcovstvÍ jest opatřením ve smysl~~~e~3 ,e ?oru v ~ uznání nemanželského 
Rybolov: právo loviti ryby J'est pfa'. 'k u.m uv~ Cl s. 171/1926 čís. 8974. 

Prá "t I veln sou romym' hlsto . k' , 
! va; ma]1 e rybolovu v Čechách o v v'., nc y vyvoj rybářského 
P?ze',llky; pokud vydržela obec totom~~e v~drzetl pr.av~ vstoupiti na pobřežní 
mctvlm osob spachtovavších od ní p vo Jeho}aktlckym výkonem prostřed
rozhodl-li správní úřad o náhrad v vk J'bC:lov a Ech pomocníků čís. 8735 

• , e s o y, Jde o pnpad § 105 úst. list čís 9449 
Rad pracOvní viz s m I o u v a s I II z" b ' . , 
Ř ďl lb e ni, e le anky viz zaměstnan b 
Ředitelství spořitelny viz s p o ř i te 

Cl a n k o v II í. 
Ř'di" ten a. 
_ ~ c au omobilu viz a u to mobiL 
Rlzeni prodejové viz dra ž b a v n u c ' 

- upomínací viz u p orní n a c í ř í ~ ~ a ,ll a m·o v i t o sti. 
- upravovací viz upravovací rY: nI. I 

ve věcech kn'h ' I Z e n . 
v 1 ovnlch VIZ knihy veře' , 

ve vecech manželský h' J n e. 
v c : povlnnost soudu rozhodo f 

hoven? ,žalobě o rozvod manželstv' d tVla I v r.?zsudk.u'yjÍmž vy-
vodu c I s. 8604. lOS o u a Joze, o vme na roz-
smrt žalujícího manžela po dk ( 
vyhověno žalobě o roz I rozsl} Uv Odvolacího) soudu, jímž b 10 

ve věcech směnečných viz smě ~o~ a~ VIny zalovaného manžela čís. -86~1. 
Samosoudce' v , v 

S . vlzpr1slusnost podle §7 )' 
anatorlUm: pokud jest za laff d Y ., a J. n. 

Sběratel úpisu válečných ~Ůjč~~ °vj men;\ c1z3110 ,ošet!~jícího lékaře zvláště čís 9367 
S~or ~světový vjz o s vět o v Ý s ~ va e c n e p U] č k y. '. 
Scelem: svědka Se stranou slyšenou ~ ~·o k ' ... 

:provedeno, jest otázkoU' volného ~o~~~~~e~l n~pnpl!stné; otázka, zda má býti 
zkumu v dovolacím řízení čís. 8614 nI pruvodu a vymyká se proto pře-

Sekvestrace viz správa Vl1uce' . 
Separatio bonorum viz POzltstalost n a. 
Sezn~"! ~tr~at, vi~ ú tra ty. . 
Seznam Jmenl m1stopřísežné viz p o z II S t a I . t o s . 
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Schovanec: o povinnostech jeho k pěstounu rozhoduje nejprve smlouva; ,pokud může 
pěstoun upotřebiti sil jeho v hospodářství bezplatně; pokud jde o slib odměny; 
slib takový nevyžaduje formy notářského spisu čís. 9118. 

Schválení poručenstva viz por II ční k. 
Silnice: silniční konkurence ve Slezsku jest pOdmětem práva závazků ve věcech 

silniční stavby; činiti smlouvy za konkurenci může jen obecní silniční výbor. 
nikoliv o své újmě jeho předseda; silniční výbor jest »obck ve smyslu § 21 
obč. zák. čís, 9238, 
lze na stavbu její použiti § 418, poslední věta) obč. zák. čís. 9238. 

Silostroj viz a u t o mobil. 
Simultanni hypoteka viz hypoteka simultannÍ. 
Slehnutí viz matka nemanželská. 
Slib věna viz smlouva svatební. 
Slovensko: z k o u š k a a d v o kát n í viz a d v o kát. 

- pořádková pokuta viz pokuta pořádková. 
- ručení státu viz stát. 
- s vol e n í s o u dup o ruč n f k o v i viz por u ční k. 

Složeni na soudě (§ 1425 obč. zák.): pokud jest dítvodem skutečnost, že na dluž-
níkovo plnění byly vzneseny odporující si nároky čís. 9354. 

Slušná výživa viz v Ý ž i v n é man žel k y. 
Služební předpisy vojenské: skutková podstata § 286 a) voj. tr. zák. čís. 9284. 
Služebnost pozemková: žalobu konfesorní (uznávací) lze podati nejen proti vlastníku 

služebního pozemku, nýbrž proti každému, kdo právo služebnosti ruší 
nebo omezuje, a to vedle žaloby posesorní; žaloba jen určovaCÍ přísluší 
za podmínek § 228 c. ř. s. oprávněnému jen proti vlastníku služebního 
pozemku, neruší-li služebnL3t) nýbrž ji jen neuznává čís. 8673. 
pozemkovou služebnost cesty nelze ztotožňovati s nezbytnou cestou podle 
zákona o nezbytných cestách a vázati ji na podmínky tohoto zákona, 
vykonávána-li služebllo-st vozové cesty po každém libovolném místě slu
žebního pozemku bez omezení na určitý směr může býti výsledkem této 
dlouholeté držby jen služebnost vozové cesty, přiměřená nutné potřebě 
a okolnostem místa čís. 8786. 
§ t9 příděL zák. nepřekáží tomu, by se nebylo domáháno sporem zřízení 
(oduznání) služebností mezi těmi, jimž byly pozemky přiděleny čís. 8794. 
pokud právo služebnosti če1ipati vodu na služební nemovitosti přísluší
jen dočasnému vlastníku 'stavení, nikoliv též dočasnému, od něho odliš
nému vlastníku pozemkových částic zapsaných se stavením v téže kni
hovní vložce čís. 8826. 
jízdy; povinnosti vlastníka služebného pozemku, pokud nejde o rozši
řování vozením kamene z lomu čís. 9365. 

lesru: pokud k právům podle § 43· cÍs. pat. z 5. července 1853, čís. 130 ř. zák. 
patří i právo sbírati dříví z lesa a lámati v něm větve čís. 9219. 

užívání: přidělené věci; cenu za ni může po případě určiti jen Státní pozem
kový úřad čís. 9186. 

_. viz též u ž i vat e I d o m u. 
požívání viz požívání. 

Směnka: r o z e pře z ahá jen á viz tam ž e. 
a zahájení vyrovnání viz vyrovnání. 
směnečné závazky dlužníka ze směnečných prohlášení po zahájení vyrovna
cího řízení nejsou dotčeny vyrovnáním; pokud převzetí směnečného závazku 
odporuje § 47 vyr. ř.; uznání a slib směnečného závazku po pravoplatném 
skončení vyrovnání čís. 892'1. 
byly-li »námitky« proti směnečnému platebnímu příkazu vráceny k odstranění 
formálních vad, zejména nedostatku podpisu advokáta, nelze v udělené k tornu 
lhůtě předložiti zcela jiné podání, obsahující směnečné námitky; lhostejno, že 
šlo o stranu práva neznalou a že se jí nedostalo soudem právního poučení 
čís, 8630, 
podal-li žalovan)' námitky bez podpisu advokáta; postup podle §§ 84 a 85 
c. ř. s.; pokud jest advokáť oprávněn nahraditi chybné podání novým podáním 
čís. 9326. 



do lhůty k námItkám r VY, 

dny poštovn~ dopravyP č~t~.sm90e3ngeCilemu platebnímu přJkazu 
soud vydavsI srn v v' nezapočítávají se 
zk(}u~al z úřadu e~ecny platební přI kaz, oen{ atll 'v • 

pokud pOdpis ~ atnost směnky Čl s. 9099 Opl aVI1cn am POVInen, by 
§ 1346 b v , srn enky rukojmím ' , . 

o c. zak. čís 9307 ma vyznam písemného pl ohl' v , 

P?Uhý pOdpis na směn'ce '. asem podle 
zak I kdy'" 'd b llerua vyznam záru v 

'] 

;!~~~I !~~tt:1pL~nif~;~~~7t~tl:~~~:;::~~j~:~:;~?:~~:~~fJi~~1~tr ;1(:68~9g: 
smenecný řád: přeš] t tZ8JlSvella zastavním právem čís 8877 fy ou smen~ 

t. (! nu 1 smenkv tužko k'''''' " , v' 

~os , lhostejno, kdo Ji přeškrtl ~ z~zem nema v zapetí její neplat 
dogou;. byla-li přeškrtnuta směnk .. ~ se tak stalo úmyslně Čl ná· 

_ tř~l t~nI za P?rušenou ve smyslu ~l j~4'Prote~toy~ná, nelze ji poklá: 
• 1 e a promlcecí lhůta platí i h . v srn. r. Cl s. S943 

'k Jem.;~ směnky čís. 89S1 o ledne toho, kdo se zar~čil za -'p" 
za on (c 1 s 1 s b ~ . Tl-d· k . z. a n. na rok 1928) 

§ a~S as~~~ít:f: proti Q ~až~,lvované směnedn~e~:h~~~zvál:mn~ l??hle.-
čís S954' " nemuze jlZ po zákonu by'f .. d" nalezltosti 
.' . 1 pre metem započtení 
Jenv tehdy, je-Ii jako domiciIiát d' 
~~~~?o' pmr~ opom~nu!~. vča.sné ~ro~~~ta~~oba různá od majitele 

ava protI pr " , v zápěti ztrátu smě_ 
j v přípa,dě postihu POd?ee§c~7c ~ s ... S994; . 
g8irrzeneho vyrovnání osvoboze~e~d Zpak. tJ~st dlužník v důsledku 
• 'o , os 1 II spoludlužníka čís. 
Jde o ruzne osoby pode sIr v 
p~ijavší společnosť s r oP ~k 1. kdo .s~e~ku j~ko vydatel osobně z 
narvok l11ajite1e směnky piotestko J;]I kOlektIvní j~dllatel čís. 9ÓS9~ 
sI?len~~ nepřestává býti nároke:apI~~lto ~eplace1l1 ,proti vystaviteli 
za {. c 1 s. 9089. 1 ovym a platI pak § 46 s v 
vl'pln v , men; 

I.. cm, směnky údajem podle §.'3 .... , 
smven; zak.; pokud ne ů b' v Y CI~. ~ zak. nespadá pod § 6 (2) 
nec.,.ny závazek -rl1kOje~s~ý lp~~~ýefr;; zal~?d1 zpět; pokud jest smě~ 
s~1en. z~k. čís. 9108. ez pn avku stanoveného § 62 
pre~e~l-h výstavce (remitent) smV k 'v 
za~az:;tn, . nemá námitka že nabyvae~~l u, ? . mz samé převod nebvl 

I~~tí~)l: ~~~~J~fel rl~~~~{s:~ zmOcň?va~~, J~~dTea§d1~ kzl~ka~u'z~e 
pi~ }lčin~~ tolikOo na oko, age'~e o:s~avnění. k žalobě; je-Ii Plný rubo: 
~,uze pn1emce směnky vzn~sti i U!ku.tken o rubopis zmocňovací 
CIs .. 911~,. HamI y z poměru k výstavci 
PO~PlS vystavcúv (na směnce 1,' " . 
smen,ky ,č í s. 9273,. vastm) mU-Sl by tl pod textem základní 
pOdpIs rukojmího nemusí b 'f ' v 
stačí spojitost podpisu s gr~h~!~tn: po,? ,prohlášením rukojemským' 
toho, kdo POdepsal směnku v'srsen:m. Cl s. 9260. ' 
za výys!avce, třebaže pOdeps%J ov~e Jak? rukojmí, ;1elze pOvažovati 
s~nt .c I,S. 9274. smen u 1 na rubu Jako první indo-
pnpojem pOdpisu rukojmího ř d 'Y' , 

zůstává účinným třebas na p ev ucmn9stí směnečného zákona 
k rukojemství' IhosteJ'n~, že sm~nlce SCh. azela doložka POUkazující 
plněna' Y' 1, ,smen ca nebyla tehdy . v t'" 

, ' pr:pojem podstatných část' y k Jes e; zcela vy-
noveho smenečného zákon . I s~en y po nabytI účinnosti 
nou platností čís. 8881 a, napotomlli vyplnění směnky se zpět-
ustanovení zákona nev;tahu'e 
účinno~tí zákona; otázku p}etr~~n7a ~měnJ(Y" ~teré dospěly před 
fy~le cbl. 80 směn. ř., nikoliv podle §~~~m!ce.,.ll1 je,skt ~u, posuzovati 
fe as yla blankosměnka v 'stave .. s,~~n. za . c 1 S. 900S. 

platí o ní předpisy toho! ~'k na
b 

pred ucmností nového. zákona 
... t· y, o za ona yla li d lY' ucmnos 1 CI s. 9272'. ,- op nena teprve po jeho 
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- - - presentován-í a protestování směnky; byl-Ii udán nevlastní domicil 
a nevlastní domiciliát; byla· ti směnka splatna ve spořitelně jde 

o nevlastní domícH; bezvýznamné vady nemají v zápetí neplatnost 
protestu čís. 9312. 
pokud lze uznati oprávnění k domicilování směnky čís. 9438. 

Smír: pro m t č e n í viz tam ž e. 
námitka č i s. 9328. 
jímž byly uspořádány věci manželů ve smyslu trvalého, avšak pouze fak
tického zrušení manželského společenství, jest neplatným čís. 9128. 
uúmosoudní: o vykonatelné pohledávce po povolení exekuce, pokud nebrání 

tomu, by_ nebyla zrušena exekuce podle § 39 čís. 1 ex. ř. čís. 8969. 
ujednaly-li strany za sporu mimosoudní, žalobce však přes to nevzal 
žalobu zpět, může žalovaný čeliti žalobě hmotněprávní obranou zániku 
žalobního nároku smírem a jest na soudu, by i o této obraně rozhodl 
v rozsudku; za'staviti proto spor usnesením není přípustno čís. 8894. 

soudní: byla-li do něho pojata lhúta, ve které může ta i ona strana odvolati 
smír, jde o lhůtu smluvní, pro niž platí §§ 902 a 903, obč. zák., nikoliv 
§ 89 org. zák. čís. 9328. 
pokuď jest soudní smír vykonatelný i co do útrat, třebas soudní usnesení, 
upravující útraty, nebylo dosud dlužníku doručeno či s. S964. 

Smlouva: náhrada podle § 920/2, 921 obč. zák. viz tam ž e. 
pokud vzhledem k způsobu nabídky nemá již dojíti k vyjednávání smlouvy 
čís. 8822. 
dědická: předpis § 1254 obč. zák. dotýká se jen ustanovení, jímž byl druhý 
manžel ustanoven dědicem čís. 8747. 
kolektivní: pokud vzhledem k doslovu smlouvy přísluší zaměstnanci nárok 

na novoroční a nárok na výslužné jen po určitou řadu let čís. 9384. 
jde o spor z kolektivní smlouvy, jde-li o nárok opřený o tuto smlouvu, 
třebas jej uplatií.oval i jen některý člen organisace; k platnosti dohody 
o rozhodčím jest potřebí písemné formy č-Í s. 9130. 
o o s m i hod i n II é P r a c o v n í dob ě viz dob a p r a c o v ní o s m Í
hodinná. 
viz též smlouva služebnÍ. 

kulhavá: ohledně obcí atd. jest použíti § 865- obč. zák., pokud jde o 1. zv. 
smlouvu kulhavou na straně obce atd. čís. 9238. 

kupní: k o II P ě děd i C tví viz p o z Ů s tal 00 s t. 
1 h ů t a d o dat e č ná viz tam ž e. 
placení úroků viz úroky. 
pře d k u p ní pl' á v o viz tam ž e. 
z pět n á k o u P ě viz tam ž e. 
úmluva o nadhodnocení viz měna. 
ode v zdá n í věc í k n aby t í v 1 a s tni C tví viz v I a s tni c tví. 
a dávka z přírůstku hodnoty viz dávka z přírůstku hodnoty. 
odběr časOopisu viz časopis. 
umluvily-li strany, že k u pn í cen u určí inventurQu, kterou samy 
provedou, znamená to, že se takto dodatečně o kupní ceně dohodnou, 
a kupní cenu bylo by lze pokládati za umluvenou jen, kdyby se tato 
úmluva byla při inventuře stala; dohoda, že bude při inventuře stanovena 
kupní cena podle nákupní ceny pro obchodníky, není určitým měřítkem 
pro ,stanoveJ1í kupní ceny čís. 8814. 
pokud lze zabaviti nárok na kupní cenu čís. 9197. 
bylo-li umluveno, že kupní cenu jest zaplatiti hotově, nestačí, že byla 
část kupní ceny nabídnuta ve vkladních knížkách; odstoupil-li proto 
prodatel od smlouvy, nemůže se na něm kupitel domáhati náhrady 
škody z nesplnění smlouvy čís. 9280. 
pokud nelze zaplacení kupní ceny činiti závislým na předchozím vý
mazu knihovních závad čís. 9472. 
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koupila-Ii Dl a n žel k a na dluh věci pro svou potřebu, jest 
oprávněn domáhati se zaplaceni přímo na ní čís. 8683. 
kupní cenu za zboží koupené manželem pro společnou domácnost nelze 
požadovati na manželce, i když manžel je nemajetný čís. 8760. 
k hotovosti kupní smlouvy o nemovitosti se nevyhledává, by bylo ujed_ 
náno, kterým dnem mají na kupitele přejíti daně a veřejná břemena 
jakož i užívání, a o tom, kdo má hraditi převodní poplatky a dávk~ 
z přírÍlstku hodnoty čís. 8966. 
odevzdáním dráze přechází ne bez peč í do p '{ a v y na kupitele; 
lhostejno, že bylo zboží zasláno na dobírku; náhradní nárol{ prodatelův 
proti dráze a závazek kupitelův čís. 9419. 
v kupitelové prohlášení, že na dodané zboží již nereflektuje a že bude 
nucen žádati od š k o d n é za ušlý zisk, nelze spatřovati vzdání se 
roku na náhradu případné další škody; kupitel, který prodal zboží dále, 
ale nemohl je dodati, poněvadž mu nebylo dodáno, může žádati 
svém prodateli veškerou škodu a ušlý zisk; odběratel kupitele 
oprávněn krýti se zbožím dražším, nýbrž jen zbožím, jež nh;pnln~' 
čis.8603. 
bylo-li oddalování odběru i prodlením v placení kupní ceny, byl prodatel 
oprávněn voliti náhradu škody místo splnění; nárok na náhradu škody 
pro nesplnění nemi'lŽe uplatniti strana, porušivší smlouvu a octnuvší se 
v době výk0'nu volby v pr0'dlení; 0'dmítnutí plnění po vyk0'nané volbě 
není již zaviněným prodlellím v dodání čís. 8664. 
0'podstatnění žaloby kupitele pr0'ti pro dateli o náhradu škody čís. 8913. 
při v Ý h I' ad č v I a s tni c tví nemůže prodatel zásadně uplatniti zá
roveň obojí práv0'; na zaplacení kupní ceny a na vrácení věci čís. 8669. 
byla-Ii právoplatným rozsudkem ke kupitelově žalobě zrušena kupní 
smlouva a prodatel uznán povinným vrátiti kupní cenu proti vrácení 
koupené věci a kr0'mě toho zaplatiti útraty, nemá napotomní z a h á
jen Í v y l' o v n a c í hoř í z e n í o prodatelově jmění vlivu na právní 
poměr stran; ochotu vrátiti koupenou věc projevil kupitel s dostatek tím, 
že vedl exekuci k vydobytí nároku na vrácení kupní ceny čís. 8674. 
neobmeškalý smluvník, jenž chce pro prodlení ,druhého smluvníka o. d
st 0' U pit i od smlouvy, musí mu to oznámiti i tehdy, když mu ne
musí poskytnouti dodatečnou lhůtu; prohlášení, že od smlouvy odstu
puje, může smluvník učiniti jen, pokud jest oameškalý smluvník v pro
dlení, pokud prodlévajíci dlužník může plniti dodatečně čís. 8942. 
není-li opozděné plnění prodatelovo illoyálním, musí kupitel zboží při
jmouti a zaplatiti, leč že po uplynutí doby k splnění poskytl dodatnou 
lhůtu k plnění a pak od smlouvy odstoupil čís. 9203. 
pokud prodatel nemůže s úspěchem vytýkati kupiteli, že propásl příle
žitost k příznivějšímu kry c í m II n á k II P tl zboží; kupite! není po
vinen prokazovati, že měl potřebu se krýti čís. 8998. 
zavázal-Ii se kupitel pro dateli , že zaplatí n á k I a d y sepsání, kolk0'
vánf. za vtělení smlouvy atd., jde o smlouvu ve prospěch třetího. čís. 
9278. 
bylo-li v trhové smlouvě, jíž byl prodán rolnický nedíl, výslovně usta
noveno, že pozbude platnosti, neschválí-li ji St. poz. úřad; význam 
nes c h v á len í čís. 9427. 

mandátní viz s m I o u vaz moc nit e I s k á. 
nájemní a pachtovní: lhůta. § 1111 obč. zák., § 575/3 c. ř. s. viz tam ž e. 

práva pronajímatelova na vnes.ených svršcích 
viz z á s t a v n í pl' á voz á k o n n é. 
s t a.v e b 11 í pří s p ě vek viz tam ž e. 
výpověď viz tamže. 
ú m I u v a o v y k I i z e n í v e p l' o s:p ě c hna byv a tele d o m u 
viz s m I o u v a v e p l' o S P ě c h tře tíh o. , 
ujednaná za vnucené správy viz správa vnucena. 
s čekatelem rodinného dowu viz ruch stavební. 
viz též och ran a 11 á j e m c Ů. 
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'd . :kol'\' o v")rpro<:l1 přenecháno-li užívání prodejní boudy 
J e o !ll: ni' t . t' že bud~ uživatel prodávati zboží jen z obchodu za pevny p a s lm, 
majitele boudy čís 9207. " t r ~. 

bli.-li ~ájem~ízfo~~tu zr~~e~te~t~ob~~í~ltlel;~je~lr2en~~Ta~ée ~fs~~g~t~ 
(:, 1 ntJe:AY: užíval' z' toho, že nájemce nevyklidí! včas vypo,,:~zene, 
~~~~n~sti, nelze jeŠtě .usu~oya!i; že ,?rnlčky uzavrel nOvOU na]em11l 
smlouvu po výpovčdm Ihute Cl s. 9~,02. v' ". d 

h Y e ma'itel domu přijímal dale cmZI placenou z ?ytu o - - - ~o~g ~d~ zůstil v bytu, ač skutečný náj~mník b~:~ op~stJ!, relz~ 
usuz'ovati na jeho vůli propustiti nájemmka z na]em111 srn ouv~ 
a přijati ,plátce za nájemníka ~č í vs. 8~~2. . r rkl'd' byt, ail 
slíb majitele domu třetí osobe, v ~e na]cmce pro nt \ ~ 1 1 

přesídlí do ieho jiného dOlInl Cl s. 8820. I I t'k 
, v,," n II cen é h o spr á v c e uzavírati se spo uv as 111 y 

opravnel1l v v • 

domu nájemní smlouvy. ~ I~. 9300. , , dočasném bydlišti pro
bylo-li uITIl~1Ve?o. s,.p ~ nl~ s ~ee ~fJ~itOj~~~h~a~htovné platiti v rakou
pachtovate o,;,e, Je~ bY 't t byla v československu č. 8705. 
ských konmach, tre us nemOVl os ",.' 

" " ;" , v a tel e m 'domu zaniká zánikem uZlvaclho prav3 llzavrena s U z I 
pronajímatelova čís. 8719'. . . . r _ 
v pochybnosti je,st míti, za" t,a, že )de ° pod 11 aJ e m, mko IV o po 

st?upení ,náremmc:h pr~;t~ \~~:I;;bYl náhradním bytem v~ smyslu 
v~znarn um Ul vy, ze II vn á I' e' 111 C ů má míti nájemce táž prava lak o 
zak. na o c 1 l' a II , 
v bytě dřívějším čís. 8971. . t' 

•.. 1 á k 1 a d y op r a v rozuml se 1m 

~~~čZej;~li oP~~~~tr nlf~l~I:~~~~pZ~í~~I~\l;~č~~t~~ b;f~?t~~ri~l~y Pi~~-. 
metu, ktere se s a y cas . 

8851. . 'Iohy za kliče 
k hl' zení běžných op r a v není nájemce p"O,vmen; vy 
a o;atření komína plechovým nástavcem Cl s. 9383. 'll d 

~ap' ~!~I~ ~~~~l j~~~~Un~p~~~e~n~~ř~df~ž~fr{;~t~~}~árJ~~;\d) n9a_~ÝŠdi~vnnkáaa-
• ' .. 'Y b I "t ľ domu vymereno va ne a a kladu' listiny Jlmlz y o mall e 1. .. 'kům čís 

z náj~mného: ~sou společnými majitelr domu a naJemm .. 

89~5'd a trvání nájemního poměru není pronajímatel oprávněn na
'féoh~~i ~a nájemce, by uvedl najatou y~~ ~? stavu, v níž jl byl 
řevzal a bude svého času povinen vratlt~ Cl S'v 895~. spadá též 

P d o pot ř e b e n í zneužitím pachtovmho predmetu 
po .. t ... 8983 t zv. loupežné ho.spodars Vl c I S. '. . v h 
k tomu, že pachtovní smlouva by~a O? n o ~ ~ I~~~c~e;ítopr~~°!c~~o= 
~~~é~~, ~eř~~~~t~~ l~heůt;řj11~g~0~,ti l' j~~ z:l~~mitce žalovaného čís. 
9116 "ť ď' 
pod~n'í žalobJ: vyža~~vané § 569 c. ř. 's. nelze nahradil po amm 

'2xekučního navrhu c 1 s. 9§OO;69 v, nelze zameziti prodloužení 
jinak než žalobou pOdl,e I 'c. r~U~' § 1114 obč. zák. čís. 9325. 
nájemní nebo pachtovl11 srn ouvy po v • k . _ 

. .. 'k v • "v orušení opravnu]e obec atd. vy 
k povjnn?,sh nalem(l§ll 509ve, !e]l::. p 191/1921) náleží nejen povinno. st 
p o v e d 1 z bytu nar. tiS. , , . ,,' od-
pl~titi nájemné" nýbrž i bPovi~n~spt r~~~~~~a~~~lbtr~~frl:y n~e~ník 
mmky, za kterych mu o ec .y", 
i později dobrovolně podstoupil Cl s. 8821. v 'T« 

___ nařídil-Ii -st~vební"úřad .zmtěnty ~,:kO~~~ ~~ZS:~jšZeen ~e~~f~~~í~l~ 
poluačovám v najmu, Jes o uvo 
poměru čís. 8650. 



prodejem a předáním nájem' Y. 

zák. na ochr. náj. náje ' 111 veCI zru~llje se ve smyslu § 20 (3) 
na~i Č ~ s. 8734. mnl smlouva mezI púvodnírni smluvními stra~ 
otazka s k o li 1 i v é h o Y' • , 

právní; pokud Jde o' Šk~~I: v, a ll} ~§, 1118 obč. zák.) jest otázkou 
val-Ii s třetí osobou o Předv: ,uzlvam ho!e}u pachtýřem, vy jedná_ 

. am provozu Cl s 8785 ? naroku na zrušeni nájemní o • _ • 

Jest rozhodovati pořadem p . sml~)Uvy z duvodu § 1118 obč. zák 
nájemníků čís. 8791. rava 1 za platnosti zákonů o oehrané 

?ylo-,li ujednáno, že nájemce bude v ll" , 
jemTIJ dobu provOzovati určit' ob ajaty.ch mlstn?s~ech po ná
o samostatný smluvní závazef . ~h?d, netde o vymmku, nýbrž 
pod § 1118 obč. zák. čís. 91{i3 Je Oz porusení po případě spadá 
postoupil-Ii pronajímatel nárok n . ,. " 
cení nájemného jen postupníka a nale~n~, tykalo se prodlení v pla~ 
sledky § 1118 obč zák, z t h a v nema J~ho prodlení vzápětí ná
v ná.j~m!lím pomě~u, a'Č ne~a~'at~f ~:onaJí~atel ponechal nájemce 
souditI, ze se vzdal práva vyhr" 'hcas naJemne, lze po případě 
9115. azene o mu § 1118 obč. zák. čís. 

p,atchhtct}í ř ~ůzI~e ~ro porušení pachtovního ' 
e ,y, ,le-I. t ret lOS o b o u; zásah pra,va žalovati rušitele 

bezpravnym čmem· pro povinnost v' v pravo pachtýřo~o jest 
stav stačí objektiv~í bezpráví v, rgUOs

7
1t
6
ele k navrácení v predešlj 

,. Cl s. 
naJemce může hájiti své ná' , " . 
každému třetímu kdo m J~~~l pravo petltorní žalobou i proti 
způsobem ruší č' í s. 940~ naJa y predmět zadržuje nebo ho jiným 

n~jde o říz e n í ve věc ech ' . , o 

narok na vyklizení a odevzdání ob ~ ~ 1 ~ m.TI I c h, oduvodňován_li 
náhradní byt i tím že J'sou "" y nyc ml~tností, užívaných jako' 

v', •. , UZIVany bez pravníh dO ct 
neuZlva naJemce místllQ.stí po d 'h b o uvo Ui pokud 
~áhradní byt, bez právníh~ d~~o dnJ °t' bytu, jež byly určeny jako 
Jemné čís. 9020. o u, re as nebylo ujednáno ná-

nák!adni viz do p r a v·a žel e z 11 i Čilí. 
o ddo: vady viz správa. 
o rozsudím viz rozhodčí soud 
osvojovaci viz o s voj e ní.' 
předběžná: pokud nejde o . "', .. 
původská viz _p ů v o ct s 1< ,111 pr~ umluve o kupní ceně čís. 8814. 

e p r a v o. 
schovací: pokud neručí maJ'itel I h' 

ležníka čís. 8718. noc e arny (svobodárny) za ztrátu věcí noc-

- pO,kud. vY"hl.áškou v lázních nelze obmeziti ", . . 
kladatJ veCI za vnesené' , ředá' '" , pre~plsy o tom, kdy Jest po
nikatele také podle § 131P6 b!ll v,ekCI !~zenskemu zřízenci, ručení pod

o c. za. CIS 9442 
schovanecká viz s c h o v a II e c. '. . 

služební: ·d o b a, p r a c o v n í o s m i hod in n á 
ob.chod.nl pomocník viz tamž-e viz tamže. 
p r a z" dnI n y S o u dní viz tam ž e. . 
z a m e ~ t n! ~ e c ,0 b "e ~ n í atd. viz tam ž e 
na ,P0me! ucne v zameCntctví na velk 't tk '.. " . 
skeho zakona o služební smlouvě '( ~s a 8~o~ztahuJ1 se predplsy občan-

ct"oepllProOvSalezce'ht!1lIcttí z~kl azu, b,y Přís~:u,šn~c~ s~ladi~tvy' ch 
lOsa ll' a!,t~~tek nesměli je 

tému rozvázání sml~u~~ntč f~. ~~ěg.dě dostatečnou pncmou k okamži-

bylo-li v kolektivní smlouvě doporu v h . o 

vhodném místě upozornili hosty v ceno oteber,um, by vyhláškou na 
do účtu poplatek za obsluhu n ' ~: pro per~onal dvorany se nedáva 
městnavateli náhrady škody' de,mUzcte s~ zamestnanec domáhati na za-

z uvo ll, ze se tak nestalo čís. 9127. 

odvolání propuštění ze služby zaměstnavatelem 'nemá bez zaměstnan
COva souhlasu úči"nku; nároky domovníka při předčasném propuštěni; 
§ 1154 b) obč. zák. se nevztahuje na zaměstnance- konajícího vojenské 
cvičení čís. 9136. 
právní povaha kolektivních smluv a. pracovního řádu; nestačí, že pra
covní řád byl v provozovně vyvěšen čís. 9145. 
započtení vzájemné pohledávky zaměstnavatele na služné čís. 9171. 
konal-li dospělý syn otci po řadu let práce v hospodářství jen v naději, 
že mu bude odevzdáno otcovo hospodářstVÍ, uskutečnila se mezi nimi 
mlčky služební smlouva pro případ, že mu hospodářství nebude ode
vzdáno čís. 9173, 

. pokud mezi snachou; pracující v hospodářství tchánově, vznikl služeb ni 
poměr, žalobu o zaplacení mzdy jest však přes to pro tentokráte zamít
nouti čís. 9246. 
povinnost zaměstnavatele (~ 1157 obč. zák.), by zaměstnance trpícího 
neduhem použil k jiné, lehčí práci; vyhledává se vědomost zaměstna
vatele čís. 933'1. 
byl-li člen závodního vybonJ bezdůvodně propuštěn, jest vyhověti jeho 
žalobě o určení, že pracovní poměr trvá nadále, třebas před rozsudkem 
prvého soudu nastoupil práci u jiného zaměstnavatele čís. 9348. 
pokud jest zap1ati+\ v sanatoriu zvláště odměnu cizího ošetřujícího lé
kaře či s. 9367. 
propuštční zaměstnance, zanedbával-li vytrvale své povinnosti; příčina 
a omluvitelnost lhostejna čís. 9381. 
nárok zaměstnance na novoročné a na výslužné jen po určitou řadu let 
vzhledem ke kolektivní smlouvě či s. 9384. ' 

společenstevní, společenská viz s p o leč e n s t v o, s pol e č n o s t. 
sprostředkovatelská: pokud ustanovení dohodčí smlouvy ve schváleném pro

vozovacím řádu a v poplatkové sazbě jsou závazná pro stranu čís. 8883. 
- nárok sprostředkovatele na provisi, až došlo ke mlouvě (až byla schvá

lena, výminka se splnila) čís. 8883. 
svatební: bylo-li vybavení dcery přiměřené majetkovym poměrům rodičú 

v době sňatku, byla splněna jejich povinnost, dáti jí přiměřené věno; 
povinnost dáti věno jest uložena především otci a, je-li nemajetný, 
matce čís. 8890. 
slib věna učiněný rodiči dceři a jí přijatý není svatební smlouvou; pokud 
potřebuje k platnosti zřízení notářskéhn spisu čís. 9012., 
pod pojem věna nespadá výbava; nelze přihlédnouti k nákladům svatby; 
pořadí povinnosti rodiču ke zřízení věna; jmění dcery a jmění rodiču; 
rozsah dotační povinnosti rodičú čís. 9380. 
slib věna v mezích dotační povinnosti není darováním čís. 9412. 
opětovné splnění dotační povinnosti nemůže býti žádáno; nedostala-li 
dcera věna vůbec, může je požadovati jo při druhém sňatku; totéž platí 
o výbavě; v tom, že nárok na ni nebyl ihned vznesen, nelze spatřovati 
jeho vzdání se; předmět výbavy čís. 9430. 
pokud jest vymáhající. věřitel oprávněn vymáhati pořadem práva zaba
venou a přikázanou pohledávku na výplatu věna čís. 9162, 
výpravou ve smyslu § 1231 obč. zák. jest poskytnuti prostředků k první
mu zařízení manželské domácnosti; syn musí býti ženichem čís. 9267. 

ve prospěch třetího: umluvil-li dosavadní majitel domu s nájemníkem, že 
vyklidí byt do určité doby, jde po případě o smlouvu ve prospěch 
příštího majitele domu; vymáhati smlouvu jest oprávněn i dosavadr.í 
majitel domu čís. 8601. 
pokud nabylo dítě přímo proti matce nároku na to, co si dal otec v jeho 
prospěch od matky slíbiti čís. 9018. 
slíbil-li majitel domu třetí osobě, že nájemce pro ni vyklidí byt, an 
přesídlí do jeho jiného domu, převzal tím záruku za výsledek; odpírá-li 
nájemce vykliditi byt, má příjemce slibu proti majiteli domu jen nárok 
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'na . .,.plné dostiučinění, ne řísl ." v , 

~n~~.na k~nání majitele gomuus~í~U8~~~k narok na nájemcovo plněn' 
ucmnasŤl se vyžaduje b' b rl . . • 1. 

a by k této hlavní ~mfouJě a mezI sm}uvníky sjednána hlavní sm10 
smlouva ve prospěch třetí os bb~la p~lp~jena jako vedlejší ujedn UV~ 
ve",smlouvě individuelně llrčen~ Y~t nv~lll. trl~ba, by třetí osoba byla al~~ 
urcltelna čís. 8973 ' aCl, le-l podle objektivních á z 
zav' I I" . zn mek ayza -,I se kupitel pro dateli v " ' 

v z~vtel~ll1 at~. smlouvy čís. 927~~ zapJatI naklady sepsání, kolkování 
ucebnt. k umluve podle níž se . ' 

lečenstva, je~t třeba seh ·te;:letilec .. podrObuje rozhodčímu d 
v. zámečnictví na velkost:~k~m v ~orucenstva čís. 93'03. sou II SPa-
Ujednaná nezletilcern s V' ~ 1 s. 8703. 
čís. 9315. pnvolemm poručníka nevyžadUJ·e h sc válení SOudu 

zmocnltelská: rozdíl mezi lnou m' v, 
moc širší než příkaz' komlsion ~Sl a P!lkaozem; u proku!isty jest plná 
moci ob:hodního zmbcněnc~' nar nem!! vub~c ,plné mocI; úprava lné 
znamu, .ze zmocnitel ujednaľ <:e az~ome! k tret~m osobám jest bez Pv '
vo~ov?tt ?bchod na vlastní úč~t .o.cnen~en:, ze z~ocněnec bude r~_ 
pravon! z~stupce (jeho substitut) n~lkQ. plott placenI P}'ovise, čís. 8~1. 
n~muze JI pro napotomní úkon ' .. jemyz ,b~la vypoveděna plná moc 
~tttuční smlouvy není na závaKu JIZv prenestI na jiného; uzavření sub' 
n~~~!~a; ptárotk subs~tuovaného ~d~~k1~aPpl~~t.m?chi chybí .SUbstitučnf 
t v, u u:a a odmen čís. 8680 I Je o substItuentu' na 

s aCI po prípadě byla li I' . 
čís. 87?5. ' - p na moc při spisech při POdáni dovolání 
'I;okud Jest zmocněnec oprávněn k . " 
umluvy o příslušnosti čís 8789 uJednam vedlejších úmluv najmě 
P?kud jest míti za to že ť I . v, ' 

prednovsti jiné pOhledávce; Xeni~~~~dnec opr~yněn i ke vkladu po'stupu 
~f!10cnencem více osob v jich" ,. ~ by taz Osoba nebyla smluvním 
c I,S. 89'44. .' z zaJmec by snad mohl vzniknouti rozpor. 
procesní plnou mocí k zastu " ". , 
z!f1°t~~ěn k přije~í výpovědiP~v~~i;u u~c;~em9ľ9P30ru není právní zástupce 
Vtz ez advokat not'" b '. 

,právní. ,ar, o chodní zmocněnec, zástupce 
Smluvru pokuta viz p o k u t a sml u ' 
Smrt "I vnl. 

S t 
man~e a v~ sporu o rozvod viz r o z vod 

~u ečnl saty VIZ n á hra d a š k o dym a n žel s tví. 
Sn~c~, ,viz s m I o u v a 'S 1 Uže b n í. pod I e § 1327 ob Č. zák. 

Soltdarnl dlužník viz d I u žní k s o I,· d . . 
Soud po • t I !ní ,arnl ZUSaos 'viz pozůstal t . 
Soudce: není vyloučen z důvodu § 2~~' . 

př~d zahájením sporu čís. 8821~ls. 1 j. n., pominul-li poměr tam naznačený 
_ Pkójem. ~trany podle § 20 čis. I j. n. či s. 9237. 

onaJlcl u ,sborového soudu . . 
Soudní komisař' not' v • prvy rok, Jest soudcem nalézacím či s. 903,1. . I' ,v· , • ar VIZ notář 

- ekarska rada viz z b, ' . 
- smír viz smír souJ;í~nl svéprávnosti. 

Soukromoprávní nárok: nevadí že tit I . , 
Soupis pohledáv.ek: smlou ' 'R u ern lest vyrok úřadu Cl s. 9186. 

va s akouskem z 181 " 
na .. rok, 1926 nevztahuje' se na závazk' cervna 192'4" čís. 60 sb. z. a n. 
pOjIstna příhoda nenastala před 26 ~ ze ~Oukromeho pojištění pokud 
p~kud ťná vdaná žena dvojí bydl'''é unorem 1919 čís. 9025. ' 
~ I s. 9026. IS e a nelze Ohledně ní použíti úmluv" 
u~luva ze dne 29. května 1925, Ví . . 
hUJe ustanovení, jímž by byl' C s'v 31 sb. z. a

v 
n. na rok 1927 neobsa

a exekuční zákazy vydané dtsu~me~:ny (zruseny). platební, procesní 
o ema smluvmml státy čís. 9025. 

podle čl. V. čís. 1\7/1929 sb. z. a ll. jsou povólány k rozhodování 
o závazcích podle oddílu A soudy příslušné podie jurisdikčni normy; 
nelze tu použíti předpisu čl. 46 úmluvy 60/26, ať závazek podléhal nebo 
nepodléhal soupisu či s. 9204. 
viz též měn a, úro k y. 

Soused: nárok podle § 858 obč. zák. jest uplatňovati pořadem práva Cl s. 8613. 
pokud nevznikl sousedu proti kupiteli nárok na udržování zdi; vlastník po
zemku není povinen, by udržoval stavení na svém pozemku v takovém stavu, 
by mohl soused o ně opírati své budovy čís. 8848. 

ustanovení druhé věty § 858 obč. zák. nevztahuje se na případ prvé 
věty téhož §; ustanovení prvé věty § 858 obč. zák. nevztahuje se na případ, 
hrozí-li sousedu škoda tím, že se země jeho zahrady následkem zřícení zdi 
sesuje do sousedního, nÍŽe položeného pozemku čís. 8848. 
zříz~ní můstku přes příkop na náves čís. 8687. 
i m m i s e viz tam.ž e. 

Soutěž nekalá (zák. z 15. července 1927 čís. 111 sb. z. a n.): spory jsou vždy spory 
senátními, nikoliv samosoudcovskými čís. 9456. 
předpis § 15 (3) jest předpisem procesního práva; ohledně pojmu 
»zahájené věci« jest použiti § 232 c. ř. S.j žaloby podané nebo došlé 
na soud před doručením první žaloby nelze odmítnouti čís. 9215. 
o odvolání do rozsudku pro zmeškání, vyneseného soudcem řídícím prvý 
rok, rozhoduje tříčlenný senát čís. 9031. 
nejen zdržovací žalobu, nýbrž i návrh na povolení prozatímního opatření 
k zajištěni zdržovacího nároku může podati každý soutěžitel; povolení 
prozatímního opatření zákazem uveřejňování určitých insertů či s. 9139. 
j při zdržovací žalobě jest přípustno prozatímní opatření podle § 381 
čís. 1 ex. ř. čís. 9000. 
nejde o rozepři zahájenou, domáháno-li se v dřívější žalobě ochrany 
proti porušení Ipráv nabytých zápisem ochranné známky, v pozdější 
pak zdržení se označování zboží vzhledem k zákonu o nekalé soutěži 
č is. 8917. 
uskutečněny-li týmž skutkovým dějem právní předpoklady pro použiti 
i zákona o ochraně známek i zákona o nekalé soutěrži; žaloba zdržovací 
a odstraňovací a zápis ochranné známky; i tu rozhodují soudy .č í s. 8856. 
pOkračování v konkurenční činnosti může zpusobiti nenahraditelnou 
škodu 've smyslu § 381 ex. ř. čís. 9221. 
nekalá reklama, rozšiřovala-li firina obchodní oběžníky, v .nichž ne
právem tvrdila, že rozhodnutím ministerstva byla její známce pro zboži 
přiznána v československu ochrana čís. 945-8. 

Souvislost příčinná: výrok odvolacíhO' soud.u o ní nelze v dovolacím řízení napa
dati co do jeho skutkového podkladu, nýbrž jen co do logičnosti závěru 
či s. 8675. 

Spis notářský viz not á ř s k Ý s P i s. 
- přípravný a r o z s ude·k pro z m e š k á n í viz r o z sudek pro. z m e

.škánÍ. 
Splátkové obchody (zák. ze dne 27. dubna 1896, čis. 70 ř. zák.): měla-li býti kupni 

cena za věc zaplacena z části hotově, z části ve ,splátkách zajištěných 
směnkami a ručitelem; § 6 (3) zák. platí, ať byl žalovaný zastoupen 
advokátem nebo nebyl; lhostejno, že vznesl námitku nepříslušnosti te
prve pn provedení důkazů čís. 9411. 
nepříslušnost podle § 6 jest nezhojitelnou, -pokud se žalovaný podrobil 
jinému sudišti čís. 8801. 
návrh dlužníkuv, by byla zrušena ,exekuce vzhledem k·§ 6 zák., muže 
býti důvodem k Odkladu exekuce ,č í s. 8901. 
byla-li kupní cena autobusu splatná z čá:'i-ti při dodávce autobusu, zbytek 
pak v měsíčních splátkách čís. 8865. 
zrušen-li 'prodej losů na' splátky, má prodatel" n'árok na náhradu za vý
kon herního práva kupitele"m, jakož i na úroky z investované jistiny 
či s. 8929. 

li; 



Splátky ?a dluh (§ 1416 obč. zák . . '" 
~1,Uhu88nekrytou směnkami ')tr'eJbest ~~ntel oprávněn započísti 
Cl s. 77. ,as cast ta bvl "'; v , nejprve na 

Splatnost POhledávky' I . a ZRJlstena zastavním právem 
v t ' . um uvena-li dn 

Ume I nastoupením dědict ' "V ern nastoupení děd:ctví dl v 'k 
SpInj~-tě a měna viz 111 ě II a. Vl J1Z dědiCkou Přihláško~1 čís. u~~~/m, jest 
Spolecenství manželské . d 

t tk a Viz o má C I 
- S a u (podle §§ 825 a fl' 1 ! o ~ t s pol e Č fl á. 

v TI li C e fl á. as. obc. zaJe): dra ž b a TI a pod' I . 
, 1 VIZ 

n,ahr,adní nárok podle 
VIZ z a s t a v fl í P r a' v § 222 e x. ř a v' , 
o ' o. . ymaz zastavního práva 
pravnění k žalob v 

§ 37 ex. ř. e pOd I e § 37 e ' , x. r. viz ž a lob a o 
Dafok soUsed o P dle 
tuzemské d l.l V pod I e § 85-8 o b č ' 1 . 
h d 'I sou y neJsou příslušné b dl' z a (, VIZ S o II 'S e d 

° OVa y ° správoích I'" Y po e §§ 834-835 b' " 
zemsku; pokud 'est opa rellI~h co do společné TIen ~ c .. zak. fOZ_ 
v nesporném říz~ní /íO:.h~~~~atl o mimořádl1}rch sprá~~Y~~os~p ~v ci~o_ 
spoluvlastník může 'Se do 'h'. a relllch 
vl~stník . povinen za užíV~~Í ah určení úplaty, jíž jest mu druh' 
prava, nIkoliv v říze ' bytu ve společném dam v. Y spolu_ 
bylo-J" OJ nesporném čís. 8599 e, Jen pořadem 

1 na spoluvlaSŤl1ickém d'l . 
spoluvlastník nesmí O· • po 1 II na nemovitosti . 
ziti ani zatížiti leč b Sv U] "k°9,ll ani užitky jeho za sVét~z~amel1an?J že 
zei,ziti, jsou d~ usneie ,,:e~ ~~l SP?luvlastníci domu chtěli d~lvo~a aOl zci
znamky zákazu z' nI nI ovmho Soudu jímž b I um Jako celek 
vlastníci čís. 866~zeni a zadlužení, opráv~ěni stěž~v Pt~v~len vÝ~az po
. k' . a I Sl ostaŤflJ spolu
po ud nelze vyhověti ' 
ka:~ zcizení a zavazen~a?p~ ~~~1uvlastníka na výmaz poznámky zá-
?alS1 propachtováni hos d 'v, ' 

jest o sobě úkonem v, p~ ars~eho statku, jenž b 1 'iž ' 
Iežitou zrněnu zálev~a~n~,spravy; pro rozhod~utl olá ~o l~a y pachtu. 
čí"5, 9397, ' Zl a e na délce pachtovní dob z y, z, a Jde o dů-

, y v miste obvyklé 
narok SPOluvlastníka '. 
~poluvla, stník čís. 93

0
5
e
5
m, °9V3'5Ig0.stt na pojistné, třebas v, pozar založil druh), 

ynuc~ny správce jest o rávněn '. 
~~~~1 ,smloťvy be~ SPOhIPůsoben~z~~~~tJ. se .. spol~vlastníky domu ná
s ,Ol SPoauvlastmctví čÍs. 9300. u, najem11i smlouva trvá i po 
.. prava pozustalosti přísl ,,, , 
:enství statků čís. 8790US1 VIce spolu.dědicům podle . pravidel o spoIe-
zalobu ozrušen',' 
nfci, kteří d ' !, s pol u v 1 a s tni c t v ' ,." , 
níkům i tě~e k~~r:!.ah~Jl zrušení, podati proti VIŠ:::::

SI ~s~cl~nr spoluvlast_, 

Plojem,' »ŠkOdy« :~ ~~~~~~u~n~3roje~ili s,ouhlas se ~;u~~~~ 6ío~~~~~~-
vastmk domáhati zrUšen' obc. zak.; pokUd se ne o v . 
dem k ~aři,zel1í při odkazlu sť~~~v~~~;ictVí bez souhlasu osta~~~~ ~~~i~~ 
pro, zrusem (§ 830 obč 'k . . 
~~~~e TI::?O .je nevčasné' ;r~d, ŽeZh.~duJ:~v zda ~ošl~odí objektivně ža!o-

Jem castt nemovitosti na určit J d m
b 

uz~, ObjektIVně poškoditi' 
pokud jest žalobu z 'I . ou ° Ll CI s. 9479, ' pro-
§ 228 v aml noutl ,pro d ta c. r. s, čís, 9290 ne os tek právního· .. 
v,, zajmu po-dle 

.p0latek promlčecí lhůt ' 
jetku atd. čís 9254 y pro pravo odporovati rOzdělení I" 
. d '. spo ecneho ma-
l o sou~ený společník o žalobě v, . 
POvolem exekuce podle § 352 na ~ru~~m společenství muže h . 

v rozepři' nedí! ',n ex. r. CI s. 8-887 navr noutl 
. lle Letvon rukojmí a plátce s hlavl1í~ dlu v 'k .. 

zm em c 1 s. 9084. 
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vlastní: nejde o ně, domáháno-li se na jednom žalovaném vrácení za
půjčené zálohy, na druhých pak zaplacení z dúvodu, že se zavázali, že 
sami zaplatí zálohu za prvého žalovaného čís. 9454. 

Společenstvo výdělkové a hospodářské (z á k 6 n ze dne 9. dub n a 1873 čís. 
70 ř. zák.) a příslušnost podle § 87 a) j.l1. viz pří~luš
oas t pod I e § 87 a) j. n, 
rozhodčÍ soud viz tamže, 
není přípustným, by ve stanovách družstva byla čin n o s t dr u ž s t va 
rozšířena zásadně i na nečleny bez jakéhokoliv obmezení čís. 8642. 
nevyžaduje se, by hospodářského účelu bylo dosaženo společným pro
vozováním podniku, stačí společné provozování hospodářské činnosti; 
nelze povoliti zápis družstva československých velkoobchodníků, mo
hou-li býti za členy přijaty i jiné osoby, fysické nebo právnické čís, 
8751. . 
pokud není přípustnou forma společenstva pro sdružení pro jevištní 
umění čís. 9067. 
ústředí družstev, jež jest zároveň revisním svazem, nemůže býti úvěr
ním družstvem čís. 9085. 
z m~zí činnosti družstva vybočuje přijímání vkladů na knížky vůbec 
a vkradů od nečlenů v jakékoliv formě ústředím přičleněných družstev, 
obstarávání společného nákUpu hospodářských potřeb prO' přičleněná 
sdružení; ustanovení stanov, jímž není vyloučeno opatřeni cenných pa
pírů, devis a valut ve' volném obchodě za účelem jich prodeje přičleně
ným sdružením; ustanovení stanov o použití přebytku k účasti na kme
novém jmění ústavů a podniků veřejně účtujících čís. 9085. 
nepřípustným jest účel společenstva: »zastupovati členstvO' V obchod
ních záležitostech na přání členli« čís. 9086. 
nepřípustným jest účel družstva, není-li ve stanovách, že provoz obchodl1 
jest obmezen na členy družstva čís. 9088. 
třebas bylo společenstvo oprávněnO' k poskytování zápůjček jen členům, 
není závady, by neuzavřelo s nečleny právní jednání k zajištění zá
půjčkových pohledávek za členy čís. 9106. 
nehodí se pro prodej knih vůbec a pro sprostředkování insertů čís. 92m. 
neni oprávněno prováděti pro členy Obchody s cizozemskými platidly, 
třebaže eskontuje faktury svých členů, znějící na cizí měnu čís. 9475. 
nevyhledává se, by ze znění f i r m y byla patrna veškerá činnost spo
lečenstva, stačí, obsahuje-li firma poukaz alespoň k jedné z nich 
čís. 8751. 
je-li družstvo podnikem tiskařským a vydavatelským, musí obě tato 
hlavní odvětví dojíti výrazu ve .firmě; zkratka »s r. 0.« ve firmě jest 
nepřípustna čís. 9269. 
rej s tří k o v Ý s o u d jest oprávněn, by, rozhoduje Q. zápisu voleb 
nebo jinakých usnesení valné hromady 'společenstva, zk.numa! věcnou 
správnost opovědi; členové společenstva jsou oprávněni stěžovati si do 
usnesení rejstříkového soudu, jímž byl -povolen zápis zrušení společen
stva, podali-li proti nesprávnému prý postupu při hlasování na valné 
hromadě protest, jemuž nebylo vyhověno čís. 8843. 
rejstříkový soud nemůže sám od sebe změniti stanovy společenstva 
v ustanO'vení, jež jest již v rejstříku zapsáno, mUže však vybídnouti 
společenstvo k od.stranění rozporu zapsaných již stanov se zákonem 
čís. 8946. 
nařízení rejstříkového soudu, vyřizujícího opověď určitých změn stanov, 
by byly stanovy změněny také co do některých dalších ustanovení 
čís. 9085. 
rejstříkový soud jest oprávněn, by zkoumal, zda účel družstva a pro
středky k jeho dosažení vytčené ve stanovách odpovídají zákonu vůbec, 
pokud jde o revisní svaz zejména také zákona ze dne 10. června 1903. 
čís. 133 ř. ,zák. čís. 9085. 
k z a s tup o v á n í nemohou býti povolány i jiné osoby mimo členy 
představenstva, zejména nikoliv prokuristé čís. 90R6.· 
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P ! o k II r i s t II nemůže zříct·· v 

~e{ vg~8k může toto své p:~v~red:ta~e~'Stv-o, nýbrž jen valná 
C s. ,5. prenestl na zvláštní jí znzen" .. rOlnada 
v a 1 II ~ hro m a d a společe o v v y 
zruocnenf ustanoviti v ' .. n?tva muze prel1ésti na předst 
způsob svolání druhé Jefn: ~méně prokuristu čís. 9097 avenstvo také 
nepřípustné Jest ustanov~~íe rornady čís. 943-7. . 
ve" sporech o výklad stanov s"t~nov9' ze valná hromada má 
p r e d s t a vell s .jo V o I C vs. 086. 
1 P . .. spo ecenst . 
90g~vmno odepříti provedení neplatnýc~ a jest l1~jen oprávněno, nýbr'" 

. usnesem valné hromady '. l 
pokud nebyl, C I S, 
čís. 9097. o ustanovemm stanov vsaženo do 

v. práv představenstva 
pn~u~tnost výplaty až o u I " v , 

c~nr usporných vkladů ~ ~ youh ruce bm doby nevztahuje . 
~aJohy pojaty do rozva~ e~a, eoku~d ne~ohou býti v k I a d se na vra_ 
Jez vybude pr ~l y, rucebnI pOVl11l1osti podl 'h" Y a stavební 
(stavebních) P~ísc :~~ů podle, !Ozvahy z jeho POdíl~' avi:~e~,ohledávka, 
společenstva č í ~ P 8711 nemuze požadovati ten, kdo' l'est do I dzaPčllacení 1 '. Sll _ 

cen. družstva jest oprávněn d ' . " 
pOlvl~n~m p!edložiti mu ročnío~f~atl s~ l:.a, družstvu, by bylo Uznán 
po-cu" les! clen oprávněn domá ,a n c: CI s. 8648'. o 
~~k~~ e n .Id ze sp?le.čenstva č í s.h~~9~~ zalobou neplatnosti svého v y_ 

". neJ e o namltku nepříp t f 

~:~~~l~šg~~~ ;tg;ýCh soudů p~f ~~l~~l~~~~~č~~:~~' č1~!brž o ~ámitku 
k zápisu ' '. na protJ spole_ 

. vy m a z u likvidační f ' v 

Podle ~ ~ zákona čís. 134/1920 čI~~y 9~18~1 treba svolení berní správy 
vstouPlVSl do 1 i k v i d . . . 
šen' I·k·d a c e, nemůže se j"V ." 
. 1 a I VI ace čís 9409 ,IZ usnaseti na odvol' , 
hkvidatoři jsou pQ.vi~ni octa' . v. am zru_ 
ustangveného vnuceného Plikvt~a~o rejs!nkovému soudu žád.ost za zá i 
s?olecenstv? nejméně každého drab \ v období likvidačním musí b~t~ 
~ztahy .mezl PřiČleněnými družst ru e o roku revidováno čís. 90181 

U s e J~st zvláštním z t1sobe vy 3t s, vaz e m čís. 9085. - . 
~~lynouŤ! s jiným jest ~e př dm zruse,nI. usnesením společenstva' ,. r 
Cl s. 9409-.' e em usnestJ na jeho zrušení a na I.'k mda-: 
~ v IVlaCl 

premena společnosti s f. o. v druž • . v, , 

z?a. stanovy družstva vyho " . stvo. reJstnkovy soud má ot' k 
yedl zamýšlené přeměn k Vl~~ z,akonu, zkoumati již při vyřízení a~ u, 
Jes! ?epřípustná, měl-li Y pOdie zs~~~ce v, ~b:hodním rejsUíku; přemfn~ 
le~111y společník společnosti s r ~v bY!1 c},enem ,druŽStva dosavadní 
,~~osvo~88gružstva byl prostě Přev'za~"Př~~%ěrtustnoJ by j~ko předmět 

Společná dO: t·.· rOVOZll spolecnosti s r. o. 
maCnos VIZ d o rn ' 

- listina viz 1 i s ti 11 a s P oalc nv o s, t s pol e č n á. 
Spole v , - ecna , cnost cIzozemská, . . 
~ akciOVá: rozlišujÍ_11 asf/ k stá t!l í viz tam ž e. 

d novy meZI kooptov ' . 
ra y, z nichž kooptovaní 'SOl' _ ~nyml a volenými členy správní 
~pověděti k rejstříku skJteč~J~f PyfO.vksorními členy správní rady jest 
romadou zvoleni za definitivní ~i ze o~pt~vaní členové byli v~lnot1 

předpisem stanov, že se . c .en~ sprav~1 rady čís. 9060. . 
Je~ !el:, kdo jest zapsánP~ot~:i~~lO:~ .sp~l;;n?sti pokládá za akcionáře 
za raneno, by jednotlivé majetko . CI?na;ll Jako vlastník akcie- není 
de~du, neby!y. p~stou'Peny třetí o~~~~nl ~~rokÍ' pajI?ě n"árok na' divi
~e ze ,vY-hovetl navrhu, b bl' a Jl up aŤilOvany c í s. 9199 
razeny. do knihy příloh o6chdctnrrvoPI.s ~,tanov ak.ciové společnosti,' za
~ečn,osŤ1 vrácen a do knihy Přílo~ob reJstr~ku, z kmhy příloh vyňat, spo
·reny opis stanov čís. 9-407. yl zarazen dodatně předložený ově-
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- pokud lze přiznati rejstříkovému soudu právo přezkoumati zákonitost 
postupu valné hromady akciové společnosti čís. 9446. 

komanditní: na základě exekučního titulu proti společnosti nelze povoliti 
exekuci proti komanditistovi čís. 9044. 
výmaz osobně ručícího společníka z rejstříku není zcizením jeho po
dílu na podniku a nevyžaduje se k němu schválení věřitelského výboru 
a úpadkového komisaře čís. 9338. . 
rozsah povinností likvidatorů ke konečnému vyúčtování a vypořádáni 
poměrů mezi společníky; dokud se nemohou domáhati komanditisti ža
lobou na komplementářích uspokojení svých vzájemných pohledávek 
čís. 9371. 

s ručenim obmezeným: pře měn a v dr u ž s t v o viz s pol e č e n s t v 0. 
ruč e 11 í pod 1 e § 2 (2) zák.: v případech, jež nejsou obchody, 
přicházejí v úvahu obchodní zvyk.losti a předpisy občanského záko
níka; oprávnění toho, kdo učinil vklad, předpokládaje, že se stane tichým 
společníkem, domáhati se vrácení na tom, kdo spolupodepsal jako jed
natel vyzvání ke složení vkladu; nedošlo-li Ke zřízení společnosti s r. o., 
neplati smlouva o tichém společnictví čís. 9299. 
!společník, přidruživší se podle § 42' (5) zák. jako ve dle j; š í i -ll t e r
ven i e n t ke sporu společnosti s ť. 0'.; právní postavení a práva 
jeho čís. 8990. 
pře vod z á vod 11 í c h pod í 1 ů lze učiniti závislým na souhlasu 
společníku; bylo-li podle původní společenské smlouvy k převodu zá
vodních podílů třeba souhlasu společníků, vyžaduje se 'Souhlasu všech 
společníků ke změně společenské smlouvy v ten smysl, že k převoditel
nosti podílů stačí souhlas sp'olečnosti čís. 8852'. 
správce úpadkové podstaty společnosti s r. o. jest oprávněn domáhati 
se na společníku z a p I a cen í z byt k u km e n o v é h o v k 1 a d u, 
třebas se společníci neusnesli na tom, že mají býti požádány splátky 
na kmenové vklady; nestalo-li se požádání splátek způsobem přede
~psa11ým v § 64 zák., nemůže je společník namítati věřitelům, pokud ne 
dokáže, že jim bylo bez toho známu čís. 8823. 
může si zříditi jednoho nebo více pr o k tl' r i s t ů; usnášení se o tom, 
zda má býti vůbec zřízena; přenesení prokury na určitou osobu; za 
prOkuristy lze jmenovati i společníky, hlasovací právo těchto společníků; 
zřízení dvou prokuristiI se samostatným právem k zastupování společ
nosti čís. 8842. 
může používati v právním styku i z moc n ě n c ů, kteří nejs'ou zákon
nými zástupci, nýbrž jen zástupci z vůle jednatelů; oprávnění ředitele 
a vedoucího jednatele společnnsti podepsati za s.polečnost postupní listinu 
čís. 9170. 
odvolání dosavadního a ustanovení nového jednatele není změnou spo
lečenské smlouvy; usnesení valné hromady o něm i opovčď k rejstříku 
bez podpisu odvolaného jedntele čís. 9252. 
pře d sed a d o z n r čí rad y ručí za notářův honorář čís. 9-352. 
z n a m e 11 á n í f i r my samostatně jediným jednatelem nebo proku
ristou, tímto však jen kolektivně s podpisem jednatele čís. 9262. 
o p o v ě ď z ruš e n í společnosti .s r. o. k rejstříku vyžaduje osvěd
čení příslušné berní správy, že nemá námitek proti zrušení společnosti 
vzhledem k dávce z majetku čís. 9268. 
o návrhu ve smyslu § 91 zák., by 1 i k v i dat o r zajistil pohledávky 
věřitelů společnosti, lze rozhodnouti v nesporném řízení čís. 9082. 
třebas jest společnost s r. o. zapsána v Německu, jediným společní
kem však je Svaz Sovětských Socialistických Rep'ublik, jest k tomu, 
by byl zapsán v tuzemsku pobočný závod, třeba p r II k a z u v z á
j e mno s t i s S. S. S. R., není přípustna firma německo-ruská spo
lečnost s r. o., je-li jediným společníkem S. S. S. R. čís. 9378. 

tichá: právní postavení tichého společníka, práva jeho proti majiteli obchodu, 
uplatňování pohledávky ve vyrovnání majitele obchodu čís. 8997. 

(i, 
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učinil-li kdo vklad do společnosti " . " ti~,h)ln: společníkem, oprávnění je~or. Y'd redkfkladaJ,:' ze bude jejím 
znzem společnosti s r. o. čís 9?99 za a 1 v ad zpct, nedošlo_li let 
kontrolní právo zaruče ' ť h: ~ , 

0." u~latňovati pofadem p~áva'cč ~~u 9it;~lečníku čl. 253/2 obch. zák., jest 
v ... rejna: v y r o v n á n í viz tam že' s II d i š t ě pod 1 e § 88/2 j '. • . • 

r o ~ e p ř,; ~ ahá) e n á vlzn't ~l~,P/e~ s I u s 11 o s t pod 1 e § 88/2' j. 11. 

nem zvlastmm pravním podmětem an° , . 
proto býti ve sporu stranou jí jso . 1 pr.~vmckoy, ~s~~ou a nemůže 
s u b s ti t u ční pod s t t 1 u Jen Je11

. spolecmcl Cl s. 9241. 
jako veřejného společnfka a č íUs. n~O~~ zapsati do obchodního rejstříku 
pokud se stávají děd i C i veřejn': 1" '1 " řejné obchodní společnosti' třebas ~~1 s~o~e~~n~sYi zai.o?a na firmu ve~ 
dobu; prodloužení ujednál;í, že budou . rv~ 1 lep po omezenou 
z:astupc:vati společnost 'správcové pozůsfa~o~t~b~ tf~Jed~a?l, pozůstalosti 
a o r u cell í obsílek a jiných d d '.' . k . oe { Ivne Cl s. 9282. 
Čí~. 4 nebo 5 c. ř. s. čís. 9282.0 am, po ud nejde o zmatek podle § 477 

narok společníka by k n i h Y b 1 d .. , .. ~hodní knihy; f e dna tel 'e~l \~1 eny r~dnc, právo vn~h~édnutí v ob-
uplr:-ě ,vyúčtovati, třebas slož1I bil~ncf1~csmk~2~4 spolecmku, povinnost 
a n I u m r t í a n i v y s t o u pen í s p o I . v , k' .. . , 
společno~ti v likvidaci nelze zapsati do ob

e ~ nd
I 

'ha z ye!,ejne .. ?bchoctní 
ke v z 11 I k u je třeba i náležitosti c ,o 111 o reJstn,ku S! s. 8754. 
vystoupil-li 'společník úmrtím z ve~ ? !lv. zak. k,obch. zak. Cl s. 8677. 
jeho nástupci (dědici) opírati náro/~J~1e o~ch,odm I společp?sti, lze proti 
jež jsou v jeho osobě' k dO" z;~~e11l spo ecnostl Jen o důvody 
9úyv.o~em ke zruŠení ~to~e~l1o~t~mčut~. bls~d~edostatek schopnosti dědic~', 
mch-li se pOdle společenské smlou .. , d v, ,. 
veřejných ~polečníkú státi zbývajícíV~ v p~~~ de ,ul1!rtl led~oho ze tří 
se .s~olečnost, zemřeli-li dva' sp~lečníc~a č ~~ 1 ~2~?ml vlastmky, z r II Š í 
byli-h k z a Fl tup o v á n ' v·, b ; ." 

~~~ Str~esč~~f~č~1'o~~e~nf~s~~sii~~Jj~~e~ .~;gl~2~í~P~~~~~?t~t~~~~~lln~n~di~~ 
úplaty podle § 20 (2) 'k pravnen ,~o~~hati se vrácení nedovolene 
. I v, o za .. na ochl'. naJ. CI s. 8926. 
\e~ g í s~ c8~~3~ z u s t a v I tel e může býti jeho pozústalostním věřit~-

~axb~~~~í~ ;o~'~u~O~~ů~~~~lí~~e~~ž:~~ejčnt s~b8C7h408~ní společnosti; význam 

Spolek- p ObJ~tC~~~~;~l: :hP~~~roČ~~i~:lé ~~~~ltř~j~~Oi~~~~h č .~~~I~~~~~Ů, jimiiž měli 
:. ,~enI Je o clenu VIZ pojištění 

- C1I10V11lCI spolku podstoupivší ne ' .. y • : věřiteli, třebas ;e věřitel mohl 'Př~ťr~d~.~~e ... Jmen.em sp(l1~u }~v~zek, ručí 
spolek čís. 8624. ve Cl I, ze neJsou opravnem Jednati za 

účinnost vyloučení člena svazovým v'b ." . 
svými orgány vyvinovati činnost jež Ybyor~0~ mlst!;l ~kup1l1a spolku nesmí 
vením svazových stanov. 'b '" . v. pnmen;t rozporu s ustano-. 
výboru vyúčtoval 'každého v~ě~: me lS!~.1 skupm~1 J1est povmen, by svazovému 
_ I. d . Y 'Y ~lC pnJmy a vy o 1y C í s. 9043 
'e'íhg~{Ur Je~t 1~ yvyloucen! clena oprávněna i valná hromada' do. usnesení 

spoIud~žltel vě~il~i~c~1~ ~l~n: nem přípustným rekurs k správním ílřad6m Č í"s. 9401. 

Spoluvina t;a rpz~odu viz r ~ z vod m a 11 žel s tví 
Spoluvla~~lc~vl VIZ sy o leč e n s tví s t a t k Ů. . 
Spo~1!za.vme~1 ~edo.spe1ce viz n e d o Fl pěl e c. 
Spontel,~: redlt~~tstvl í spořitelny zvolené ze členLI výboru jest »zákonným 

c m.« spon e l1y ,v.e smyslu § 3'73 c. ř. s. čís. 9237 zástup-
- :k0V.ll1110,S\ ~YPlabt~, v~lad,y uzávěra vkladu, pokud ne~í oprávněna dbáti zá

S' abzd ,vYP a y, stacl, ze predkladatel jest držitelem čís 9354 
prava ,e~m VIZ ber n í spr á v a. . . 

pozustalosti viz p o z Ů s tal o s t. 
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pro vady při ú m I tl V e o nad hod noc e 11 í viz m č n a. 
počátek lhůty k žalobě, domáháno-li se zrušení smlouvy o krávě, již 
žalobce koupil výslovně na chov se zárukou pro datele, že kráva jest 
stelná a že se nejpozději do určité ·doby otelí čís. 8641. 
nárok na vrácení zálohy (závdavku); ježto byla kupní smlouva zrušena, 
není nárokem ze správy čís. 9064. 
otázka, zda vady, jež jsou důvoLem správy, jsou takové, že znemož
ňují, by bylo věci řádně užíváno, jest otázkou právní čís. 9239. 
čl. 357 neplatí při místních obchodech; obchod distanční či místní: 
smluvní v)'hrada kupitele odmítnouti zboží, neodpovídalo-li ujednaným 
vlastnostem; pokud kupítel nemusí zkoušeti celé zbožíj kup zboží po 
ruce jsoucího čís. 9017. 
při vadnosti novostavby počíná se propadná lhůta k žalobě ze správy 
nejprve dnem úředního povolení stavebního úřadu k obývání čís. 9191. 
nemožnost řádilého užívání věci; řádné užívání ložnice; z toho, že ku
pitel užíval koupené věci i po té, kdy ji dal k disposici, nelze ještě 
souditi, že se vzdal nároku na vrácení kupní ceny čís. 9239. 

společného majetku viz s pol e č e n s tví s t a t k ů. 
vnucená: nevyplývá z ní pro dlužníka o sobě nebezpečí nenahraditelné nebo 

těžce nahraditelné škody ve smyslu § 44 ex. ř. čís. 8619. 
zpúsobilost vnuceného správce nemá vlivu na platnost povolení exe-
kuce čís. 8682. 
vnucený 'správce domu jest oprávněn uzavírati se spoluvlastníky domu, 
jenž jest ve vnucené správě, nájemni smlouvy bez jakéhokoliv spolu
působení soudu, pokud trvá nájemní smlouva čís. 9300. 
vnucený správce nepatří mezi osoby uvedené v § 4 synd. zák.; pokud 
dohlížel exekuční komisař náležitě na vedení vnucené správy čís. 9416. 
pořadí nároků, jež mají býti zapravovány z výtěžku vnucené správy 
domu čís. 8839. 
pokud jest třetí osoba oprávněna k žádosti za vyklizení dlužníka; re-'" 
kurs dlužníka jest nepřípustným, třetí osoba nemá nároku na útraty 
čís. 9111. 
pokud přísluší majiteli domu (dlužníku) právo dáti výpověď z nájmu 
čís. 9206. 
je-li uvedena v exekučním titulu, pokud lze vésti exekuci přímo pro-ti 
dlužníku; vnucený správce nezavazuje přímo dlužníka; pokud musí hra
diti výdaje vymáhající věřitel, nárok proti dlužníku na náhradu nákladu 

či s. 9339. 
Správce kinematografu viz k i n e mat o g r a f. 

_ továrny viz o b c hod n í· z moc n ě n e c. 
_ vyrovnací vlz vyrovnání. 

Spravení záznamu viz z á z 11 a m. 
Správní rada akciové společnosti viz s pol e č n o s t a k C i o v á. 

_ soud nejvyšší: povinnost obce ke StíŽl1oSt~ viz stí ž 11 o s t. 
Sprostředkovatel viz sml o u v a spr o s tře d k o vat e I s k á. 
Stanovy akciové společnosti, družstva, spolku atd. viz s p o leč n o s t a k C i o v á, 

s pol e č e n s t v o, s p o I e k atd. 
starosta obecní viz ob e c. 
Stát československý: náhrada škody podle zákona ze dne 18. srpna 1918, čís. 317 

ř. zák.; dvouletá lhůta § 4 zák. nepočíná již dnem, jímž nabyl mírový 
'Stav účinnosti; poškozený jest oprávněn domáhati se odškodného bez 
předchozího vyzvání povinného eráru, by nárok dobrovolně uznal čís. 
8730. 
zákona o náhradě za utrpěnou vyšetřovací vazbu nelze použíti obdobně 
na jiné před.pisy čís. 9465. 
odškodné za neprávem utrpěnou vyšetřovací vazbu na Slovensku 
či s. 8652. 
užil-li četník oprávněně střelné zbraně, není stát práv náhradou škody 
čis.9187. 

:,!,"" 



po~ud neručí za škodu zaba ' 
cem na Slovensku čís. 918Svemm bankovek a prodlením při jich 
nel~e se na něm domáhati ll"h v 

pOlIcejního úřadu k pořád' ,a r~dy skody, bylo-li prozatímní POvolle"r.: 
láno čís. 9426. am po mku (b:}'čích zápasů) napotom 
na Sl?vensku (Podkarpatské Ru' "., V, • 

z nezakonného výkonu v.. Sl) pr,lsluSl llarok na náhradu 
zayiněnÝm; z průtahu ne~~~el~~ mocI Jen, tehdy, byl-Ii chybný 
statu p,odle § 92 úst. list. čís. ~~~~vatt narok na náhradu škody 
dvorsky dekret ze dne 21. sr na 18'3 v, 

po~ledavek příslušejících dlul 'k 8, C}s. 29'~ sb. z, S., Ť}Tká se 
kohv pohledávek proti eráru j~~~1 df~". ~~are~. Jako pOddlužníkem 
nelze proti němu vésti exek . b Z?' II Cl s. 8768. ' 
::e, šekových účtů berníchuc~ř~~ oaVel11~ po~ledá~ky, příslušející eráru 
Cl s. 8?93. u pro postovmmu šekovému úřadu 
pohledavky vyplývající z čl 208 ' , 
příslušejí býv. c. k. eráru' n 'brž m~r~,:~",smlouvy: St. Germainské ne
pustnost exekuce na pohl 'd' Yk Y eJSl repubhce Rakouské, nep" 
b' k' e av u takovou ve " h ,rt-v yv. c. . erarem čís. 9205. prospec pOhledávky za 
ces~O'sl?venský erár, zas to li' eu' N" " 
?pravnen zažalovati pohled~v?u z~ro~~l o ?~nkou ceskoslovenskou, jest 
~~tavy Rakousko-uherské bank ~pulSky poskytnuté bankovními 

. Cl S. ~418. Y na uzemI Československé republiky, 
C1Z0Z~S~y: nelze proh němu vésti exeku' . 

Jest Jeho vyslanectví a jež slouží jeh Cl, ~al.Jeh.o tU.,zem.skou b?dovu, v níž 
o vyslaneckou budovu na jevo te o Uce um, vysla-li skutecnost že jde 

, "pad ,§ 39 čís." 2 ex, ř.' čís. 9491. prve po povolení exekuce, jd~ o pří
St~tk?vy w'edDlk viz úředník statkov' 
Státní pozemkový úřad viz p o zem k o v Ý y~ řad 
Stavba: na byt í v I a s tni c tví' I " 
Staveb' v' v VIZ V a s tni c tví 

nt pflspevek: právní povaha . eho' . ' 
Jemník. oprávněn domáha,{i se' .~~~Ud .lest ,.byt,ovou lichvou a jest ná

manzelů k Jeho vrácení není soHdá;' y~acell1, zavazek spolupronajavších 
- - pokud zanikla Udělením říkle u mm c I s., 9~40. 

kuční dražbě, povinnosf nájrmn~k~ront{~~e ~emoyitosti, prodané v exe~ 
9441. pal I o dale pronajímateli čís. 
viz též společenst 

řád a v y v I a s t n ě ni" v o, fl II c h s t a veb n í. 
úřad' k 'I . VIZ V Y V a s tll ě n í 

, vpravop atnosh příkazu stavebníh ,,,', . , 
zbo!eny, stačí, že příkaz byl doruče o ur~~u'l' by na]ate m~stnosti byly 
ne~,1 .tr~ba čís. 8634. n maJl e I domu; d01"ucení nájemd ' 
~andll-h změny takového rozs h v v v' 
jest to důvodem ke zrušení' a, .u, ze'hnedopo~steJ~ pokračování v nájmu 
ofo~~odnutí jeho, jímž z' dltvo~gJebmm ~ pom~ru CI s. 8650. ' 
nanzeno provedeni prací nem Q v b e,~ecnostnIchv a zdravotně-policejních 

Stavitel: vyloučení předmětů z exe'ku uze y ~?udem prezkoumaváno čís. 8650. 
- pokud není nicotnou smlouv ce (§,251 C1S. ,S ex, ~.) čís. 9149. 

Stelnost kra 'vy . , a s pohrem o vlcepraclch čís 9305 VIZsprava .. 
Stížnost: útraty viz tam že' 

~ o g f ~ d§ 2~1!~' c, ř.· s. viz P o s tu.p věc i ji n é m u s o udu. 
o aCl Viz dohlédací stížnost 

dd Y~ crhO, z hod n u' t í o z a n i k u p r a v ach u d y' ch 
viz p r á v och u':' 

vztah~je se na ně předpis § 225/2 c" " , 
doplnek, k rekursu jest nep'řípustny' Č I's s·93c719s. 8707. 
usnese mm .p dl'h .. , '. 
béře na ~ěd o .e aJ1Slm samostatnému rekursu· jest i vyřízení soudu, I'ímž 
.. , <?m~ zpetvzetí žaloby čís '94?1 
le-!l ~apadeno Jen usnesení o nám i tká h· ~. 
pOjate do rozsudku čís. 9373. c s por II pře k á ž e j í c í ch 
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bylo-li do rozsudku, vyřizujícího hlavní věc, pojato rozhodnutí o námitce 
nepříslušr.osti a neodporuje-li se zároveň rozsudku ve věci hlavní jest pří-
pustným opravným prostředkem rekurs čís. 9256. ' 
do usnesení, jímž povolena ex e k u cena dlužníkovu pohledávku za erárem 
ač byla podle dvorského dekretu ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb, z. s.' 
nepřípustna, jest dlužník oprávněn k rekursu čís. 8768. 
oprávnění vlastníka nemovitosti, jenž není totožným s dlužníkem, k rekursu 
do usnesení povolujícího exekuci vnuceným zřízením zástavního práva 
čís, 8781. 
předpisu § 524/2' c. ř. s. jest použíti i v řízení exekučním čís. 8844, 
pokud jest vyloučen rekurs dlužníka za vnucené správy čís. 9111. 
oprávnění dlužníka k rekursu, nabyla-li vlastnictví k zabavené věci nebo její 
držbu třetí osoba čís. 9242. 
přípustna do usnesení, jímž zrušen příklep movitosti a nařízena nová dražba 
čís, 9143, 

do usnesení exekučního soudu, jímž bylo vyhověno návrhu vymáhajícího 
věřitele na převzetí zabavených svršku za třetinu odhadní ceny, jest dlužník 
oprávněn k rekursu čís. 9150. 
pokud nen[ k ní oprávněn vymáhající věřitel v případě § 350/3 ex. ř. čís. 
9429, 
rprávo k rekursu poddlužníka v případě § 382 čís. 6 (čís. 7) ex. ř. čís. 9431. 
rozhodnutí v y r o v n a c í h o k o m i s a ř e o přiznání nebo nepřiznání hla·· 
sovacího práva lze napadati rekursem čís. 8997. 
opatření p o z U s tal o s t n í h o s o u d u jako poddlužníka není soudním 
usnesením, jež by bylo lze napadnouti rekursem čís. 8600. 
povolaným dědicům (kupitelům jich dědických podílu) nepřísluší právo 
k rekursu do. usnesení pozůstalostního soudu, schvalujícího smlouvu druh,'Jch 
spoludědiců o prodeji jich dědických podílů čís. 8872. 
pokud nepřísluší právo k rekursu pozůstalostnímu věřiteli čís. 9249, 9455. 
oprávnění odkazovníka k rekursu čís. 8967, 9317, 9410. 
do usnesení por uče n s k é h o soudu, jímž nebyla ohledně poručen ce schvá
lena dohoda o rozdělení pozůstalosti, není oprávněn si s,těžovati jiný účastník 
(pozůstalá vdova), třebas se jí v důvodech usnesení odpírá z hmotně
právních důvodů právo na výživu podle § 796 obč, zák. čís. 8862, 
okruh osob oprávněných k rekursu v k n i h o,v ním říz e n [ čís. 8667. 
pokud nepřipustna 'Stížnost do rozhodnutí St. po z. ú řad u, jímž udělen 
zásadní souhlas k dohodě mezi vlastníkem zabraného majetku a obcí 
čís, 8976, 
do. usnesení valné hromady s p o I k u o vyloučení člena není přípustným 
rekurs k .správním úřadum čís. 9401. 
dovolací (na dovolací soud): zamítl-li soud prvé stolice námitku nepřípust

nosti pořadu práva, vyhověl však námitce věcné nepříslušnosti soudu 
a odmítl žalobu, rek u r sní s o u cl' pak vyhověl námitce nepřípust
nosti pořadu práva, neobírav se s námitkou nepříslušnosti soudu, jest 
žalobcův dovolací rekurs do rozhodnutí o námitce nepřípustnosti pořadu 
práva přípustným čís. 8643. 
rozhodnutí o návrhu, by dovolacímu rekursu do usnesení rekursního 
soudu byl ptiznán odkládací účinek, nepřísluší soudu rekursnimu, nýbrž 
soudu prvé stolice čís. 8665. 
zrušil-li rekursnÍ soud usnesení prvého soudu, nevyhradiv pravomoc, 
načež první soud rozhodl podle právního názoru rekursniho soudu a re
kurs ní soud pak usnesení prvého soudu potvrdil, jest do usnesení re
kursního soudu přípustným dovola:cí rekurs čís. 8767. 
zrušil-li rekursní soud usnesení prvého soudu, jímž bylo povoleno pro
zatímní opatření, a nařídil mu, by o návrhu dále jednal, nevyhradiv 
pravomoc, jest rekurs na dovolací soud přípustným, šlo-li pOdle obsahu 
zrušovacího usnesení jen o to, by ohrožená strana podala potřebná 
osvědčení čís. 8773. 

;:1' 
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do srovnalých usnesení mžších soudů ~o,ku podle § 222 ex. ř. jest přípl1stnl',mv otázce přJznaní náhradního ná 
Cl s. 8808. dovolací rekurs (§ 239/3 ex. ř.) 
do souhlasných usnesení nižších s rl o •• ." " 

na" vysl~neckou budovu čís. 949tU 
ll, Jlmlz byla zrusena ex e k II C e 

~t;~~a;~tjr~WŠ~OSJo~~~~~ft~íh~e~O~dU ~ několik duvo,dft, oprávnění ža~ 
i .. ?statními důvody příslušnosti tr~~l, 8~f4.se rekursm soud nezabS'val 

pnpustnost dovolacího rekursu třebas nevyhl' 
§ 527/2 c. ř. s. čís. 9096.' azena pravomoc podle 

pokud jest žalovaný oprávněn II 1 f" f 
námitku nepřípustnosti pořadu pPra~ no~,,: I vglr7ek6ursu na dovolaCÍ soud 
od 'tll' d . va Cl s. ml - 1 sou prve stolice žalobu podle dO d'" nbos~ soudu, rekursní soud pak zrušil usnes~~7 p~v~tnoesenídPro nlep!I'lstuš": 

y Jednal ve věci samé čís. 9318. sou u a u OZl mu, 

nevJhrad!l-li o d vol a c í s o II d pravomoc usnesení dl ", 
c. ~. s., Jest rekurs na dovolací soud ne ří us . po e § 51 9 CI~. 3 
zrusovací usnesení jen ohledně čásf " 1 b'~ tnym I tehdy, sta~o-h 'se 
rozsudku, ~roti němuŽ nebylo podá~~a o~~~llá~í nz:okll a bylo pOjato do 
do usnesem odvol soudu " '" bl' ,,1 s~ 8937. 
rozsudku pro zmeŠkání ,~~mz ~ }amltnut zalobcuv návrh na vydání 
kurs čí '5. 8957. ' a111Z vyhrazena pravomoc, není přípustným re-

přípustnost rekursu s hlediska § 5,19 ", 3 v " 

~~~~~~TI~liP~~~~t~~ ~~~~h~~~~;~l~r:~:~~m~ ~o:;~~' ptlr;:~~!O~i~~y~~ !O~~~~ 
a že tudíž jako svědek nemů" b "f ze J7s 

h oso ~ povazovatl za stranu 
zamítl-ti soud prvé stolice ž ze y I vys ec .nuta 

Cl s. 9237. 
~ání zrušil napadený roZSll~~~U~ ao~~~la~~l~~~d pak k ž~l,obc ... ovu odyo-
zalovaný oprávněn k rekursu čís. 9286 pro nepnslusnost, jest 
do usnesení rekursního soudu ., " b i v , 

o ú tra tác h jako zmatečny' , j1?I
d
z t ~rusen vyv~ok prvéhO' soudu 

do útra o" ,nem OVO~o<.ICt rekurs pnpustný čís. 8830. 

tečnost tu v:r~o ~~rdo:nUo:Oj~d~1 ?ruv~é stol!ce, jenž zamítl žalobu o zma
ohledu zda j'de j'en o st' s 1J,e~npllstnym rekurs na dovolací soud bez , anovem utrat ". t' v 'k 
vinr:.?st je hraditi čís. 883'1. CI ez o vyro , zda a koho tíží po:-
nepnpustná do usnesení rekursního soudu " ;! b • , , dopl.n ění usnesení o útratách čís. 9494 ,jlmz yl zamltnut navrh na 

p;otl usnesení rekurs ní ho soudu o pop i a t c í c h t " ' 
_ mho komisaře v po ů t I t' v, , n o are jako soud-

nelz: se zabývati an~ ;ř~I~~š~~~í r~~~~Ihon~~~lg~:0~~1~a~eěk~~~alř~P,llst8ngÝ,mIO; 
nepnpustna d hl' h c 1 S. • 
zápis Q d e v zO d sao~ í ~~lZf in usudesení nižš1'kch ~ol1d.ů, jimiž bY,l povolen 
do t ., , ,y o pozem ove knihy čís 9467 

POh vrzujlclho rozhodnutí soudu druhé stolice v k n i h' ,'h ' 
ce c pozemkové reformy ··e t vo o V nI C v c
nepřípustnost do usnesení o ;vSole~~ltllst!1a ~~,,:"O!a,cí stížnost čís. 9094. 
nepřípustná do usnesení ú a d k T ,vypov t Cl s. ~~7. 
rozhodnutí úpadkového ko~is '" 0\ e hO" s o II d u" J1mz bylo změněno 
úpadkové podstaty čís. 9131~re o oprave usnesem o odměně správce 

Stolek psad: vyloučení z exekuce čís. 8934. 
Storno ku.pní sml.ollvy viz smlouva kupní 

- pOjIstky VIZ pojištění. . 
Strana (ve .sporu!: p0t:~,á opra, va jména ueb oznac'(ení st!'any 

jest vzdy přIpustna čís. 8774 beze změny podmětu 
~emů~e jí býti, okr~s11í. sbor o~větový čí:;. 8857. 
skolm obe.c n~a .zpusobtlost býti stranou rozepře čís 8644 
vznesena-h namltka ne.přípu t' ť v d ' . . 
bílosti, jest nejprve vyříditi s ~~~~ 1 po:~ II pr~va a procesní nezpůso
ná~itku druhou čís. 8857. nanu (U, a eprve byla-li zamítnuta, 

al1l nepřísežného v}'slechu jejího nelze použíti k osvědčení čís. 9347. 
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k výslechu nelze piistoupiti s pominutím půtahů; pokud lze přistoupiti 
k v)'slechu odpůrce, neví-li dokazovatel nic o věci čís. 8952. 
sčelení svčdka se stranou slyšenou k důkazu není nepřípustné čís. 8614. 
řízení jest vadným, neprovedl-li -soud prvé stolice v doplňovacím ří
zení přímo znovu dúkaz výslechem stran, dav jen přečísti zápis proto
kolu o tomto dClkazu již dříve provedeném a vydal pak usnesení, že má 
býti jedna ze stran slyšena přísežně čís. 8800. 
pokud nejde o vadu řízení, obeslal-li soud stranu k roku obsílkou, ne
vyhovující předpisu § 375/2 c. ř. s. čís. 8928. 
pojem zákonného zástupce ve smyslu § 373 c. ř. S.; pokud jest ředi
telství spořitelny stranou ve sporu čís. 9237. 
podle § 20 čís. 1 j. n. čís. 9237. 

Strážní přídavek viz z a m ě S t n a n e c o b e c 11 í. 
stroj psací: vyloučení z exekuce čís. 8934. 
Stroje: p o zná m k a k n i h Q v n í viz tam ž e. 
Strojená hnojiva viz pozemková reforma (náhradový zákon). 
Středoevropský čas viz čas. 
Stříkačka automobilová viz a u t o mobil. 
Substituce fideikomisárni: vklad výmazu svčřenského náhradnictví nelze povoliti 

na základě listinného důkazu o úmrtí oprávněného čís. 8793. 
substituční podstatu nelze zapsati do obchodního rejstříku jako veřej
ného společníka čís. 9072. 
závaznost svolení svéprávného substituta k zatížení podstaty substi
tučního. jmění; pokud se nemůže věřitel odvolávati na důvěru v knihy 
veřejné ohledně substitučního závazku; zákaz zůstavitele zatížiti pod
stahl váže zákonného zástupce substituta i ochrančí soud; překročil-li 
zákonný zástupce plnou moc, není tím chráněnec vázán, třetí osoba 
nenabývá práv; zatížení podstaty,. staly-li se investice ve prospěch pod-

staty č i s, 9080, 
na cizozemsk}' soud nelze přenésti substituční péči ohledně nemovitostí 
ležících v tuzemsku čís. 9385. 

Substituovaný právní zástupce viz s m I o u vaz moC 11 i tel s k á. 
Svaz: jejž tvoří volné sdružení osob téhož politického 'směru, není korporací; pro

hlášení, dané jménem svazu, nezavazuje svaz. nýbrž jest z nčho zavázan 
ten, kdo prohlášení učinil čís. 8612. 
revísní družstvo viz s P o leč e II s t v o. 
Sovětských Socialistických Republik viz s pol e č n o s t s 1'. o. 

Svazový výbor viz s P o I e k. 
Svedeni podle § 1328 obč. zák. viz n á hra d a š k o d y pod 1 e § 1328 obč. zák. 
Svévole: trest podle § 528/2 c. ř. s. může uložiti jen ten soud, jenž rozhoduje a re-

kursu do usnesení soudu druhé stolice čís. 9216. 
Svědek: pokud nebyly výslechy svědků slyšených dožádaným soudem stiženy zma-

tečností čís. 8975. sčelení jeho se stranou slyšenou k důkazu není nepřípustné čís. 8614. 
strany jsou oprávněny vzdáti se bezprostředního výslechu svědků odvolacím, 

soudem čís. 8689. 
Svěřenské náhradnictví viz s u b s t i t u c e f i d e i k o m i sár n í. 
Svěřenství: je-li sporným, zda jde o pozemky 'Svěřenské či zpupné, jest o této 

otázce předem pravoplatně rozhodnouti; zájem na tom má dočasný vlastník, 
fideikomisární vlastník, opatrovník svěřenství, Státní pozemkový úřad 
č í.s. 8702. . 
zakázal-li zůstavitel jeho zatížení čís. 9080. 

Světová válka: náhrada škody za bezprávné poškození civilních osob viz stá t. 
Svobodárna viz noC 1 e h á r n a. 
Svolání věřitelů: ručení dědice viz děd i c. 
Svolení k výpovědi viz och ran a n á j e m c ů. 
Svršky vnesené viz z á s t a v n í p r á voz á k o n n é. 
Syndikát uhelný: řísskonémecký jest místem nadaným vrchnostenskou pravomo~í?; 

odepření dodávek syndikátem čís. 9408. 
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Syndikátní ručení:. soud, rozhodujíci o syndikátní žalobě není povolán by ..
zkoumav~I sP~áv~9st _právoplatných soudních ~ozhodnutí, jim'iž se Pi!= 
lobc~ ~~l vbytt stlzen; nespravné posouzení věci po stránce právní 
zaklada Jeste o sobě syndikátní nárok čís. 8839. ne
nelzev se v,domáhati náhrady proto, že nebyl tomu, kdo byl v tr t' 
vazbe, znzen opatrovník čís. 9415, es nt 

~okud se nelze domáhati náhrady proto, že cenné papíry převzaté d 
usc~ovy so~du za trestního !!zení, ne?yly vydány bez prodlení po .pravo~ 
mO~I trest~lho rozsudku, all1Z proto, ze soud, převzav za trestního řízení 
ak;le ,d~ ,uschovy, nevykonal odběrné (opční) právo ve lhůtě k tom 
urcene Cl s. 9415. u 
vn,~cený spr~v,ce nepatří mezí osoby uvedené v § 4 zák.; k d d 
hhzel exekucm komisař náležitě na vedení vnucené správy ~1's~ 941~~ 

šaty s,m1!~ečlÚ vi! ná,hrada škody podle § 13,27 obč. zák. 
šekovy ,ur~d p~sto~nt: není samostatným, od eráru odlišným .podmětem' nelze 

V~stl ~r"otr erar~ ex~~uc~ zabayením pohledávky, příslušející eráru z~ šeko
_., v~ch u,ctů bermch uradu proti poštovnímu šekovému úřadu čís. 8893. 
"tkána vtz nahrada škody podle § 1295/2 obč. zák. 
skoda n e n a hra d 1 tel n á n e bot ě ž cen a hra d i tel ná viz o d k 1 a d ex e

k u c e. 
_ - ,jinak n.á hra d a viz n á hra d a š k o d y. 
skotru obec vtz o b e c š k o I II í. 

Tarif žeIez~ičn! ~kIad~ viz d op r a važ e I e z nič n í n á k I a dní. 
Telefon:, pravlll nar~~ ,zustavitelův na účastnictví na telefonu jest majetkoprávním 

narokem, patnclm do pozůstalosti čís. 8782. 
Te~ř: vyloučení věcí z exekuce viz ex ,e k u cell a m o v,i t o s t i. 
Tchan VIZ sml o u v a s I uže b ní. 
Tichý společník viz s pol e č n o s t ti c h á. 
Totožnost osoby při povolení exekuce viz e x e k u c e. 
Trafikant: úrl:.lu,:a, jíž, se r.n u kdo zavázal zaplatiti peněžitou úplatu jako příspěvek 

k . zalozem nove eXIstence, vzdá-li se příjemce slibu licence a dostane-li ji 
shbovatel, neodporuje dobrým mravům čís. 9055. 

Trest pro svévoli viz s v é vol e. 
Trestní rozsudek viz rozsudek trestní 

- zákon důchodkový viz d ů c hod k o ~ é t r e s t n í říz e n í. 
Třetí osoba: smlouva v její prospěch viz s ID I o u v a v e pro s p ě c h tře tíh o. 
Tuzemské jmění: vydání do ciziny viz úpa dek. 

Účastnictví na telefonu viz tel e fon. 
Učební smlouva viz sml o u v a u ,č e b n í. 
Učeň: zámečnictví na velkostatku; vztahují se naň předpisy občanského zákona 

o služební smlouvě, čís. 8703'. 
Učitel: z~vazel: obce p"ři,spívati mu k platu, pokud se obec nemůže sprostiti tohoto 

sveho zavazku Cl s. 8965. 
- ~i~ovského náboženství; nárok jeho proti židovské náboženské obci na služné 

c t s. 9009. 
Uhelný sy1Klikát viz syn d i kát II hel n ý. 
Uchova viz drž b a. -
úkolový nadvýdělek železničního zaměstnance viz zaměstnanec' 

železničnÍ. 

Uložení písemnosti viz d o ruč e n í. 
l!měJá hnojiva viz p o zem k o v á r e f or m a (n á hr a d o vý zá ko n). 
umluva bernská viz p ů vod s k é p r á v o. 
úmrtí společníka viz s pol e č n o s t. 

Úpadek: o p r á vně n í spr á v c e úpa d k o v é pod s t a tys P o leč n o s t ~ 
s r. o. viz s p o leč n o s t s r. o. 

a z a poč ten í po hle d á-v e k viz z a poč ten L 
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II e pří p II S t n o s t d o vol a c í hor e k II r s II viz stí ž 11 o s t d o v o
l a c í. 
úpadce má zpt'tsobilost vstoupiti do sporu jaKO vedlejší intervenient čís. 9358. 
požívá-li vymáhaná pohledávka na nemovitosti zákonného zástavního práva, 
může Je jeho realisaci i po vyhlášení úpadku býti povolena vnucená dražba 
či s. 9497. 
výmaz osobně ručícího společníka komanditní společnosti nevyžaduje schvá
lení věřitelského výboru a úpadkového komisaře čís. 9338. 
k vydobytí nároku na náhradu útrat, přisouzen)'ch po zahájení úpadku proti 
úpadci, nelze povoliti exekuci proti úpadkové podstatě čís. 8911. 
pro pohledávky za úpadcem z doby před vyhlášením úpadku nepřísluší 
úpadkov)lm věřitelům právo k exekuci na 'služební plat, jenž byl úpadci podle 
§ 5 úp. řádu ponechán na jeho výživu- a na výživu těch, jimž jest ze zákona 
k ní povinen; lhostejno, že vymáhajícímu věřiteli příslušelo oddělné právo 
čís. 8770. 
rozhodovati o návrhu, by úpadkový soud zabezpečil navrhovateli zvláštní 
práva a nároky, které uplatnil proti úpadkové podstatě, nenáleží k přísluš
nosti úpadkového soudu podle § 77 (1) úp. řádu čís. 8714. 
exekuční prodej (§ 119 (1) konk. ř.) a rozvrh výtěžku za věci, náležející do 
úpadkové podstaty, děje se za úpadkového řízení v řízení exekučním s účin-~ 
no stí proti všem súčastněným; pokud nemůže býti nastoupen pořad práva 
čís. 8892. 
nastal-li případ § 87 konk. řádu, platného pro Slovensko, nese úpadkové 
útraty, pokud jde o hotová vydání opatrovníka úpadkové podstaty, věřitel, 
jenž žádalo-vyhlášení úpadku a nesložil zálohu čís. 8902. 

. prodána-li v exekuční dražbě nemovitost náležející do úpadkové podstaty, 
pokud přísluší zadrželým příspěvkům okresní Llemocenské pojišťovny a děl
nické úrazové pojišťovny přednostní pořadí čís. 8908. 
k rozvrhu nejvyššího podání za exekučně prodanou věc, náležející k zvláštní 
podstatě, jest vyžádati rozhodnutí úpadkového soudu o tom, zda se přihlá
čené pohledávky za podstatou vztahují n-a exekučně prodanou zvláštní pod..:. 
statu čís. 9153. 
lhtlta § 43 (2) jest propadnou lhůtou hmotněprávní, podmínkou propadnutí 
nároku jest, že nárok tu již byl na počátku lhůty; neplatí pro žalobu správce 
proti tomu, kdo nabyl úpadcovy nemovitosti odporovatelným jednáním, na 
odevzdání plodů čís. 9297. 
c i z o zem s k Ý ú,p a d c e smí nakládati svým movitým jměním v tuzem
sku až do doby, kdy došla na tuzemský soud žádost o vydání tuzemského 
movitého jmění; do té doby přísluší mu též hlasovací právo pro jeho po
hledáv-ky ve vyrovnacím řízení jeho tuzemského dlužníka čís. 8605. 
tuzemské jmění lze vydati ve smyslu § 67 úp. ř. do ciziny teprve, byla-li 
uspokojena vylUČovací a oddělná práva, nabytá dříve než došla žádost cizo
zemského úřadu na tuzemský soud' o vydání tuzemského jmění; obmezenÍ 
toto platí i pro vylučovací a oddělná práva, jichž bylo nabyto na zdejším 
úpadcově jmění v posledních šedesáti dnech před zahájením úpadkového 
řízení v cizině nebo dokonce za jeho trvání čí 's. 8635. 

Úpis válečných půjček viz vál e č n é p ů j oČ k y. 
Upomínací řízení: platební rozkaz může býti zbaven účinnosti jen odporem, nikoliv 

žalobou podle § 39 čís. 1 ex. ř. čís. 9422. 
Upravovací řízení (z á k o n ze dne 25,. Č e rve 11 c e 1871, čís. 96 ř. z á k.): 

odpor podaný ve smyslu § 14 zák. může se týkati jen t. zv. »starých bře
men«; námitka, že první edikt nebyl vyvěšen na obecní desce; opomenutí 
opovědi ve smyslu § 6/1 zák. čís. 8916. 

úrazové poji'štělÚ viz poj i š t ě n í ú r a z o v é. 
Urážka na cti: není »donucením zvláštními okolnostmi k uveřeJnem« ve smyslu 

§ 489 tr._ zák., že se kdo chtěl uveřejněním pouze vyhnouti vlastnímu stíhání 
pro urážku na cti čís. 9198. 

Určení příslušnosti viz pří s 1 u š n o s t pod I e § 28 j. n. 
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Určovací návrh mezitímní' . 
žaloba viz žalob aVI1~lnČ a

o 
v r II ,ll r Č o v a c í mez it í ID TI í. 

. va c 1. 
úrokr: pří s 1 II Š TI o s t viz pří s 1 II Š II o s t 

- a z h, 0. d TI o C e 11 í viz rn ě n a. pod 1 e § 54 j. n. 
stvrdl-h obchodník obchodníku za 1 " ~ o V' • ., v 

semně v;'rhrady ke stvrzení jest t acem ~~tu ~ neUSlOl-h. l1stne natož pí
tuel,níc.h úr~ků z prodlení Čís. 8v62~.m po pnpade spatrovah vzdání se even_ 
platil-h dluzník důchod (rentu) k . h 
venských a uznal-li výslovně ov'! orunac rakOl!ských místo v českoslo_ 
zaplatiti i úroky z prodlení o~e ~11~OSt t tzapr~vel11 nedoplatků, jest povinen 
úroků nebyla odložena až do úpra1 s~ a ~.?sdtJ vTIledOPlatků; splatnost těchto 
z. a n. čís. 8693. vy, 111Z os o dohodou čís. 60/1926 sb. 
tím, že bez námitky přijal nejen '''t 'b ". .. 
na nichž byla poznámka splatnost~lCd y, n~./\~" vyp1sy z obchodních knih, 
~ prodlení, podrobil se příjemce mlč~ U{~l ~ nt

d
y ~ st,ano~~ní v}rše úroku 

lest povinen hraditi ěV't 1 V" v, y em o po m1l1kam Cl s. 8886. 
ode dne přijetí čís. ~9~2~' pn]aVSl nedovolenou úplatu podle § 47 vyr. f. 

Úfad berní viz ber 11 í ú řad. 
- dohlédací a jazyková otázka r' • 

ka!astrální měřičský viz k n i h y v e '/~ / a ,z y k stá t 11 í. 
po.st~vní šekový. viz šek o v Ý ú řad p onšeí tl ' 
statm poz':"1kový viz p o zem k o v ' ú řad o v 1. 

"v~ stavební VIZ s t a veb tl í ú řad. y , 
Uradovna obvodová St' v • 
'v. , . poz. uradu VIZ pozemkový úřad 

Uredll1k stavt~ov~:. stačí, byla-li zachována doba v' Dvě dní . 
po. pnpade 1 dodattlě prodloužením lhůty čí r,p 9081 ' třebas se tak stalo 

Usance VIZ Z V Y k los t. . 

Usedlost střed~í velikosti (zákon ze dne 7 sr ~ '(' , 
zemrel-h manžel, zanechav potomst~o ~na r~~~8, C1S. ~8 z. ,zak. pro Čechy): 
vdova, ~P?luvlastnice usedlosti ze zákonaP náro~{ ~anzelstvl, nemá pozůstalá 
usedlosŤl c í s. 8739. ,a převzetí druhé polovice 

Úschova soudní: soud jest povinen v datl ' , " 
zení, bez zbytečného průt h cenne PlaPlr,Y, prevzaté za trestního ří-
čís. 9415. a II po pravop atnem ukončení trestního řízení 

, jinak viz s-mlouva schovací. 
Usnesent: exekučního soudu' pro ov h' . 

exekučním oddělením ~~ekuč~íhoa u Jeho J,est v lhostejno, že nebylo vydáno 
~porné oddělení čís. 8859 soudu, nybrz soudcem V'edoucím jeho ne-

I kbdYž není proti, něm~ o'pravného prostředku ' 
" ~e ylo stranam plsemne doručeno čís. 8871. ' nem vykonatelným, dokud 

Usporny vklad viz s pol e č e n s t V o 
Ústavní listina: »náprava p v d " 
ústecko-tepll·cká dra·ha .' ora. ehm prava« ve smyslu § 105 úst list v, 944 
Ú t " d ' VIZ n a rad a š k o d Y dr' h '. C 1 S. 9. 

s re nt dru-žstev viz s p o leč e n s t v o. a o u. 
Usus fructus viz p o ž i v á n í. 
l!šlý zisk viz zisk ušlý. 

utraty: a p fJ s I u š n o s- t VIZ pří S lu š n o s t pod I e 
n e P/ I P U'S t n o s t d o vol a c í h o § 54 j. n. 
laCl. rekursu viz stížnost dovo-
v úpa d k u viz Úpa dek. 
pokud příslušejí berním úř d', ., . 
1898 čís 28 ř zák f <: ~m, zastupuJlclrn podle nařízení ze dne 18. ledna 

, " " . mancm prokuraturu čís 8628 
sporu o vracenI koupené VČ ci jichž I .' . 
vrácení koupené věci jsou ~a t tap acem ne?ylo učiněno závislým na 
náním čís. 8674.' mos a nou pohledavkou, postiženou vyrov-
nebyl-Ii seznam útrat předložen o v v . , 
n~byl předložen včas, třebas byl ~ ~c~s~e" s ?ovol;m~ v(~ovolací odpovědí), 
nemu prostředku čís. 8798. o a eCne predlozen Jeste ve lhůtě k oprav-

je-li nepřípustným d~v(jlací rekurs do usnesení rekursnÍho soudu o poplat
cích notáře jako soudního komisaře, nelze se zab~rvati ani otázkou, zda 
prvý soud byl příslušn~rm k upravení útrat čís. 8910. 
pokud jest soudní smír vzhledem k svému doslovu vykonatelný i co do 
útrat čís. 8964. 
pokud nelz.e přisouditi třetí osobě proti dlužníku za vnucené správy č fs. 
9111. 
pokud jest výrOk o útratách ponechati konečnému rozhodnutí, třebas ne
bylo vyhověno rekurs-u čís. 9176. 
.přísluší poddlužníkovi na stížnost podle § 294/4 ex. ř. čís. 9283. 
byl-li odvolacím soudem žalobci přisouzen zažalovaný nárok částečně a 
dovolání podal jen žalobce co do části nároku mu nepřisouzené, lze po
voliti exekuci k vydobytí útrat přisouzených žalobci rozsudkem odvol. 
soudu čís. 9403. 
§ 43/2 c. ř. s, nelze použiti, nebyly-li uplatněny jen nároky, ie:B závisely 
na volné úvaze soudu, nýbrž i nároky zcela bezdůvodné a zřejmě pře
mrštěné č i s. 9485. 
v Inesporném rozlukovém řízení nelze přisouditi útraty č i s. 880'6. 
nelze přisouditi, týká-li se návrh výmazu zástavního práva na nemovito
~Íech, jež nebyly předmětem dražebního řízeni č i s. 8825. 
nelze přisouditi útraty úspěšného návrhu na opravu ro.zsudku čís. 8837. 

Uznáni: č á s teč n Ý r o. z s ude k viz r o z s ude k č á s teč n ý. 
Uznávací žaloba viz ž a lob a p o cl I e § 523 o b Č. zák. 
Užívání: s I uže b 'n o s t viz tam ž e. 
Uživatel domu: náj.e.mni smlouva s ním zaniká zánikem jeho užívacího' práva 

čís. Sn9. 

Vada viz správa pifO vady. 
Vadium a opětná dražba viz dra ž b a o. pět n á. 
Vadnost řizení:, neprovedl-li soud prvé stolice v doplňovacím řízení přímo znovu 

důkaz výslechem stran či s. 8800. 
Válečné půjčky: p-ověřil-H peněžní ústav úpisem pobočku jiného peněžního 

ú-stavu, byl úředník této pobOČky činným jako zmoc-něnec pověřivší 
banky a nelze ho. pokládati za pouhého sběratele úpisu válečných 
pt1jóek; přísliby jeho při úpisu jest peněžní ústav vázán čís. 8758. 
zástavní věřitel jest povinen přijmouti odšl$.odňovací dluhopisy na za
placení kapitálového dluhu, jen pokud je zajištěn válečnou půjčkou; 
byl-li dluh zajištěn částečně jinými cennými papiry, 'nemůže se dluž
ník domáhati jich vrácení odvolávaje se na § 15 zák. čís. 216-/1924 
čís. 8824. 

Válka světová: n á hra d a š k o. d y z a bez p r á v n é :p o š k o z e n í c i v i 1-
!tich nsoh viz ,stát. 

Valorisace viz rn ě n a. 
Valuta ze zápůjčky viz z á P II j č k a. 

jinak vatu t a viz měn a. 
Vázanost soudU': při p,ovoleni exekuce, uznal-li odvolací 'soud' odvolání za po

dané včas č i s. 8645. 
rozhodnutí stavebního úřadu, pmz z duvodí't bezpeónostnich a. zdra
votně-policejních nanzeno provedení prací, nemůž'e \;Jýti soudem 
přezkoumáváno čís'. 8650. 
pokud jest ok1fesní soud, u něhož byla napotom žaloba vznesena, vá
zá:n usnesením -sborového soudu v 'otázce 'předmětné nepříslušnosti 
čís. 8955. 
soud muže řešiti otázktl" zda' se mí'tže obec s-prostiti svého závazku 
,poskytovati učiteli' užívá~í obeon-ích ,po~emku Č.í? 89-65,. 
podle § 416/2 c. ř. s. nevztahu}e -se na rozhodovací důvody čís. 
9415. 
odsuzujícím rozsudkem vojenského trestního soudu pro §, 286 CI) voj. 
tr. zák. či s. 9284: . 
rozsah závaznosti p-odle § 268 c. ř. s. čís. 9394. 
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Vazba vyšetřovací: přiznal-Ii podle § 587 uh. tr. ř. nejvyšší soud nárok na od
škodné za bezprávně utrpěnou vyšetřovací vazbu a ministr spravedl_' 
nosti st~novi1 výši odškodného, nep-řichází v úvahu předpis ~ 105 
úst. listmy; nárok na odškodné za bezprávně utr:pěnoll vyšetfovací 
vazbu jest nárokem veřejnoprávním čís. 8652. 
zákona o náhradě za utrpěnou vyšetřovaCÍ vazbu nelze použíti ob
dobně na jiné případy čís. 9465. 

Včasnost odvolání viz o d vol á 11 í. 
Včely: poškození jimi jest pokládati za náhodu, leč že by tu bylo zvláštní za-

vinění chovatele včel čís. 8671. 
Vdova: n á r o k 11 a pře v zet í II sed los t i viz II s e: d los t stře d 11 í. 
Vedlejší intervence viz i,n t er vell c e ve dle j šL 
Veřejnoprávní korporace viz o s o b a p r á v 11 i c k á. 
Veřejnoprávnost nároku: na jeho povaze nebylo změn.ěno nic tím, že ho zákon 

přikázal do příslušnosti řádných soudil.; nárok na odškodné za bezprávně 
vytrpěnou vyšetřovací vazbu jest nárokem veřejnoprávním čís. 8652. 

\liěno viz smlouva svatební. 
Věřitel pozůstalostní viz p oz ů s t a los t. 
Vina na rozluce, rozvodu viz r o z I u k a, r o z vod m a II žel s tví. 
Vinkulace pojistného viz poj i š t ě n í. 
Vklad člena společenstva viz s.p ol e č e n s t v o. 

kmenový společnosti s r. o. viz s pol e č n o s t s r. o. 
knihovn.í: pokud jest následující nabyvatel nemovitosti opráv,něn žádatí 

o knihovní vklad vlastnického práva po původním vlastníku čís. 9470. 
kdo netvrdí, že byl vkladem zkrácen v právu knihovním, není opráv
něn k žalobě o neplatnost knihovního vkladu; pokud :nelze mluviti 
o neplatnosti vkladu při smlouvě s osobou nesvéprávnou čís. 9005. 
v p o z n a m e'll a n é m po řad í viz p o z 11 á m k a k ni h Ů' v 'll' í po
řad í. 

u peněžního ústavu: pro z a tím 11 í o pat ř e n í viz ta rn ž e. 
výmazu náhradnictví viz s u h s t i t u c e. 

VlastnictvÍ: okolnost, že motorové kolo bylo odevzdáno bez certifikátu, není 
o sobě rozhodující pro otázku bezelstnosti nabyvatele; k bezelstnosti na
byvatele nelze přihlédnouti, stalo-li se odevzdání sice dobrovolně, ale pře
ce jen k zajištěni ,po případě k úhradě pohledávky vymáhané exekucí 
čís. 9210. 
listina, na jejímž zákiadě má býti povolen záznam vlastnického práva pro
manželku, za ;niž předsevzal kup manžel, musí býti podepsána manželem 
a musí z ní býti 'vidno, že byl manžel manželkoU' zmocněn k uzav'ření 
smlouvy 'č í s. 8698. . 
lhostejno, zda zcizení ve' smyslu § 366, druhá věta, obč. zák. se stalo 
úplatně nebo bezplatně; spadá sem zejmén:a i případ, kde zcizitel se staT 
později vlastníkem dědictvím; ustanovení § 366, druhá věta, obč. zák. jest 
obdobně použíti i tehdy, byl-li zcizitelem universální dědic a vindikuje-li 
pozůstalost čís. 8991. 
.§ 418, poslední věta, obč. zák. není obmezen na stavbu budovy, nýbrž lze 
ho použíti i na stavbu silnioe -č í s. 923'8. 
projev prodatelovy vůle, že kupitel věc, kterou měl bez věcného práva, 
má budoucně držeti z práva vě-cného, nemusí se státi výslovně čís. 9306. 
v Ý h ť a rl' a v I a s tni c tví k prodané surovině a k výrobkům z ní jest 
právně ú6nnou jen co do suroviny, nikoliv co do výrobků, nebyly-li v do
bě, kdy byla výhrada ujednána, ještě zhotov1eny čís. 86061. 
výhrada vlastn~ctví z'namelllá, že odevzdání věci nemá v zápětí převod 
vlastnictví, jenž jest podle vůle stran podmíněn a závislý na zaplacení 
kupní ceny a je proto odložen podmínkou zaplacení kupní ceny podle 
smyslu pravidelně odkládací, až do zaplacení kupní ceny; pro datel ne
může zásadně uplatniti zároveň obojí právo: na zaplacení kupní ceny 
a na vrácení věci čís. 8669. 
jež si prodatel vyhradil k prodané věci až do úplného zaplacení kupnf 
ceny; jest právem nedopouštějí-dm výkon exekuc.e (pro·zatímního opatře
ní) čís. 8993. 
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výhrada vlastnictví nemů~e ~e ~týka~~[ledmětú, jež byly vyrobeny až po 

ujednání o yýhr~dě vlast~lctvrl áC~ ~ zák' o TI n é. 
Vnesené svršky VIZ z,astavHI.f f vi.z dražba správa vnucen á. 
Vnucená dražba, sprava nemovt.os t v'. s t.J o 

_ y' likvidator společenstva v~z s p ? 1 e c, e) n . 
'd . V·1Z tam z e (r II z ne. " t ( Moravě) Voda: por a p r a va. . I t ~ , k úóelům vodmm les na 

náhradu za nemovltos~1 vY':' as ne;: ' 
určiti v řízení nespornem c I,S. 91 d·l.h. .oukl'omoprávní disposici vlastm-

• ° t ,. rybmku po e a s . ~t· b·k ., U, uzavřena v pru ocmm . , ."., o dovolené nape I ry nt a c . 
kově, pokud jde o její dovolene UZIvant, , 
9211. 'h dního katastru, nikoliv pozemk,ove 
vodní kniha má význam pouhe. o vf práva k užívání vod zakládajícl se 
knihy; do vodlní knihy ne!ze, zap~S"~}Va ~152 
.na důvodech soukromopravn;Ich Cl S. . 

Vodné viz s m I o u van á j e mnl. 
Vodnl kniha vi: v.o d a. ., 
~ síla: d a 11 VIZ tam z ~. , 

Vojenský kůň viz kůň vOjensky.. služební. 
~ é služební předpisy viz pře d p 1 S Y 

Volné hodnocení prúvodú viz d.ll k a z . ., 
Vozová cesta: služebnost vlz"ta~ze. a poštovní. 
V '°l· n° pošlovtú dopravy do Ihu! VIZ d op r a v pOCla! .,' " 
Vráceni podant VIZ pod a n 1. í o s m i hod i TI n á. 
Vrátný viz dob a p r a c o V,l1 d' 
Vůle poslední viz po říz e n.I.,..p? s loe n 1. 
Vůz železniční viz žel e znl c n 1 v~ Z. 
Vy ° bava viz sml o u v a s v a te b n 1. 7' 

I b O dl e !j' 3 ex. r. 
Vybavovací žaloba viz ž a o a p 
Výbor honební yjz ~ o ~ i t b a. 

_ silniční VIZ sll nIC e. 
spolkový viz s P o I e .k. ~ ro uštěn jest vyhověti jeho žalo
závodní: byl-li člen jeh?" bez~ův~~1e n~d!te třebas p::::ed rozsudkem prvé
bě o určení, že p~aco,:,n~ PO:I?~hO r zaměstna~atele čís. 9348. 
ho soudu nastOUPIl vrac! u JITI .' ". dek 

'h . "'ní do ctZlllY Vl'Z upa . 
Vydám t u zem s ke?' Jme . [k. i t a n c e v Ý m a z ll' á. 

_ výmazné kvd~ance V!Z 'zvdí1 ovillný. 
Vydědění syna ve prospec,h v1Uk~v Vl 'k čí; 8879. 

_ důvod pod!,e § 7f?8 Cl,S .•. voe. z,a . . . . ." 
Výdělková daň VIZ d a n v y dd e I kd ~ v, a. vyklizení vydražené nemovlŤostl patrt 
Vydražitel: nárok jeho na o evz ~nl ~ t e ří ustný čís. 8618. . 

na řízení exekuční; pořad praya les o!le p v ~držeti právo vstoupiti ~a po-
Vydržení: majitel rybolovu v č~c~afh o~eucz totJ práva jeho f.aktickým vykon~l1} 

břežnÍ poz·emky; 'Pokud vy rze a ~, h od ní rybolov a jich pomocmku 
prostřednidvím osob spachtovaVsIC 
čís. 8735. . s 1 uže b n o st. 

_ služebnosti cesty VIZ 
V'hrada právní moci viz p r á v ním ~ c. , 

y _ !Vlastnického práva viz v 1 ~ st nIc! v 1. . není jeho věcí; rozsah jeho 
Vykonavatel po~t~~ni vůle: sprava p-ozustalost1 v' . 

působnosti Cl s. 8712. v 'k)' více soHdárními dluzntky lest zapo-
Vykul' pohledávky (§ 1423 o~c., ~a , ... 58722. 

třebí souhlasu všech dluzntku Cl s. 
Vyloučeni notáře viz not á ř. v , 

_ rozhodce viz r o z hod c 1 S o u d. 
_ soudce viz s o u d ce-. 
~ věci z exekUCe viz e x e k u c e. 

Vylučovací práva v úpadku viz. úpa dek. 
Výmaz náhradrtůctvi viz s u b Stl t II ce., . 
výma~ná kvitance viz k v i ta!: c.e vy m at ll' a. ~) v, s 8868. 
Výměnek: výpočet uhražovaci ystmy (§ 22 e~d' r'e § 149 čís. 3 j. n. 

_ ·příslušno.st viz :pr~slkus~v~~ut ~a o-pětnou dražbu čís. 9065. 
Výměttkář: pokud jest opravnen na 114· 

ril 
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Výpověď křivá a o b II o v a f í z c n í viz o b 
plné"moci pr~vního zástupce viz z á s t ~ ~~eapsrP'o r ll: 
z najmu: 1 h II t a k 11 á m i t k ' .. a v TI l, 

dle § 562 c. ř. s. a m pro t 1 vy P o v č d i viz I h ů ta -p 0-

výp,ověď z bytu podle § 59 nař. čís. 191/1921 čís 8821 
nanzem ze dne 26. června 1924 čí 172 b . v .' 

konem a vztahuje se k ná'můru 'j s. o s. z.; a nar. jest, ~ryto zá
zákonem za nemovité ro~l'v" pach~~m.9 vece ch InemovIŤych nebo 
k účelům zemědělskY'mP č' .as~116ch, vYJlmajlC pozemky propachtované 
. t ... I S. • 
Jaecvs :ePOtvda:ovatI za žalO'~llj P?k~ld přísluší majiteli domu právo J'i dáti 
i ~': ,um .ve. v~ucene ~pr~vc čís. 9206. ' 
k;; 1 v~~o~~~~Tl~t~~dPrOh v~po.vtdi z v~áj~u lz~ ~eš~ti pře~běžn~ otáz
domu čís. 9425-, y a namlt y pn vypOVCdl cekateh rodmného 

ntení k 'p~i}etí j~jí, zmocněn práv ni zástupce procesní plnou mocí k 
s ,up?vam v l!rcltem sporu čís. 9493. za
'l1~,mlt~y . pro~l pr?hlášení, pro~ajÍmatele, jež není výpovědí j,sou ne
En:flus(~) Č' Je;t J\ o~~ltnoutr; proti sdělení obce nájemci: Že podle 
vy' povědi ISi zad' ti71S. ,4~/1 92~ ,se obecní zastupiJtelstvo usneslo na 

. . - ,ne. ze ,Po ~ namltky Cl 's. 883'8. 
~á~~~~~ P'~ot~c~ypoyedi,.z n~jm~', že yy.I?ovÍdaná strana jest chráněna 

rane na]emcu, lest namltkou hmotného prá k ' .. 
Člf~~o8~~~~udkem zr~šiti výpověd' nebo zamítnouti žalobu naV~ykliz~~~ 
mim, o s o u d TI i: musí obsahovati jen údaje § 562 odst ' 
drť hy; c; ř. s., niko.l!vy též nár?ky uvedené v § 5ó2; tieb~s ~eg~:rho~ 
~:tf nJ~il~~y ač íbi~d~~fi~. zmocnenc'e pro doručování, jest proti ní po-

t~tebatS mimosoudní výpověď neodpovídala po formelní stránce hále 
Zl os em § 562 c ř s je t .. , v", • " -

námitkaml č í~. 865:1." s JeJI pnJemce opravněn brániti se proti ní 

~činnosti .mimo~oudní ~ájemc'ovy výpovědi, obsahující údaje § 562 c 
r. s., nell!, na zavadu, ze byla doručena manželi pronajímatelky pak-li 

, se pronaJI~at~lka o výpovědi zavč'a-s dozvěděla čís. 9202. ' 
V~prava (§ 123~ obc. zak.) viz smlouva svatební 
Vyprosa: Jest ph ní vyloučeno zadržovací právo čís 873i 

V
:-oOyPkOkud ~ej?e o ni, n~,brž o nájemní smlouvu či s. 9207 
ypuJc a ObCl VIZ o b e c. . 

Výrok rozsttdečný viz r o z s ude k. 
Vyrovnaci přídavek žele;ničního zamčstnance VI'Z • niční. zamestnanec želez-

Vyrovnáni: a ža 1 o had I u žní k a p o-d I e § 39 čís. 5, ex. ř. viz ex e k u c e 
(z'rušenÍ ex-ekuce). 
z ahá jen Í ": y r o v n ~ c i hoř í z -e n í o jmění veřejné obchodní s o
leČ~OdŤl ~:e~ay~l pov01e~1 o exeku,ce vnuc~nou správou -společenských pOdhú' 
po y u, pns u8S7148spolecmkum pravo na uroky a na zisk se společenskéh~ 
Jmenl ClS. '. ' 

byJŮ'-li, Z?" Sp?ifU o za,plac-ení p,ohledávky o jmění žalovaného zahájeno vy
r~vnacl nzem, a rozsu~e~ prveho soudu byl vynesen teprve o ,rávo lat
gem po~v.:zem ,:yrov~am, jest na s?udu, by -přihlížel k obsa?u t rov~ánÍ' 
zalob~ leut zamlt~ouŤl (pro- tentokrate- zamítnouti) čís. 8616. Y , 
byla-h pravoplatnym rozsudkem ke rkupitelově žalobě zrušena kupm smlou
v~ .a prodat~l uznán povinným vrátiti kupní cenu proti, vrácení k~u ené 
y,ecl ,a krome toho y z.ap!at}ti ~1traty, nemá na-potomní zahájení vyrovmťcfho 
nze.~! 0y prodatetoye lmem vlIvu na právní poměr stran' útraty onoho s a
ru, J1chz zaplacem nebylo učiněno závislým na vrácení' koupené věci jPou 
samo~tatnou .p9h!ed~v~ou, pO'st~ž-enou vyrovnáním -č í s. 8674. ' s 
bylo-II P9 p,oda,llJ n:;tm~te,k,pr9"Ť1, smě.nečn~mu p'atebnímu 'pHkazu' zahá'eno 
v~'Yovna:~ d'n~em o. J~em dluzrytka" Jest zalobu, splní-li é1lužník vvrov~áni 
~ ~s. a ra, ne, pro~1 nemu _ zamltnouŤl a to pokud ještě nejsou 'sphHký do
spe~ed' IPro tento~rate; _ do vyse vykonaných vyro-vnacích splátek zmenšuie 
se 1 uh ostatmch spoludlužníků čís. 8877. " , 
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smčnečné závazk,y dlužníka ze směnečných prohlášení po zahájení vyrov
nacího řízení nejsou dotčeny vyrovnáním čís. 8921. 
po zahájení vyrovnacího řízení o jmění žalovaného, dokud nebylo vyrov
nání právoplatně potvrzeno, jest odsQuditi žalovaného k zaplacení zažalo
vané pohl,edávky v plném rozsahu i s příslušn}"rmi úroky a útratami ve 
lhůtě § 409 c.ř. s. čís. 9265. 
pokud nezarllklo zástavni právo vnucené čís. 8834. 
ustanovení § 10 (1) vyr. ř. nepřekáží exekuci přeměnou zájernního popsá
ní podle § 1101 obč. zák. v exekuci uhražovací čís. 8889. 
vyrovnacím řízením o jmění dlužníka nezrušuje se o sobě pro dej o v é 
říz e n í; muže se tak státi jen na žádost vyrovnacího komisaře nebo na 
návrh vyrovnacího správce či s. 8639. 
okolnost, ž-e byl podle § 11 vyr. ř. odložen vnucen.ý prodej ideelní části 
nemovitosti, _není důvodem k odkladu exekuce (§ 42 ex. ř.) vnucenou draž
bou ohledně zbývající ideelní části nemovitosti čís. 8631. 
odd ě I n Ý věř i tel můž..: použíti ustanovení § 271 ex. ř. nebo § 280 
ex. ř. čís. 8828. 
byla";1i dlužníkova pohledávka zabavená v posledních šedesáti dnech před 
zahájením vyrovnání přikázána jen k vybrání, jest exekuci podle § 12 vyr. 
ř. zrušiti, i, když usnesení o přikázání pohledávky k vybrání bylo stranám 
doručeno <před zahájením vyrovnacího řízení čís. 9133. 
postup pohledávek a předání ostatní majetnosti dlužníkem věřiteli k zaji
štění, jenž. se stal v době, kdy dlužník podal již návrh na zahájení vyrov
'nacího řízení, jest bez ú čin n Ý m proti věřitetum, k nimž náležejí i vě
řitelé požívající přednostního práva; lhostejno, že vyrovnací řízení bylo 
napotom 'zastaveno; bezúčinnost takových právních jednání trvá jen proti 
věřitelům; činiti námitky z duvodu bezúčiull'osti právního jednání jest 
oprávněn i poddlužník čís. 8691. 
pokud přísluší cizoz'emskému úpaód h I a s o v a cíp r á v o pro jeho po
hledávky ve vyrovnacím řízení jeho tuzemského dlužníka čís. 8605. 
pokud přezkoumává soud z úřadu oprávnění k hJas~vání; v pojetí po
hledávky dlužníkem do seznamu, nelze ještě spatřovati bezpodmínečné 
uznání pohledávky dlužníkem; rozhodnuti vyrovnacího komisaře o při
znání nebo nepřiznání hlasovacího práva lze napadati rekursem; hlasovací 
právo n.epřísluŠí věřiteli, jehož pohledávka nebyla individua1isO'vána čís. 
8997. 
z v 1 á š t n í v Ý hod o u pod 1 e § 47 vy r. ř. není částka zaplacená 
třetí osobou za vyrovnacího dlužníka a s jeho s(}t\hlasem vyrovnacímu vě
řiteli z duvodu, by se za to vzdal nabytéhO' oddělného práva čís. 8828. 
pokud odporuje převzetí směnečného závazku § 47 vyr. ř. čís. 8921. 
s hlediska § 47 vyr. ř. stačí, ž'e byla výhoda před pravoplatností vyrovnáni 
přislíbena, nevyhledává se, by v té době byla též skutečně poskytnuta; vě
řitel, jenž přijal nedovolenou výhodu, jest obmy,slným držitelem čís. 8972. 
s hlediska § 47 'vyr. ř. rozhoduje, zda se ujednáním -poskytuje věřiteli ob
jektivně zvláštní v}"rhoda; pokud se stalo u}ednání v souvislosti s vyrov
nacím řízením čís. 9342. 
ú čin k y vy r o v n á n í _: vyrovnací dlužník není povinen ať přímo ať 
postihem platiti na dluh více než kvotu čí -5. 9071. 
i v případě postihu podle § 47 -směn. zák. jest dlužník v du·sledku potvr
zeného vyrovnáni osvobozen od posHhu spoludlužníka čís. 9071. 
právo ti c h é h o s P o leč n í k a uplatňovati proti majiteli obchodu ve 
vyrovnání pohledávku ze společenského poměru čí 5-. 8997. 
z mat e č n o s t .p o dle § 57 vy r. f., třebas dlužník omylem o- pohl-e-
dávce nevěděl čís. 9324. 
r'ekur-s do usnesení o z a ,s t a ven i v y r o v n a c í hoř í z. e n í nemá ,sice 
odkladného účinku, avšak zruší-li rekursní soud zastavovací usnesení, }J'ů
sobí jeho rozhodnutí zpět a uved-e, vše v dřívější vztah č,j s. 9342. 
rozsah rukol'emství čís. 9481. 

Vyslanecká budova viz stá t c i z o zem s k ý. 
Výslech strany viz str a n a. 

fvědka viz s věd e k. 

!"j 
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Výstavce vtz s m ~ n k a. 
VystoupelÚ společníka viz s pol e Č 11 o s t. 
Vyšetřovací vazba viz vaz b a vy š e t ř o v a c í. 
Výtka (§ 196 c. ř. 5.): třebas byla opomenuta, pokud přece jde o- vadnost řízeni 

čís, 8800, 
Vyúčtování a z a poč t e 11 í viz z a p p čte 11 í. 
Vyvlastněru: poznámka zahájení řízení ve smyslu § 4 (3) zak. čís. 43/1928; jde-li 

o vyvlastnění jen části' pozemku, jest politický úřad povinen ji přesně ozna
čiti a připojiti oddělovací plánek čís. 8685. 
podle stav. řádu pro čechy: okolnosti pro stanovení odškodnění; cena po
zemku jako stavebního může býti menší než jeho cena pOdle dosavadního 
hospodářského užívání čís. 8919, 
náhradu za :nemovitosti, vyvlastněné k účelům vodním, jest na Moravě určiti 
oV nesporném řízení čís. 9'174, . 

Vyvolání věci (§ 133 c. ř. s.): pokud není dostatečným čís. 9063. 
Výzva manžela viz r o z 1 II k a man žel s tví. 
Výživné: :p r o z a tí m II í o pat ř e II í viz tam ž e. 

z á k o n II é: pokud lze dluh na něm vyrovnati započtením vzájemné pohle~ 
dávky čís. 9474. 

dítěte illB:nželského: bydlícího v Německu proti otci bydlícímu v tuzemsku, 
Jest rozhodnouti v nesporném řízení; pOkud jest použíti předpisu 
říšskoněmeckého práva; podle § 1606 něm. obč. zák. předchází vy
živovací povinnost manželského otce před povinností matčinou čís. 
8810, 

- - - zletilé manželské dítě, jež nezlJe v otcově domácnosti, nemuze se 
na něm domáhati pOdle § 382 čís. 8 ex. ř. placení výživného čís. 
8898, 

- - - poktld nabylo dítě přímo proti matce nároku na plnění toho, co si 
-dal otec v jeho prospěch od matky slíbiti; pokud není dítě opráv-
něno domáhati se na otci příspěvku na výživu a výchovu čís. 
9018, 
úmluva rodičů o výživném pokud nevyžaduje soudní ochrany čís. 
9077, 

nemanželského: pokud jest rozhodnouti v nesporném hzení 'o návrhu 
otce, by soud uložil materské poručnici, by svolila k tomu, aby si 
nemanželský otec z výživného srazil částku, o kterou více zaplatil, 
než byl podle soudních rozhodnutí po'vinen čís. 9132. , 
zjištění, že uhasla povinnost nemanž. otce k placení výživného, 
upravená smírem, může se otec domáhati zásadně v řízení nespor
~ném čís. 9135. 
a rozsudek pro zmeškání č [s. 9-123. 

manželky: základ pro vyměření slušné výživy; pojem slušné výživy čís. 
8727, 

rozloučené: rozloučeno-li z viny obou manželů, nemá manželka nárok 
na výživné, aniž lze v její prospěch použíti dvof. dekr. ze 4/5 1841, 
čís. 5'3'1 sb. z. s. čís. 9037. 

- - - bylo-Ii manželství rozloučeno z výlučné viny manžela, j.est man
želka oprávněna, domáhati se na něm za dobu od podání žalob v 
náhrady za výživné placením měsíčního důchodu čís. 9110. . 

rozvedené: pokud návrh v žalobě na placení výživ'11ého zahrnuje i ná
. vrh na přiznání výživného podle dv. dekr. ze 4,/5 1841, čís. 531 

sb. z. s" čís. 9157. 
Vzájemné plněni viz :p ln ě n í v z áj e m n é. 

- á pohledávka viz započtení. 
Vzdáni se dědictví víz děd i c, 

- nároku nezleti1ce na bolestné viz n ,e z let i 1 e c. 
opravných prostředků viz op r a vn Ý pro st ř e d'e k. 

Zabaveni oankovek viz b a n k o v k a. 
- pohledávky viz e x e k li cen a p ohl e d á v k u. 

Zábor budov (zák, čís, 304/192.1): rozsah náhrady podle § 4 (6) zák, čís, 9485, 

Zábradlí na mostě viz m o s t. 
Zadržovací právo podle § 471 obč. zák.: předmětem jeho mohou býti i věci mo-

vité; jest vyloučeno i při výprose yČ í s, 8731.; , y. ,. 
pokud ten, kdo byl dříve oprávnen k zadrzem vecI, nema naroku na 
dražební výtěžek čís. 9382. 

Zahájená rozepře viz r o z e pře z ahá j e 11 á. 
Zahradnický pomocník viz p o moc n í k z a hra dni c ký. 
Zájemné popsání vn e sen Ý c h s vrš k ů viz z á s t a v n í p r á voz á k o n 11 é. 
Zajištění odkazu viz o d k a z. 

_ pohledávky: pří s I u š n o s t viz pří s I II Š n o st pod 1 e § 57 j. n. 
- j i n á k viz z á s t a v n í p r á v o. . . 
půdy: zákaz zózenÍ podle čl. 1. čís. 4 zák. čís. 311/1920 vztahuje se 1 na 

prodej vnucený čís. 9093, 9166. , y' 
význam slova »nástupci« v čl. 1. čís. 4 prvý odstavec zak. CIS. 311/1920 

čís, 916B, ' bl '·k' 
není třeba, by zákaz zcizení, poznamenaný při pozeI!1k,u, y Y pn az
dém převodu na nového nabyvatele znovu poznamenavan CI s. 9166. 

Zákaz zcizeni a zavazení: § 364 c) obč. zák. vztahuje se jen na zákazy práva sou-
kromého, nikoliv na zákazy práva veřejného čís. 8853,. 

a exekuce pro dávku z majetku čís. 9333. 
pokud nelze vyhověti návrhu. spoluy!aystn}ka, na yýmaz čís. 9423. 
při z a j i š t ě n í půd Y VIZ Z a 1.1 s ten I p II d y. , 
n a při děl e n é m p o zem k u VIZ P o zem k o var e for m a. 
viz též pro z a tím n í o pat ř e n í. 

Zákonné zástavni právo viz z á s ta,: n i p r ~ voz á k o n n é. 
_ Ý zástupce viz z á s tup ce z a k on n y. 

Záloha: nárok na vrácení není nárokem ze správy čís. 9064. 
_ stavebni: viz s p o leč e ll' s t v o. 

Zámečnictví: na velkostatku pro jeho potřeby nepodléhá předpi,sům živnostenského 
řádu čís, 87.03. 

Zaměstnanec bat1!kovní: pokud zaniklo rukojemstvÍ za něho, propustila-li ho banka 

čí s, 8935, ,,' k'h k '1'1 ' 
věřitel bankovní, mající postavení důvermka clzyozems e y o ap~.~ u; su-: 
častněného na bance není jako takOVý o sobe zmocnen k pnletI za-
městnanců do služeb' banky či s. 9114. . y , v' y , 

_ pokud definitiva zaniká pominutím platnostI sluzebmho radu Cl s. 9'114. 
obecní: předpisu § 19 zák. čís. 39'4/1922 nel~e použj~i na zaměs~nan:ce, j-e-yl1ž 

byl dán před účinností zákona na ~rvaly o~pocmek; l~ostejno, zda s10 
o smluvního či o trvale ustanoveneho zam~.stnance Cl s. 87614. , 
v případě, ž,e obec při1jala předpisy. zák. ČIS. ~'941.1922 za p~~Ť1:e. pro 
~vé zaměstnance, mlHe se dovolávati § 6 (4) za~. len Qtehdy: clm~lty ~a
městnanec nárok na dva nebo více drahotních pndavku proti obcl c I s. 

8765, " , .. ' § 19 'k" 
mezi požitky a nároky zaměstnance, jichž smzem nartz~le z<:,' CIS. 
394/19'22 nenáleží zvláštní nárok zaměstnanee na pOV111~OU k!atsl sl':.-: 
žební dobu 35 let; obec nepřekročila me~e své pr~v.omo~l! ~~yz uznavsI 
nárok strážníka -na strážní přídavek zavazala _ se le] plmtl c I~. 9289. , 
úsporná opatřeni obce podle zák. čís. 286/~4j ~oudu nelz~ ,prezkouma
vati technická opatření obce; výbě1r propustenych osob Cl s., 9~8~. 

ol«esní nemocenské pojišťovny: služ'ební požitky jeho; pJkud ~,al~~ejl _do 
stálých služební';,h požitků i funkční r:ř!davek,_ drahotm pndavek, 
remunerace a pndavek na dovolenou c 1 s. 9461. , 

poštovru: úrazové pojiště-ní viz p_ojiště~í úr.azove ..... 
státni: předpis § 6 (4) zák, čis, 394/1922 v~tahul~ selen na p;lP!d,;kd~ 

zaměstnanec měl nárok na více draho~mch 1?rt~avku ve vs1;tz3: statm, 
nikoliv však na drahotní přídavky od ylc,e prB:vmch ,pod,mety ~ 1 s. 8765. 
předpis § 17 (2) zák, čís, 286/1924 Iyka se Jen smzem slatm~o od;p~
čivného přídavku; opatření padle §v.17 l~st vyh~azeno s!a~m sw~,:e, 
i kJyž šlo o osoby, jsoucí též v pozlt~ov~n; pomeru k verejnopravmm 
korporacím, vyjmenovaným v § 28 zal<:. CI s. 8765. 
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pokud není z.rušena »společna domacnost« ve smyslu čl. II vl nař. ze 
dne 23. června 1919, Č1S. 348 sb. z. a 11.) třebas ošoby, jl sdl1eJ~cí, bydlí 
na různých místech čís. 8849, 
kd~ nesloži! předepsanou druhou státní zkoušku ze strojního inženýr_ 
~tVl a .nern~l dvol1l~té ucelené vysokoškolské vzdělání, může býti za
razen Jen dO skupmy s ukonóeným středoškolským vzděláním čís 
9209. . 
nemá nároku na zvláštní mimořádné odměny podle zák. 289/1924 čís. 
9209. 
nárok na odměnu smluvního úředníka ministerstva financí čís. 9209, 
pokud smluvní úředník nemá nárok na přednostenský přídavek čís 
~OO. . 

na velkém majetku pozemkovém: pro nárok o zaplacení odbytného jest pří
pustným pořad práva, opírán-li nárok o soukromou námezdní 
smlouvu čís. 8783. 

Harrachovský: výklad pensijního normálu ze dne 1. ledna 1836 a ze dne 7. 
června -1921 čís. 9122, 9124. 
harrachovské pensijní pojištění není akcesoriem pojištění u, Všeobec
ného pensijního ústavu; nárok Harrachovských zaměstnancu na pensi 
není závislým na přiznání pense Všeobecným pensijním ústavem' vznik 
nároku na pensi; zaměstnanec, vystoupivší ze -služby a mající' nárok 
na pensi, 'nepozbývá tohoto nároku tím, že jest pa. svém vvstoupení 
jirde ve službě čís. 9122. -
odměna za vedení patronátnich účtU není platem, z něhož by příslušela 
pense Čí.5. 9124. . 

železniční: úkolový nadvýdělek jest vylouóen z exekuce; ani vyrovnací pří
davek nelze započítati při určování příjmu podrobeného exekuci čís. 
8694. 
,pro nárok proti eráru na zaplacení doplatku, ježto prý bylo naň neprá
vem použito restrikčního zákona, jest přípustným pořad práva čís. 
8899. 
schopnost »jiných osob« ve smyslu § 63 (4) vl. nař. čís. 15/1927 k vý
živě dětí čís. 9053. 
pokud nemá zaměstnanec nárok na vyplacení služebních požitkt"t též 
za dobu, po kterou nebyl v činné službě; podání žaloby o zaplacení ne
doplatků po 1. lednu 1926, inteligenční' zkouška jako podmínka pro 
jmenování úředníkem statu III b); nárok na zařazení do statu III a) 
čís. 9061. 
přednostenský přídavek jest vedlejším, nestálým požitkem, poskytova
ným jen na dobu individuelního služebního použití k určité službě, a 
jest vždy odvolatelným; totéž platí o přídavku za opotřebení stejno
kroje čí 50. 9070. 
výhoda podle odstavce "4 výnosu min. žel. z 11. 'února 1919, čís. 601 
pres. vztahuje se jen' na že{.ezniční zaměstdance, kteří před nastoupením 
vojenské povinnosti byli již definitivními železničními zaměstnanci čís. 
9343. 
§ 1 (§ 4) zák. čís. 457/1919 nemůže se dovolávati, kdo nebyl dne 1. 
listopadu 1918 v civilní státní službě ani v jiné veřejné službě, třebas byl 
v ruských legiích přidělen k vojenské železniční službě čís. 9343. 
předpoklady pro jmenování lampařt"t podúředníky čís. 9364. 
pokud má zaměstnanec Duchcovsko-Podmokelské dráhy nárok na pla
cení pense přímo proti státu čís. 9482. 
pro použití nař. čís. 15/1927 stačí. že byl zaměstnan.ec v činné službě 
dne 1. ledna 1926 čís. 9482. 

Započtení (kompensace) fp rot i smě nt. -e viz smě n k a. 
příslu'šnost rozhodovati o vzájemné pohledávce řídí se částkou, kterou má 
býti započítána čí 's. 918-6.' 
pokud' zaklitdá uplatnění ve sporu námitku rozepře zahájené; pokud jest 
o "nároku namítaném k započtení rozhodnouti ve výroku; pokud jest odvo
lad soud oprávněn rozhodnouti o žalobní pohledávce dílčím rozsudkem čís. 
9034. . 
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je-li při uplatúováni vzájerrlI~é pohledávky ~ zal?očteníTl!. .tře~b~ vyúčtování, 
jest je provésti ve s'tJ.oru, v ~nen:-z bylo ~a~oc.ten,l up~atnc.n0. CI s. 9393. 
pohledávka, namítana zapoctemm, Jest .1lhkvld11l p~Jen, Je~h sporn0t;. co do 
jsoucnosti, nýbrž i, je-li sporuo, zd,,!- lest dospela; namltanou vzal~m.p.ou 
pohledávku nelze učiniti likvidní a dospělou ve sporu podle § 35 ex. r. CI s. 
8658. . •. b I r 
stačí splatnost pohledávek, ~evyž~aduje se jich dobJŤl~~stl, sta CI, y 0-1 za-
počtení uplatněno ter-rve '; zalobe PC?dle § 35, e:-s. r. CI s. 9054. ." , ;.~ 
právní souvislost vzaJemnych pohledavek nem predpokladem zapoctem an.z 
vadí, že není zjištěna jich dobytnost čís. 8823., . 
proti žalobě o složení peněžité jistoty nebe namltatI započtením vzájemné 
Ipeněžité pohledávky čís. 8958. 
pohledávky úpadkových věřitelů z doby před vyhlášením úpadku nem??o~ 
b)rti započteny na pohledávky úpadkove, podst~!y z doby po vyhlase~l 
úpadku; lze započtením vyrovnatI pohle~avky ver~tele, -za upadk;,ovo,u pOd
statou -s pohledávkami podstaty; ~?d~mky zap?dem,; ne?~po;temm po
hledávky od své pohledáyky, přihl.,a-serye v ~ rozdelovaclmu ťlzem, nepoz?yl 
věřitel práva k napotommmu zapoctem Cl s. 9054. v , ' 
pokud muže zaměstnavatel zap?~ísti na v~a~ě~tnancovo s~u~ne sv,ou vza
jemnou pohledávku; pokud nemuze tak UCllltŤ1 Jako poddluzmk na ukor vy
máhajícího věřitele -či s. 9171. 
pokud lze dluh na zákonném výživném vyrovnati započtením vzájemné po-
hledávkv čís. 9474. 

Zápůjčka: II o -t á ř s k Ý s p' i ~ viz t a 'll Ž .e. " 
_ a členové spolecenstva VlZ spolecenstvo. 

l'ozepře zahájená viz tamž·e. . o'~' 
k hotovosti stačí že zapt"tjčítel místo hotové výplaty se svolemm VypUJC1!~-;: 
lovým prohlásí,' že zapt"tj-č-ené peníze jsou. u něho k volnému pOUZltt 
v úschově pro vypújčitele čís. 8704., 'o.v ,vv' , 
nárok na vyplacení valuty z povolem zapu]cky nem penezdou pohledav·
kou ve smyslu § 290 a násl. ex. ř., nýbrž jinými majetkovým právem podle 
§ 330 a násl. ex. ř. č Í's. 8686. 

Zápůrčí žaloba viz žaloba zápurčí. 
Záručn-Í prohlášeni viz r u k oje mst v í. 
Záruka viz rukojems'tví. 'v v' 

_ za výsledek viz s m I o u va ve pro S pec h t r e tJ h o. 
Zařízení bytové viz -bytové zařízení. . ' 

_ pumpovací viz pozemková reforma (nahradovy zákon). 
Zásah do už íváni firmy viz, f i r m a. ., 
Zástavní právo viz též dlužník zás,tavní, hypoteka, drrazba (roz-

vrh nejvyššíhO podání). , . 
_ smluvní: z' a j i š.t ě n í p.-o hle d á V' ~ Y ves mys I u § 57 ]. n. viz 

přísluš1nost podle § 57 ,J .• 11.·
v 

• , , , 

pro touž pohledávku nelze nabytI nekohk zastavmch prav k téže 
věci čís. -947-7~_ .,. 
pokud nepotřebuje záznam }eho zvláštního spravení C t s. 937~., 
na pohledávcé, vyžaduje se po případě vyrozumění poddluzmka 
čís. 889'1. . . ..• ..••. .,. HI·' 
k výmazu zástavll1ho oprava kmhovne z]lsteneh? sta.,cl na uc!,n-;: 
sku výmazná kvitance a není třeba, by byl p.redlozen hypotecnl 
list čís. 8932. , ..~., 

_ _ _ byl-li na s,poluvla'Stnickém' podílu vydraže ne nemovl,tost! p!IZnan 
náhradní' nárok ve smyslu § 222 ex. ř., !~e se dOv1!'-a~atl vymaz~ 
zástavního práva pro pohledávky, za nez byl ,Prtznan nahr,adm 
nárok; k výmazu zástavního pr~va 'pro .,,~spo~olenou ,pohledavk~ 
na neprodaných podílech nemov1Ťostí stacI pravoplatne, rozvrhove 
usnesení čís. 882"5. . ..',. . 

~ _ _ zbytek částečně vymazané hypotekární pohledavky p't:~dchazt n?v~ 
pohledávce, vložené podle § 469, nov~, doslov, obč. zak. .na ml~t.e 
vymazané .části púvodní pohledávky; len na v~nek (pn?tl, zad~eJ-;: 
ším včřiteIů'm) mají pů\rodní a nnvá pohledavka steJne poradl 
é í s. 8009. . ' 
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vlastník zavazené nemovitosti jest opravněn k žalobě o neplat
nost vkl.a~u postupu př~9nos~i; v postupu věřitelských práv z hy 
po!eky !est za~rnuto te~ pravD domáhati se neplatnosti postupu 
p~ava predn~~tt; k~ zm?l1e pořadí zástavních práv se nevyhledá
va, by se p~"1Volem věř1,tele us~upuJícího i předstu'l?ujícího a při .. 
~olem vlastmkovo stal.o l~dn?tnym ukonemi pokud lest míti za to, 
ze byl zmocněnec opravnen 1 ke vkladu postupu přednosti jiné po
hledávce čís. 8944. 

»!10v.á pO!11~dávka« v~ smyslu § 469 obč, zák. čís. 9038. 
da~-h ~luzm~.,,(vlastmk ~emovitosti) souhlas k postupu knihovní 
po~l~~~v~y. JIZ ~aplacene, ale dosud nevymazané, nemůže namí
tah Je-Jl zamk; zakaz § 469 a) obč. zák. platí jen v poměru smlu\'
níchstran čís. 9218. 

- - - 'Pokud nelze n ~ d z á.s ta,,: ním u. p r á v u odporovati z důvodu, 
ze by)a p,ohledavka. fmgova~~ a mkdy nebyla po 'právu a že zá
staym ,pr~yo pro Hl, bylo z,nzeno t!,estným způsobem čís. 8866. 

-- - - udeleTIlI pn~lepu nem, na, zava~u zn~em nadzástavního práva na 
hypotekarmch pohledavkach vaznouclch na vydražené nemovito
s!i; po!v~ější post,~P zast~vené pohledávky není právu nadzástav
ll1ho ventele na Ujmu a Je-st proti němu bezúčinný čís. 8940. 
vklad ~adzá~tavního práva nelze povoliti, bylo-li zástavní právo již 
vymazano, tr-ebas byla poznamenána spornost výmazu čís. 929,5. 

vnucené: a obstávka viz prozatímní opatření. 
- 1 h ů t a pod I e § 256. ex. ř. viz tamže .. 

~?zhodný vden pro posouzení žádosti za jeho zřízení jest den, kelY 
z~d?st do~la Spl~~U a .byla zapsána do denníku pro knihovní po
dam; .zamltnut,I Za:dOS~l, byla-ll toho dne v pozemkové knize jako 
vlastmce zapsana povmná pod svým dívčím jménem kdežto exe.
ku ční titul zněl proti povinné pod jménem jehož nabyla sňatkem 
čís. E688. ' 

o P?vol~ní. exekuce vn~~el!Ý!TI .. zřízením ,zástavního práva na ne
mOVItostI Jest vyrozumett l' JeJlho vlastmka' vlastník nemovitosti 
}enž není totožným s dluž,níkem, jest oprávněn k rekursu do usne~ 
sení povolujícího 'elxekuci čís. 8781. 
s yřivolení~ vlastníka mohou býti zabaveny Jeho věci pro pohle
:davkyv za Jmou ,oso~ouv; ten k~o nabyl později zástavního práva, 
nemuze se domahatl prednostmho práva na uspokojení z výtěžku 
prodané věci z důvod'u vlastnického ,práva svého dlužníka čís 
98'44. " 

!1abyl-li v:ěřitel pro P?hledá:rku pojištěnou již úvěrovou hypotekou 
1 vnucencho zastavmho prava na téže nemovitosti mimo. pořadí 
~yěrové h~po~~ky, může tomu dlužník čeliti žalobou podle § 39 
CIS. 5 ex. r. Cl s. 9477. 
pro dávku z majetku nevadí zákaz zcizení a zavazem Cl s. 93313. 
byl-li .na přiděleném y?zemku knihovně zapsán záka\z zcizení, za
vazen~ a propachtovam bez souhlasu' St. poz. úřadU' vztahuje se 
tent~,zák~,z i na zřízepí vnu~eného zást~vní~o práva Čís. 8803. 
ke znzem na zabranem majetku se vyzaduje svolení Státního po
Zemkového úřadu č í 's. 8817. 
zástavní právo, jehož bylo nabyto zajišťovací exekucí dříve ne'z 
šedes~t dnů před zahájením vyrovnacího nzení o jměni dlužníkově. 
nezamklo, třebas byla exekuce zajišťovací proměněna v posledních 
šede~áti dnech v exekuci uhražovací; lhostejno, ze přeměna byla 
nepravem provedena novým zabav,ením a že vymáhající věřitel ne
vytýkal ten'Ío nesprávný postup výkonného orgánu é í s. 8834. 

zákonné: měr n é h o viz hor y. 
- daně z vodní síly čís. 9314. 

došlo-li k prodeji vn e sen Ý C h věc í (§ 1101 obč. zák.) vnu
c~~ou dražb ... ou,-, n~m~že 'p:sopaljímatel brániti vydražiteli v. dispo
SICI s vydraZienyml vecmt C t s. 8625. 

- - - pronajímateli nepHsluší proti vydražiteli vnes1ených věcí zákonné 
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zál~tavní právo pro dlužné nájemné a nebyl oprávněn zakročiti 
o zájemné popsání vnesených svršků; domáhati se bezúčinnosti 
zájemného popsání jest oprávněn i ten, komu vydražitel postou
pil nárOk na vydání vydražen.ých věcí čís. 8626. 
řízení o zájemném popsání vnesených svršků jest řízením o pro
zatímním opatření; jen tehdy, navrhuje-li se zájemné popsání 'se 
žalobou o dlužné splatné nájemné nebo po ní, není potřebí osvěd
čení požadovaných exekučním řádem, jest však třeba osvědčení 
jak pohledávky tak i nebezpečí, navrhuje-li se zájemné pupsání 
před podáním žaloby čís. 8773. 
ustanovení § 10 (1) vyr. ř. nepřekáží exekuci přeměnou zájemné
ho popsání podle § 1101 obč. zák. v exekllci uhražovací čís. 8889. 

Zástupce chudých viz p r á v och u d Ý c h. 
obce viz o b e c. 
právní: neupozornil-li klienta, kupujícího nemovitost, by nevyplácel kupní 

.cenu, dokud prodatel nesplní svůj depurační závazek, je~t mu práv 
náhradou škody do výše předčasně vyplacené kupní ce'ny Čl s. 8623. 
pokud ručí straně, opomenul-li podati opravný 'Prostředek čís. 8~2: 
procesní mocí k zastupován1 v určitém sporu není zmocněn k přIjetI 
vÝ'Povědi z nájmu čís. 9493. 
výpověď plné moci a lhuta k odvolání čís. 9287. 
viz též advokát, notář. 

zákonný: ve smyslu § 3173 c. ř. s. čís. 9237. 
Záv:davek: nárok na vrácení není nárokem ze správy čís. 9064. 
Závěť viz p o říz e n í p o s led n í. 
Závod zvláštní 'viz pří s I u Š 11 o s t pod 1 e § 87 j. n. 
Závodní podíl společnosti s r. o. viz s pol e č n o s t s r. o. 

- výbor viz výbor závod11Í. 
Záznam vlastnicl\:ého práva viz v 1 a s tni c tví. 

- zástavního práva viz z á s t a v n i p r á v o. 
Zbavení svéprávnosti: nelze vyhověti návrhu, by znalecké posudky byly předlo-

ženy soudní lékařské rrudě č í 's. 9087. 
Zcizení podle § 366, druhá věta, občw zák. viz v 1 a s tni c tví. 
Zdatnost viz náhrada škody podle § 1315 obč. zák. 
Zdržovaci žaloba viz s o u těž n e k a I á. 
Zdviž: úřední schválení nemá významu pro nárok na náhradu škody ,proti zři-

zovateli; nezda,tnost inženýra, jenž provedl znovuzřízení čís. 9394. 
Zťid'. viz s o u ,s e d. 
Zhodnocení viz měn a. 
Zisk ušlý: není jím zmenšení dosavadní výdělečné činnosti a dosavadního výdělku; 

jen tehdy, žádá-li poškozený náhradu za to., že mu bylo znemožněno zvy
šiti dosavadní výdělek čí '5. 9353. 

Zjištění nemanželského otcovství viz o tec 11 e man žel s ký. 
Zkouška advoká!tú viz a d v o kát. 

- inteligenční viz zaměstnanec železniční. 
- krve viz o tec ,fl e man žel s k ý. 

Zlomyslné opuštěni viz r o z I u k a man ž e ls tví. 
Zmatečnost (zmatek): nezakládá ji nedostatek podpisu advokáta na odvolacím 

spise čís. 8838. 
není zmatečností, změnil-li odvolací soud částečný rozsudek prvého- soudu 
v rozsudek konečný, ač rozsudek prvého soudu v tomto směru nebyl žád
nou ze stran napaden čís. 8617. 
není zmatečnosti, opomněly-li nižší soudy zabývati 'se otázkou věci již prá
voplatně rozhodnuté čís. 8887. 
pokud nejde o zmatek, nebylo-li usnesení, jimž věc prohlášena za prázdni
novou, doručeno účastníkům čís. 9379. 
pokud nebyly postiženy zmatečností vyslechy svědků" slyšených dožáda
ným soudem čís. 8975. 
pod 1 'e § 7 c. ř. s.: byli-li pro firmu ustan.owni dva likvidatoři, ve sporu 
však byla zastoupena jen jedním z nich čís. 8907. 
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- po. dle § 477 č í,S. 1 v.c. ř: ~.: prováděl-li notář, vyloučenS' podle § 20 j. 
n., ukony nesporneho nzem Jako soudní komisař čís. 8779. 
pod I e § 477 čís. 2 c. ř. s.: projednána-li odpůrčí žaloba před obchod
ním senátem čís. 9208. 
pod lv~ § 477 čís .. 3 c. fy' s;: r~.zhodl-li úpadkový soud o návrhu, by za
bezpecI~ r:.ayrhovateh zvlastlll prava a nároky, jež uplatnil proti úpad kove 
podstate CI s. 87'14. 
nepříslušnost podle § 6 o splátkových obchodech čís. 8801. 
pod le §.47t.č í~. 4 s· ř. s.: nej~e o ni, ~yl-li pro stranu zastoupenou vod

volac!m nzellI dvema advokaty dorucen rozsudek Jen jednomu z nich 
či s. 8638. 

nejde o ni, nebyla-li nesprávným doručením straně odňata možnost 
jednati před soudem čís. 8900. 
jen v nezákonném postupu, jenž se udál za soudního řízení čís. 9004. 
pokud muže býti určení nepostačitelné IhtHy k prvému roku čís. 9083. 

P o rl I e § 477 čís. 4 ne b čís. 5 c. ř. s.: nejde oň při doručování obsílek 
atd. veřejné obchodní společnosti čís. 9282'. 
.p o dle § 477 čís. 5 c. ř. s.: vyžádal-li si právní zástupce. lhfrtu k předlo

žení prvopisu plné moci, tento však ve lhůtě nepředložil čís. 8709. 
~ k nedostatku plné moci jest p-řihUžeti i v dovolacím řízení' pokud jest 

žalobu odmítnouti čís. 9218.' ' 
podle § 477 čís. tJ c. ř. s. viz též pořad práva. 
- při žalobě podle § 35 (36) e,x. ř. viz žaloba pOdle § 35 

(36) ,e x. ř. 

pod ~ e .§ 477 . či s. 8- c.; s. ř.: je~li zm:ate.čn,ým protokol, jeni byl zá
stuPC! stran mlmosoudne sepsan, JSOU zmatečností zasažena i všechn::t 
průvodní usnesení, veškeré dftkazy a vůbec celé další řízení čís. 9222. 
p o rl" 1 e § 477 čís. 9 .c. ř .. s.: nelze spatřovati v tom že soud rozhodl roz
sudkem, ač měl správně rozhodnouti usnesením aniž ~ tom že uvedl v roz
hodnutí, .že s.e »soud usnesl, pokud se týče u~nal právem<; čís. 8838. 
pojem nullity podle § 16! aesp-. říz. čís. 9117. 

Zmeškání roku viz rozsudek pro zmeškánÍ. 
Změna žaloby: pokud jest přípustna, byl-Ii původně žalován právní podmět za

niklý, nyní pak jest žalován právní podmět jiný čís. 8774. 
není změnou žaloby, dodává-li se k původnímu žalobnímu důvodu ještě' 
duvod dalši či s. 881l. 

Zmocněnec obchodní viz ob c hodní z II o c n ě n e c. 
Zmocl).itelská smlouva viz smlouva zmocnitelská. 
Znalec: přihlížel-li k jeho pOSUdku .neprávem odvolací soud Cl s. 9486, 

neuznalY-ii. oba. soudy souhlasně za opodstatněnou výtku předpojatosti 
znalce, nem 'protI tomu opravného prostředku; odvolací soud není oprávněn 
naříditi procesnímu soudu, by ustanovil stálého znalce nedohodnou-li se 
strany na znalci jiném čís. 8841.. ' 
pokud nelze napadati v dovolání postup prvého soudu při prov.edení zna
leckého důkazu čís. 9394. 

Znamení ruky: nestačí, že svědci podepsali smlouvu dodateČně nýbrž se vyžaduje 
by byli přítomni při vepsání znamení ruky; svědci' .musí býti osobami 
rozdílnými od stran čís. 9459. 

Známka ocliranná a soutěž nekalá viz s o ut ě žne k a 1 á. 
mezináfvdní úpravě známkového práva ve státech Unie musí ustoupiti 
předpi's.f známkového práva tuzemského, pokud se jich mezinárodní 
smlouvy samy nedovolávají Č·í s. 905.1. 
odvozovati ochranu pro provedení známek i v jiné než černé barvě ne
lze z toho, že byla povolena ochrana známkám v provedení černém: 
ucház.ela-li se firma o- . mezinárodní proto-kolaci známky země původú 
bez výslovného p·rohlášení, že určitá barva má býti rozlišující značkou 
této známky,. byl zápisem v.mezinárodním rejstříku chráněn jen tvar 
známky, nikoliv i její barva čís. 9458. 

Y příspěvkové viz cen n e p·a 'P'I r y. 
ZneuUvání firmy viz f i r ma. 
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Zpětná koupě: výhrada při' movitos~ech (§ lO~O ob~. zák.) č,i.ní p~p~a~nou celou 
smlouvu, pak-li by bez 111 nebylo dDSlo ani k prodeJl vec! Cl s. 9226. 

- účinnost viz předpis právní. 
Zpětvzetí žaloby viz žalob a. 
Zpupné pozemky viz s věř e n s tví. 
Způsobilost býti stranou viz str a n a ves por u. 
Zrušení prodejového řízení viz dra ž b a v 11 u cen á n a m o v i t o s t i. 

- spoluvlastnictví viz s pol e č e n s tví s t a t k ů. 
- svěřenství viz s věř e n s tví. 

Zřejmá nesprávnost viz 11 e spr á v n o s t z ř e j m á, 
- Ý rozpor se zákonem viz r o z por z ř e j m Ý s e z á k o n e m. 

Zřelmutí se exekuce vymáhajícím věřitelem ;; í s. 8619. 
Zvěrolékař: provozování prakse není obchodem čís. 9411. 
Zvláštní závod viz pří s I u Š 11" o s t po dle § 87 j. 11. 

Zvyklost [závaznost zvyklostí (usancí)] mezinárodního obchodu čís. 9433. 
Zvýšení výživného viz v Ý ž i v n é . 

žádost knihovní viz k 11 i h Y v e ř e i n é. 
žaloba: do ruč e n í viz tam ž e. 

o obnovu viz obnova sporu. 
o o d u zná n tma n žel s k é hop ů vod u viz dít ě. 
z á vaz e k k II Z á j e m n é m upl n ě II í viz pln ě n í v z á j e m n é. 
o z ruš e.fl í s p o Iu v I a s tni c tví viz s p o leč e il1 s t v.Í s t a t k ů. 
o rl P ů r č í viz o d p, ~ r čí, II á rok. v' v , • , 

a námitka zaha]ene roz·epre VIZ rozepre zahaJena. v 

pokUd nebylo ž a lob 11- í ž á dán í žádáním podle § 410 c. ř. s·., nýbrz al-
ternativním žádáním čís. 8750. . 
pokud nebylo určitým žalobní žádání na vrácení příspěvkových známek 
nebo odvedení vybraných příspěvků čís. 8750. 
pokud eventualní žalobní návrh nemění nic na určitosti žalobní prosby čís. 
9488. 
účinky z pět v zet í ž a lob y nastávají, jakmile žalobce oznámí soudu, 
že béře žalobu zpět, nikoliv teprve doručením podání žalovanému čís. 
8629. 
§ :237 c. ř. s. platí i ve sporu. o rozvod manželství od stolu a la-že čís. 9469~ 
usnesením, podléhajícím 'samostatnému rekursu, jest i vyřízení soudu, jímz 
béře na vědomí zpětvzetí žaloby čís. 9421. 
o b mez e níž a lob y jen za podmínek zpětv-zetí žaloby Č. í s. 9089. 
nepřípustné hro m a d ě n í n á r o k ů jest jen vadou formální; způsob ná
pravy čís. 8955. 
podle § 523 obč. zák.: při služebnosti pozemkové lze ji podati nejen. proti 

vlast.níku sruž-ebného pozemku, nýbrž proti každému, kdo právo slu
žebnosti ruší nebo obmezuje, a to vedle žaloby určovací čís. 85-73. 
v zápůrčí žalobě lze jen navrhnouti, by bylo uznáno právem, že žalo
vaný jest povinen zdržeti se vsaho-vání (sváděním vody) se svého po
zemku na pozemek žalobcův, po případě uvésti pO.2;emky do přede
šlého stavu, s tím mÚ"že býti spojen návrh na určení, že žalovanému 
nepřísluší právo zasahovati se svého pozemku na pozemek žalobcův; 
návrh tento nelze však považovati za samostatnou určovací žalobu ve 
smyslu § 228 c. ř. s. Čí"5. 8{)99. y 

domáháno-li se zdržení .zásahu žalovaného co do celého pozemku, ac 
žalovaný zasahoval vskutku jen do jeho části čís. 9075. 

o náhradu škody: důkazní břemeno čís. 8602. . 
určovaCÍ podle § 228 c. ř. s.: lze se domáhati zjištění práva nebo právního 

poměru již existujícího, nestačí pouhá možnost jeho vzniku; nestačI 
okolnost, že v budoucnu bude. pod'S-tatně stíž.eno pro-vádění důkazů čís. 
9392. . 
přísluší oprávn'ěnému jen proti vlastniku služebn:ého pozemk ... , neruší-li 
služehnost, nýbrž ji jen neuznává čís. 8673. 
určovací návrh o zápůrčí žalobě čís. 8699. 

li 
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žaloba bezdůvodně propuštěného člena závodního výboru že pracovní 
poměr trvá nadále čís. 9348. ' 
oprávnění notáře k žalobě o zjištění, že jest žalovaný povinen zaplatiti 
honorář čís. 9352. 
zamítne-li soud žalobu o plnění, bude uvažovati, zda žaloba o zjištění 
bude moci obstáti jakO samostatná žaloba čís. 9488. 
žaloby podle § 37 ex. ř. nebo podle §§ 37 a 402 ex. ř. nejsou vázány 
na podmínky § 228 c. ř. s. čís. 8626. 
kde lze žalovati o plnění, není zpravidla místa pro žalobu určovací čís. 
8992. 
nejde o pouhou: určovací, nýbrž i o žalobu o plnění, žádáno-li v žalobě 
nejen za uznání neobmezenosti vlastnického práva, nýbrž i, by byl ža~ 
lovaný uznán povinným zdržeti se jakýchkoliv činů porušujících vlast
nické právo čís. 9075. 
~aloba domáhající se kromě určení, že smlouva jest po právu hlavně 
výroku, že žalovaný jest povinen smlouvu dodržeti, jest' žalobou 
o plnění, spojenou se zbytečným návrhem na zjištění předurčujícího' 
právního poměru čís. 9113. 
pokud není důvodem k odkladu exekuce čís. 9121. 
jest právním zájmem na brzkém určení neplatnosti smíru, hrozí-Ii ža
lovaný exekucí ze smíru, jejž žalobce považuje za nicotný a právně 
'11ezávazný čís. 9198. 

- - k tomu, zda tu jest právní zájem, jest přihlédnouti z' úřadu i musí tu 
býti v době, kdy 'se o žalobě rozhoduje; pokud není odůvodněn právní 
zájem na naléhavém zjištění nájemního poměru čís. 9311. 
odkazovník nemůže uplatňovati určovací žalobou proti dědici nárok 
z odkazu ohledně jednotlivých věcí z pozůstalosti čís. 9468. 

podle § 569 c. ř. s.: nelze ji nahraditi podáním exekučního návrhu čís. 
9002. 

podle § 10 ex~ ř.: jest žalobou určovací s návrhem, by nárok obsažený 
v exekučním titulu byl uznán vykonatelným čís. 9002. 

podle § 35 ex. ř.: rozhodovati o námitkách proti vykonatelnému platebnímu 
příkazu pojišťovny podle § 175 zák. čís. 221j1924 přísluM úřadu poli
tickému. čí 5-. 9484. 
namítanou vzájemnou pohledávku nelze učiniti likvidní a dospělou 
v tomto sporu čís. 8668. 
proti exekuci vyklizením bytu na základě § 1 čís. 12 zák. na ochr. náj. 
nelze uplatňovati, že pro vymáhající pronajímatele odpadla potřeba 
(nebo že vypovězenému nebyl pmnajat náhradní byt čís. 93.09. 

. pod,te § 35 nebo § 36 ex .. ř.: námitka dědice:, zda a pokud' jest již pozůsta
lost vyčerpána výlohami a dluhy čís. 8752. 
proti exekuci k vydobytí knihovní pohledávky nemůže dlužník uplat
ňovati, že se mu vymáhající věřitel zdráhá vydati výmaznou kvitanci 
čís. 9006. 
neměla-li žalobního návrhu, by byla exekuce prohlášena za nepřípust
nou, nýbrž navrhovala-li toliko zrušení exekuce, jde po případě o zma
tek podle § 477 čís. 15 c. ř. s. čís. 9048. 
přípustna jest žalobni prosba, domáhající se výroku, že nárok z exe
kučního titulu byl zrušen po případě zastaven čís. 9453. 

podle § 36 ex. ř. dlužník má k ní právo bez ohledu, jaké exekuční kroky 
byly p.ovoleny čís. 9225. 
jest příslušným. soud, třebas byla exe1<.uce povolena na základě exe
kučního titulu pocházejícího od správního úřadu; zjisn-li 'se, že nejde. 
o žalobu 'Podle § 36 čís. 1 ex. ř., jest žalobu rozsudkem zamítnouti 
čís. 9496. 
nelze se jí domáhati zrušení exekuce k vydobytí .příspévků k okresní 
nemocenské pokladně z důvodu, že žalobce nedostal platební rozkazy 
o pojišťova.cích příspěvcích čís. 9056. 
podmínky její; nelze jí uplatňovati, že platební výmě1" o pojistných pří
spěvcích nebyl prý povinnému doručen a že proto Jest prý doložka 
vykonatelnosti nesprávná čís. 9259. 
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pOdl~ § .:F ex. ř.~ ~ředpokl?dy o~po~,o~at:I.~osti kupu pOdle § 2 čís. 3 odp. 
r >, J!.z upla

v
tl11l. za~oyany. vymahajlCl vent,el naf!1itko~ proti žalobě podle 

§ 3f ex. r.; mdlVlduahsace vybavovanych predmetu; domáháno-li se 
žalobou podle § 37 ex. ř. nepřípustnosti exekuce z důvodu vlastnictví 
má část žalobního žádání o uznání vlastnictví ráz pouhé předběžn6 
otázky, o níž jest .příslušným roz.hodovati exekuční soud čís. 8615. 
cenu předmětu sporů zahájených podle §§ 37 a 402 ex. ř. jest určiti 
pOdle § 57 j. n.; žaloby podle § 37 elx. ř. nebo podle §§ 37 a 402 ex. Ť. 
nejsou vázány na podmínky § 228 c. ř. s. čís. 8626. 
zál~ží na tom, zda žalobcovo právo jest právem nedopouštějícím exe
kuCi a na tom, zda se tvrzené právo vztahuje k předmětu dotčenému 
exekucí; spadá sem právo vymáhajícího věřitele vlastníkova nabyté 
zabavením nároku dlužníka na vydání věci od chovatele či s. 8740. 
lze jí odporovati prozatímním opatřením; výhrada vlastnictví nedo
pouští výkon exekuce čís. 8993. 
do rozsudečného výroku, vyhovujícího žalobě, nelze pojati dodatek: 
»a exekuce se zrušuje« čís. 8993. 
jest přípustna jen u toho druhu exekuce, při němž jest exekucí dotčen 
předmět nebo jeho část, nikoliv však proti exekucí podle §, 353 ex. ř. 
čís. 905-9. 
spoluvlastník může se žalobou podle § 3'7 ex. ř. domáhati jen výroku 
o nep(ípustnO'sti ·exekU'ce na jeho podíl čís. 93D6. 
při přikázání pohledávky k vybrání jest vymáhající věřitel pasivně 
oprávněn k žalobě čís. 9373. 
pokud nepřísluší třetí osobě na základě výhrady vlastnictví čís. 9363. 
pokud není jí na újmu smísení zabavených peněz, pokud není exekuce 
skončena čís. 9374. 
jest k ní oprávněn komisionář jako komitentův zmocněnec čís. 9389. 
lze vznésti jen proti vymáhajícímu věřiteli, nikoliv proti vydražiteli věci 
čís. 9432. 

podle § 39 čís~ 1 ex. ř.: nemůže jí býti zbaven účinnosti platební rozka:v 
v upO'mínacím řízení čís. 9422. 

podle §I 39 čís. 5 ex. ř.: může jí dlužnik čeliti nabytí vnuceného zástavního 
práva pro pohledávku zajištěnou již ÚVhO'VOU hypotekou čís. 9471. 

podle § 39 čís. 5- ex. ř.: žádá-li přímo o zrušení exekuce, jest ji odmítnouti 
pro nepřípustnost pořadu práva čís. 9154. 

- nelze jí uplatňovati, že platební výměr o pojistn}'ch příspěvcích nebyl 
:prý povinnému doručen a ž,e protO' jest prý doložka vykonatelnosti ne
správná čís. 9259. 

podle § 231, druhý odstavec, ex. ř.: nelze přihlížeti k důvod.ům odporu, 
které mohly býti uplatněny odporem, ale nebyly při rozvrhovém roku 
předneseny čís. 8874. . 

podle § 61 knih. zák.: nelze jí uplatňovati, že sporný vklgd neměl býti po
volen z důvodu práva formálního čís. 8944. 
ne~í k ní oprávněn, kdo netvrdí, že byl vkladem zkrácen v právu 
kmhovním; dokud nelze mluviti O' lIoeplatností vkladu při smlouvě s ne
svéprávným čís. 9005. 

železniční doprava viz ,doprava železničnÍ. 
- Vůz: pokud přípustno zabavení nároku na vydání jeho čís. 9217. 
- zaměstnanec viz zaměstnanec železničnÍ. 

Židovská náboženská obec viz O' b e c n á b O' žen s k á. 
Živnost: ex e k u cen a n i viz oe x e k u cen a ž i v n o st. 

- elektrárenská viz e I e k t r á r na. 
živnostenské soudy: pří S lu š n os t viz tam ž e. 

oprávněni: výhoda § 56 (4) živn. řádu pro každého nezletilce jen do jeho 
zletilosti, třeba jest jich více čís. 9275. 
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li § 1042 8683, 9045 
§ 37 8810, 8974 § 371 · 9021 § 820 . · 9452 § 1052 8674, 8682: 8829, 9091, 9472 
§ 62 .. . · 9296 § 383 · 8671 3 821 . 8752, 9452 I § 1053 8814, 8966, 9147, 9280 
§ 91 8683, 8727, 8760, 9220, 9476 

II § 384 · 8671 § 822 , . . . 9214, 9451 I § 1053 8814, 8966, 9147, 9280 
§ 92 8760, 9296 

· 8606 § 830 8775, 8887, 9007, 9290, 947.9 1 

§ 1054 · 8966 
§ 414 , § 93 · 9128 

II § 415 · 8606 § 831 8667, 9007 1 § 1056 · 8814 
§ 94 · 9296 

§ 418 posl. věta · 9238 § 832 · 8667 
II 

§ 1058 · 8814 
§ 96 · 9296 li 

· 8891 § 833 8599, 8790, 9397 § 1062 8682, 8966, 9197 
§ 109 8604, 9258, 9500 I! § 427 

§ 834 8599, 8667, 9148, 9397 il i 1063 8606, 8669 
I 428 · 9306 § 111 9079, 9296 

· 9477 § 835 9148, 9397 II 8993, 9363 
§ 138 · 8743 § 447 

§ 836 · 8790 
II § 1070 · 9226 

§ 139 · 9018 § 449 · 9161 
§ 843 · 8887 § 1072 9304, 9478 § 452 · 8891 li 

§ 142 8989, 9077 
§ 858 8613, 8848 II § 1073 · 9304 

§ 158 8706, 8743, 9336 § 456 · 9344 § 862 . . , . . . · 8822 
II 

§ 1076 · 9304 
§ 159 · 8706 

II 
§ 466 · 9242 § 863 8627, 8812, 8886, 8925, 8935, § 1077 · 9478 

§ 160 · 8870 § 469 8909, 9038, 9161, 9218, 9295 9147, 9173, 9202, 9430 
I § 1079 . . , . . · 9304 § 163 8659, 8743, 8905, 8931, 8974 

[I 
§ 469 a) · 9218 § 865 9005, 9238 § 1090 8719, 8812, 9020, 9073, 9076, § 166 8974, 9135 § 471 · 8731 § 869 · 8822 9107, 9113, 9202, 9207, 9281, § 167 8974, 9184 

I' § 477 čís, 1 · 8786 § 871 8950, 9172 9300, 9425 § 168 · 8695 - čís. 2 · 8826 § 872 · 8950 § 1094 9073, 9281, 9440, 9441 
§ 170 · 9077 

li 
§ 484 8786, 9365 § 875 · 8950 § 1096 8851, 8956, 9076, 9383, 9402 

§ 186 · 9118 § 485 · 8826 § 876 .8950 
§ 1097 · 9383 

§ 228 , . . , , · 9227 § 492 8786, 9365 § 877 . . . . . 8717, 9172 
§ 1098 . . , . · 8792 

§ 233 8729, 9138, 9187, 9303, 93.15 
§ 495 · 8786 § 879 . . 8717, 8921, 9055, 9106, 9128, 

§ 1101 8625, 8626, 8773, 8889 
§ 244 · 9303 I 508 · 9186 9193, 9198, 9281, 9305, 9395, 9440 

§ 1111 · 8983 
§ 246 · 9303 § 512 · 8611 - čís, 4: 9288, 9440 

§ 1114 9116, 9325 
§ 270-272 · 9234 

8673, 8699, 8794, 9021, 9075 § 880 a) . . . . . · 8820 § 1117 · 9202 · 9183 § 523 
§ 881 8601, 8973, 8992, 9018, 9278 ' , . , 

§ 274 
· 8719 § 1118 8650, 8785, 8791, 8953, 

§ 279 · 9415 § 529 
9482 

9113, 9115, 9319 
§ 531 · 8782 

· 9459 
§ 292 · 8735 

§ 886 
· 8734 

§ 294 · 9432 § 547 8752, 9282 
§ 888 · 9440 § 1120 § 296 · 9182 li § 550 , 8752 
§ 889 · 9440 § 1151 9173, 9246, 9367 § 297 · 9432 §553 · 8649 
§ 898 · 9226 § 1152 8883, 9009, 9118, 9127, a) 9129, 9432 I: § 556 · 8649 § 902 · 9328 9173, 9246, 9367 

-
I · 8968 

· 9136 
§ 305 · 9302 § 578 

§ 903 . 8726, 8980, 9328 § 1154 b) § 306 · 9182 ! § 579 · 9010 
§ 905 . · 8705 § 1157 · 9331 § 309 9156, 9306 I § 585 · 9370 § 908 . · 9064 § 1159 · 8703 

Civilní rozhodnuti XI. lľi 
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čís. čís. 

§ 1162 b) 8880, 8896, 9136, 9348 § 1338 · 9212 
§ 1162 d) · 8896 § 1346 8609, 8756, 8941, 
§ 1167 · 9191 8959, 9106, 9307, 9459 
§ 1190 · 9254 § 1353 8935, 9481 
§ 1198 · 9254 § 1357 · 90S{ 
§ 1199 · 9254 § 1364 · 9313 
§ 1217 · 9012 § 1368 · 9344 
§ 1218 9380, 9412 § 1380 8720, 8894, 8969, 9128, 9328 

§ 1220 8890, 9162, 9380 § 1392 8886, 8891, 8895, 9199 

§ 1221 · 8890 
§ 1393 · 8625 

§ 1223 8890, 9430 § 1394 8626, 8940, 9021 

§ 1231 9267, 9430 § 1396 8891, 9115, 9192 

§ 1238 · 8698 
i 1404 · 9395 

§ 1254 · 8747 
§ 1406 · 9412 

§ 1264 · 9157 
§ 1409 · 9001 

§ 1266 . 9037 9110 § 1416 · 8877 
§ 1284 · 9308 

§ 1422 8697, 8722 

§ 1293 · 9353 § 1423 · 8722 

§ 1294 · 9076 
i 1425 8985, 9354, 9439 

§ 1295 8602, 8607, 8850, 8913, 8933, 
i 1431 8637, 8697, 9358 

9014, 9076, 9113, 9127, 9284, § 1435 8637, 8711, 9172, 9299 

9435, 9463- § 1437 8972, 9358 
§ 1438 8658, 8823, 8958, 9034, 

§ ]295/2 · 8799 9054, 9171, 9186, 9393 
§ 1297 8607, 8623, 8987, 9356, 9466 § 1439 8823, 9054, 9171, 9186 
§ 1298 · 8913 § 1440 8731, 9474 
§ 1299 8623, 8675, 8701, 8777, § 1447 8992, 9185, 9271, 9408 

8858, 8902, 9069, 9189, § 1451 · 8622 
9235, 9356, 9394 

§ 1477 · 8735 
§ 1300 · 9069 § 1478 8720, 9395 
§ 1302 · 9235 § 1486 8980, 9236 
§ 1304 8602, 8753, 8777, 8850, 8950, § 1486 čís. 5 . · 9413 

9032, 9037, 9235, 9356 § 1487 · 9254 
§ 1305 · 8799 § 1489 · 9351 § 1310 · 8777 § 1497 8983, 9046, 9236, 9298, 9396 
§ 1311 8671, 8858, 9184, 9408, 9435 § 1500 8866, 8999, 9080 
§ 1315 8690, 9353, 9394, 9435, 9460 
§ 1316 8718, 9442 Občanský zákonník pro říši Německou: 
§ 1319 8848, 8939 
I 1320 8671, 8690, 9460 § 275 · 9408 
I 1323 8696, 9076 § 276 · 9408 
§ 1324 · 9353 § 279 · 9408 
§ 1325 8696, 8729, 9377 § 280 · 9408 
§ 1326 9377, 9443 § 307 · 9408 
§ 1327 · 8737 § 308 · 9408 
§ 1328 9184, 9376, 9443 § 309 · 9408 
§ 1330 · 9443 § 416 · 9279 
§ 1334 · 8693 § 607 · 8932 
§ 1336 · 9271 § 1606 · 8810 

II. Obchodní zákonnik. 

§ 7 uv. zák .. 
čl. 1 
č1. 12 . 

čís. 

8677, 8713 
· 9433 
· 8754 

Cl. 15 
čl. 16 
čl. 17 

čís. 

· 9282 
. . 8996 
8713, 8918 

ČÍS. 

8713, 8918 čl. 22 . 
čl. 27 
čl. 41 
čl. 42 
čl. 43 
čl. 47 
čl. 50 
čl. 52 
čl. 55 
čl. 85 

. . • • . . 8610 
8842, 9085, 9086, 9097, 9262 

čl. 86 čís. 4 
čl. 105 
čl. 108 
čl. 110 
čl. 111 
čl. 114 
čl. 114/2 
čl. 117/2. . 
čl. 123 čís. 2 . 

čís. 6 . 
řl. 125 
čl. 126 
čl. 129/3 
čl. 133 
čl. 136 
čL 137 
čL 142 
čl. 144 
čl. 171 
čl. 172 

· 8661 
. . . . . 8661 

8661, 8742, 8758, 9170' 
· 9170 
· 8661 

. ., . 9299 
8677, 9072, 9241, 9282 

· 8926 
· 9254 
· 8748 
· 9282 
· 9241 
· 9282 
· 8926 

. . 9282 
8754, 9227 

· 8754 
· 8878 
· 8748 
· 9338 
· 9227 
· 8907 
· 8907 

. . 9371 
8754, 8907 

· 9338 
· 9371 

čl. 216 
čl. 222 
čl. 224 
čl. 228 
čl. 234 
čl. 235 
čl. 250 
čl. 253/2 
čl. 255 

1827 

čís. 

· 9400 
· 9199 
· 9446 
· 9060 
· 9114 
· 8900 
· 9299 
· 9261 
· 8997 

čl. 265 . 8997 
čl. 271 . 9411 

čís. 1 . . 8741 
čl. 272· 9411 

čl. 273 
čl. 274 
čl. 278 
čl. 279 
čl. 281 
čl. 306 
čl. 313 
čl. 317 
čl. 319 
čl. 338 
čl. 345 
čl. 347 
ř.l. 354 
čl. 355 
čl. 356 
čl. 360 

čís. 3. ., . 8865 
8756, 8941, 8959, 8972, 9411' 

8959, 8972 

· 9433 
8627, 9433 

· 8941 
· 9210 

. ., . 9382 
8756, 8941, 8959, 8972, 9459 

· 9172 
· 9147 
· 9419 
· 9017 

.. . 8664 
8603, 8942, 8998, 9203 

8664, 8942 
. 8661, 9389 

III. Jurisdikční norma. 
čís, čís. 

čl. IX. uv. zák. . 8930, 9491 čís. 5 8757, 9319 

§ 1 8599, 8613, 8618, 8643, 8614, I 50 · 8795 

8652, 8668, 8687,8735, 8746, § 51 čís. 1 · 9208 

8772, 8783, 8791, 8794, 8807, § 54 · 8795 

8856, 8857, 8892, 8899, 8922, § 54/2 · 9276 

8961, 8965, 9045, 9077, 9134, § 55 · 9186 

9148, 9152, 9162, 9175, 9180, § 57 8626, 8875, 9230 

9186, 9195, 9211, 9212, 9261, § 77/2 · 8759 
9371, 9372, 9424, 9473 § 83 · 8888 

~ 7 a) 9031, 9456 § 87/2 8654, 9463 

§ 8 · 9031 § 87/3 · 9294 

§ 20 · 8779 § 87 a) · 8741 
§ 88/1 · 8914 

- čís. 1 8821, 9237 
§ 28 8745, 8930, 9255 § 88/2 8749, 883:l, 9285 

§ 41/2 8833, 9256 § 89 · 9438 

§ 42/3 9134, 9176 § 93 9240, 9454 

I 43 · 9036 § 96 · 8629 
§ 44/1 · 9444 § 99 8864, 8963, 8988, 9231 

§ 45 8845, 8912 § 104 8738, 8771, 8789, 9346, 9501 

§ 46/1 · 8955 § 111 9120, 9385 

§ 49 čís. 1 · 8795 § 111/3 · 9385 
- čís. 3 9160, 9286 § 117 . 9120, 9385 

115'" 

!' 

I 
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1828 

IV. Soudni řád. čís. 
čís. 

čís. 
I' 

čís. 
§ 503 

:1 

§ 399 8733, 8977 
,I 

· 8675 

čl. IV. čÍs. 1 UV. zák. 8628, 8846 
§ 405 8750, 8904 čís. 2 8689, 8800, 8928, 

, 
čís. 2 uv. zák. 

ČÍS. 9 · 9244 8616, 8936, 9369 II' 9157, 9396, 9486 

, · 9282 li , 225 
§ 406 

čl. XI. uv. zák. . 
II 

· 9340 § 409 9251, 9265, 9340 I' čís. 3 8617, 9394, 9486 

~: čl. XXVIII. uv. zák. : 
· 9126 , 225/2 8707, 9320 · 8750 

,I čís. 4 8614, 9394 

· 9422 " 226 . 
§ 410 

',I 

f! čl. XXXII. uv. zák. . 8628, 8846 II , 227 
8750, 8913, 9488 § 411 8871, 9034, 9186 § 505 . · 8670 

čl. XXXIII. uv. zák .. 8621, 9224 
· 8955 § 416 · 8871 !I § 505/3 · 9403 

čl. XLII. uv. zák. 8648, 8779 II 
' 228 8626, 8673, 8699, 8992, 9075, § 416/2 . 8984, 9415 

III 

§ 506 čís. 2 · 8656 

čl. XLIII. uv. zák. · 8915 , 9113, 9121, 9198, 9290, 9311, § 417, posl. odst .. · 8840 § 507 8707, 9050 

čl. LIL UV. zák .. · 9039 I § 231 
9348, 9352, 9392, 9468, 9488 § 419 8715, 8984 § 514 8621, 9318, 9421 

§ 1 8644, 8857, 9187, 9282 
9083 § 422 · 8837 

I 
§ 519 8645, 9237 

§ 5 · 9138 

I 

§ 232 8917, 9034, 9103, 
§ 423 · 9494 

I 
čís. 2 . 8957, 9286 

§ 6 8846, 8974 9215, 9241, 9247, 9417 
§ 425 · 9421 čís. 3 8640, 8937, 8957 

§ 7 8846, 8907 § 233 8917, 9034, 9193, 9417 
§ 426 · 8871 I § 520 . · 9224 

§11 čís. 1 · 9454 § 235 8774, 8811 
. § 426/2 · 8964 I § 524/2 8665, 8844 

§14 8990, 9084 § 236 . 8785, 9348, 9488 
§ 430 · 9494 

II 

' 527/2 
8773, 9096, 9318 

§ 17 8965, 8990, 9358 § 237 8629, 9089, 9421, 9469 
§ 431 . · 8715 • 5~28 8643, 8767, 8830, 8831, 

§ 19 · 8799 

li 

§ 239 · 9031 
§ 442 · 9123 8841, 9131, 9237, 9494 

• 20 
· 8990 • 240 . 8762, 8961. 9241, 9328 

§ 442/1 8733, 8977 

!I 
§ 528/2 . · 9216 

§ 29 
• 442/2 · 8733 

· 8838 • 240/3 8887, 8961 
§ 530 čís. 2 · 8938 

• 30 
· 8705 § 243 . · 8860 

§ 462/2 · 9237 li čís, 7 · 9158 

• 31 
· 9493 § 259 · 8785 

§ 464/1 · 9287 II § 535 · 8670 

• 31/2 · 8680 § 261 . 
§ 464/2 9223, 9323 

I § 552 . .. · 9099 

§ 36 . · 9287 § 261/3 
· 8857 § 466 . · 9403 I § 557 8630, 9039, 9099, 9326 

§ 37 8709, 9218 
9256, 9373 § 467 či •. 5 8838, 9398 

II 

§ 559 • 9099 

§ 38 
§ 261/6 8723, 8769, 8860 § 472 · 8847 

· 8680 § 266 . 
§ 560 a násl. . · 9020 

§ 41 8674, 8911, 9111 § 268 
8602, 8620 § 477 . 8617, 8838, 8887, 8975 - čís. 2 · 9126 

§ 42/2 · 8628 
9284, 9394 čís. 1 · 8779 r § 562 8651, 8726, 8838, 

§ 269 9003, 9433 čís. 2 9031, 9208 
II. 

§ 43/2 · 9485 

I 

' 272 

9116, 9206, 9425 

§ 52 . · 9176 , 273 
· 8931 čís. 3 8714, 8801 

li 
§ 565 8651, 9116, 9202, 9206 

§·54 · 8798 § 274 . 
· 9136 čís. 4 8638, 8900, 9004, 9031, § 566 8651, 8726, 8838 

§63 
· 9347 9083, 9282, 9323, 937S 

· 8788 

I 

§ 275 
§ 569 9002, 9116, 9325 

§ 64 čís. 3 · 8621 
· 9237 čís. 5 8709,8838,9117. 

II 

' 571 
8838, 9425 

§ 65 · 8621 
§ 292 · 9401 

9218, 9282 § 575/1 · 8873 

§ 68 · 8788 ' 294 · 9401 čís. 6 8618, 9048 

§ 72/2 

II 

§' 303 · 8915 čís. 8 · 9222 
§ 575/3 8832, 9002, 9091 

· 8621 
§ 577 . 8961, 8983, 9130, 

§ 84 8630, 8955, 9040, 9326 § 304 · 89.15. 
čís. 9 8715, 8838 9195, 9316, 9464 

§ 85 8630, 8955, 9040, 9326 ' 305 · 8915 § 482 . 8678, 8887, 9189, 9499 I § 586 . · 9237 

§ 86 · 9388 
§ 315 . · 9157 § 488 . 8689, 8936 § 595 čís. 3 · 9464 

§ 90 · 8638 
§ 328 čls. 3 · 8975 , 490 . · 9403 § 598 . · 9237 

§ 93 · 9350 
' 339 posL od~t. : · 8614 § 496 . .8936 § 599 . 8961, 9130, 9461 

§ 102 9202, J323 ' 351 · 8841 - čís. 3 8678, 9499 

§ 104 9031, 9050, 9323 ' 353 · 8841 
§ 498 9189, 9394 Soudní řád pro řiši Německou. 

§ 106 8796, 9050 § 366 · 8841 § 500/3 8875, 9230 

§ 109 . ". . . 8741 
§ 371 · 8952 § 502 . · 9237 § 171 . · 8900 

§ 126 8726, 8980, 9039, 9236, 9328 § 373 · 9237 § 502/3 · 8804 § 173 · 8900 

§ 133 9063, 9159 § 374 · 8952 
§ 502/4 · 8767 § 328 čís. 1, 2 · 9200 

§ 149 · 8821 § 375 . · 8800 
§ 155 · 8681 § 375/2 · 8928 V. Exekuční řád, 
§ 168 . · 9046 § 377 . · 8800 
§ 180 > · 9062 § 380/1 · 8614 

čís. 
čís. 

§ 182 9062, 9293 § 391 . · 9393 

§ 189 · 8622 § 391/1 8736, 8780 čl. III. · 8787 
9263, 9340, 9403 

§ 190 8650, 8965, 9425 § 391/3 · 9034 čl. IX. čís. 5 . 8768, 9491 čís. 5 8964, 8969 

§ 196 8689, 8800 § 393/1 8622, 8737 čís. 12 · 9112 čís. 6 · 9502 

§ 204 . 8894, 8964, 9328 ,395 8736, 8780, 8990 
čL XIII. čís. 6 · 82-13 čís. 12 8855, 9359 

§ 215 . · 9474 § 396 
čis. 7 · 9244 čís. 19 9056, 9406, 9484 

§ 224/2 . 
8733, 8840, 9031, 9062, 

. . . 9379 9063, 9123, 9138, 9256 
čL XXVII. · 8773 § 7 8662, 8688, 8708, 8911, 9259, 

§ 224 čl •. 7 8632, 9335, 9390 § 398 
§ 1 čís. 1 8645, 8871, 9223, 9263, 9277, 9339, 9452 

8860, 9256 
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éls. 
§ 8 Cis. tis. ČÍS. 

i 9 . 8682, 8867 § 88 
8752, 8911, 9003, i 89 8688, 8781 § 251 . 8755, 8836, 8861 § 325 · 9217 

§ 10 9044, 9277, 9339 
§ 97 · 9477 čís, 5 . . · 9149 § 330 · 8686 

111 · 9002 § 99 . 8619, 8682 - čís, 6 8813, 8934, 9030, 9041 . § 331 8682, 8949 

i 12 
· 9044 i 105 . 9111, 9206 9137 i 334 · 8748 

§ 13 · 8669 § 109 . · 9111 ,'256 8646. 9291 § 340/7 · 9404 
I 14 · 9403 § 111 . · 9339 ! 258 8740, 9344, 9382 § 341 . 8682, 9137 
§ 15 8660, 9098 § 114 9206, 9300 § 261 · 9374 § 349 8618, 9144, 9185, 9473 

· 8893 § 120 . 8839, 9416 § 262 · 9242 § 350/3 · 9429 § 17 
8845, 8912 · 8839 § 271 • 8828 § J52 · 8887 § 28 - čís. 4 
8893, 9217 · 9339 § 278 · 8625 § 353 . 8708, 9059 § 31/1 § 121 . § 280 · 8828 . . . . • . 9491 § 124 . · 8839 § 354 . · 9490 § 35 . 8658, 8752, 8945, 9006, 9048, · 8839 § 282 • 9404 - čis. 1 § 368 . 9329, 9351 

9185, 9309, 9417, 9452, 9453 
.132/1 . · 9339 § 285 . 8608, 8639 § 369/1 · 9270 

§ 35/2 . . . . . 9359, 9484 § 133 čis. 1 · 9111 § 285/3 · 9291· 
§ 369/2 · 9270 § 36 . 8752, 9006, 9048, 9225, 9453 · 9040 § 286 8608, 9291, 9382 

čís. 1 . 9056, 9259, 9452, 9496 
- čís. 2 

· 9040 § 287 . · 9291 
§ 370 · 9483 

§ 133 Posl. odst .• § 371 . · 9483 čís. 3 • • . . . . 8619 · 9163 § 289 • · 9150 § 378 . · 9405 § 37 8615, 8626, 8740 8993 9059 
I 139. • • • 

· 8906 § 290 . · 8686 
§ 140/3 § 291 čís. 2 · 9474 ~ 379 . 8885, 9110, 9250 

9277, 9306, 9344: 9363: 9373: § 154 . · 9387 § 379/2 8816, 9125, 9214 
, 9374, 9389, 9432 § 155 , · 9065 § 293 . · 9474 § 379 čis, 3 8885, 8945, 9125, 9431 

§ 39 čís. 1 . 8969,9422 § 156 . 9334, 9337 § 294 • 8682, 8940, 8985, 9013, § 380 , , 8755 
čís. 2 8755, 8768, 9201, § 156 posl: oďst. ~ · 8618 9171, 9197, 9247, 9283 

§ 381 8898, 8907, 9090, 9139, 9221 · 9473 § 294/4 9283, 9431 
9205, 9451, 9491 § 170 , 

· 9387 § 296 · 9283 - čís. 1 · 9000 
čís. 5 9033, 9144, 9154, - čis, 1 

· 8631 § 299 , 9171 § 382 , · 9214 
9259, 9277, 9477 - čl., 5 

· 9387 § 301 · 8912 čis, 6 9214, 9431 
čís. 6 . 8861 § 171 , čís. 7 · 9431 

§ 39/2 

rl 

§ 172, posi. odst. : 8631, 9387 
Ú 

§ 303 · 9283 
§ 39/3 . 9217 

§ 179 , ' 8684 I § 304 · 9283 čis. 8 8898, 9110, 9142, 
, 9048 · 9058 4 § 307 8947 8985 9332, 9347, 9476 

§ 42 § 182 , Sf 
8631, 8854, 8901, 

I! 
§ 183 . · 9196 § 308 8682, 8740, 8845, 9013, § 385 . · 8945 

čís. 1 
8906, 9027, 9121 

§ 184 . · 8940 
11 

9133, 9162, 9201, 9225, 9247, § 387 , 8970, 9444 

čís. 4 
. . . 8844 · 9143 9321, 9373 § 387/2 · 9444 

8682, 9185, 9243 

ľ 
- čis. 3 ~ čís. 5 · 9196 § 312 · 9321 § 389 , 9341 

8982, 9144, 9448 - čís. 7 I § 44 § 187 . • . ,9183 § 313 .9321 § 397 8755, 9140 

§ 45/3 8619, 9027, 9448 
§ 200čis .. ·3 

9143, 9183, 9196 § 316 , 9201 I 399 · 8755 
· 8755 8646, 9404 § 320 · 8940 § 402 8626, 8993 § 54 . 

9091, 9277 § 207 . 
, 8655 - čis. 1 

I 
§ 208 

- čis. 3 · 8662 
§ 210 . 

' 8655 VI. Patent o řizení nesporném. 
§ 55 · 8682 

II § 213 . 
8684, 8787, 9167, 9169 

§ 55/2 
· 8949 

§ 214 . 8815, 9375 čís. II čís. 

· 9200 " · 9049 li § 61 . 
· 9143 II 

§ 215 čís. 3 '. 9334, 9337 8806, 9174, 9361 § 104 · 9462 
§ 63 čis, 5 § 216 (1) čís. 2 § 1 8599, 8649, 8702, 8810, 

I 

§ 105 · 8863 
§ 65 

. • ,9091 

li 

§ 216 čís. 4 
8716, 8908, 9066, 9314 

8989, 9077, 9082, 9132, § 114 , 8779 
8600, 8608, 8768, 8781, 9143, 

§ 216/2 
8655, 9049 9135, 9148, 9174, 9175 § 120 · 8649 

§ 67 
9150, 9242, 9277, 9429, 9431 

§ 222 . · 9049 §2 čís. 5 , 9148 § 125 8747, 9370 
§ 68 . . . 8844 § 222/3 

8808, 8825 §2Čís.7 8679 9135, 9148, 9405, 9502 8968, 9370, 9386 
§ 71/2 

9143, 9150, 9185 

I § 225 . · 9292 § 9/1 8608, 8667, 8809, 8843, 8847, § 126 

· 9058 § 226 . · 8868 8862, 8872, 8967, 9249, 9317, § 145 8712, 8790 
§ 74 

I 
· 8868 § 145/2 · 9074 

§ 77 9111, 9270 § 229 , 9349, 9379, 9410, 9431, 9455 § 149 · 9317 
§ 78 ' 8868 § 231 . 

· 8608 §14 • 8910 . 
· 9111\ · 8892 § 16 8806, 8968, 9117, 9379 § 160 8649, 8967 

§ 79 § 231/2 
§ 80 ás. i · 9253 · 8874 § 18 · 8679 § 161 ' 9317 

8771, 8819, 9200 § 232 . 
· 8815 § 19 · 9490 § 162 9266, 9360 

§ 81 čis. 2 § 233 . 
· 8815 § 29 · 8779 § 164 · 8712 · 8819 § 236 . - čís. 4 

· 8819 II § 238 . 8815, 9291 § 30 · 8779 § 174 9266, 9317, 9372 
§ 83/3 9362, 9491 § 239/3 8631 § 49 9227, 9360 § 177 • 9467 
§ 84 . 

· 9362 I · 8808 I 73 9248, 9249 § 178 ' 9468 
§ 87 § 246 . 

8781, 8817 ,] - čÍs. 3 · 9169 § 97 · 9462 § 179 8779, 8782 
· 8869 § 98 · 9462 § 272 · 917<l 



i i 

1832 

VII. Ostatní zákony a nařízení. 
čís. Čis. 

1775 duben 8. (pěstování včel) . 8671 
1778 březen 17. čís. 10 sb. z. s. 8939 
1796 červenec 15. 8745. 9255 
1801 říjen 23. čís. 542 sb. z. s. 

8745, 9255 
lS06 březen 14. čís. 758 sb. -z. s. 9424 
1819 srpen 23. čís. 1595 sb. z.' s. 

(řízení ve věcech manžel
ských) 
§ 12 . 8904 
listopad 5. čís. 1621 sb. z. s. 

8626, 8773 
1826 duben I? čís. 194 sb. z. s. 8773 
1828 červen 18. čís. 2354 sb. z. s. 8947 
1835 červen 11. čís. 63 sb. z. s. 

(trestní zák. důchodk.) 8850, 9351 
- červen 15. čís. 39 sb. z. s. 8743 

1838 červen 6. čís. 277 sb. z. s. 8656 
- srpen 21. čís. 291 sb. z. s. 

87~8, 9201, 9491 
1841 květen 4. čís 531 sb. z. -s. 

9037, 9157 
1844 leden 31. čís. 781 sb. z .. S. 9074 
1847 březen 27. čís. 1051 sb. z. s. 9074 
1850 leden 25. čís. 51 ř. zák. 

(směnečný řád) 

čl. 54 
čl. 55 
čl. 77 
čl. 80 
čl. 81 
únor 9. čís. 50 ř. zák. (po
platkoyý zákon) 

8943 
8943 
8981 
9008 
8609 

§ 72 _... 8787 
květen 3. čís. 181 ř. zák. 
(převodní poplatky) 
čl. III. ! 14 8787, 9298, 9314 

1851 listopad 16. čís. 1 ř. zák. 
z r. 1852 (železniční pro
vozní řád) 
§ 19 9353 
§ 95 8987 

1852 květen 27. čís. 117 ř. 'zák. 
(trestní zákon) 
! 386 9191 
§ 489 . 9198 

1853 červenec 5. čís. 130 ř. zák. 
(lesní služebnosti) 
§ 43 9219 

1854 květen 23. čís. 146 ř. 
(horní zákon) 
§ 215 
červen 16. čís. 165 ř. 
(trestní instrukce) 
§ 103 
§ 113 
§ 126 

zák. 

zák. 
9169 

9415 
9415 
9415 

1854 zMí 14. čís. 238 ř. zák. 
(koncesování drah) 
§ 10 b) · 9245 
říjen 10. čís. 262 ř. zák. 
(soudcovská zkouška) 9104 
říjen 11. čís. 264 Ť. zák. 
(advokátní zkouška) 910l 

1855 leden 15. čís. 19 ř. zák. (vo-
jenský trestní zákon) 
§ 286 d) 9284 
květen 21. čís. 94 Ť. zák. 
(notářský řád) 
§ 183 8809 

1856 červen 19. čís. 146 ř. zák. 
(učitelé katolického nábo-
ženství na gymnasiích) 9009 
říjen 8. Č. 185 ř. zák. (kon-
kordát) 
§ 50 · 887G 

1858 červen 3. CIS. 92 ř. zák. 
(děti z neplatného manžel-

1859 
ství) 8870 
prosinec 20. čís. 227 ř. zák. 
(živnostenský řád) 
čl. V. písm. a) 

1863 březen 9. čís. 
(rejstřík) 

· 8703 
27 ř. Zák. 

8946, 9446 
9407 § 10 • 

prosinec 3. čís. 105 ř. zák. 
(domovské právo) 
§ 11 · 929~ 

1864 březen 15. čís. 4 z. zák. pro 
Moravu (obecní zřízení) 
§ 97 . 8933 
duben 16. čís. 7 z. zák. pro 
čechy (obecní zřízeni) 
§ 31 čís. 5 
§ 34 čís. 4 

8925 
8925 

§ 55 · 8925 
1867 listopad 15 čÍs. 131 ř. zák. 

(trestní novela) . 9415 
listopad 15. čís. 134 ř. zák. 
(spolkový zákon) . 8624, 8992, 

9043, 9401 
\1.868 květen 25. čís. 47 ř. zák. 

(interkonfesijní zákon) 
čl. 1. 
červenec 6. čís. 96 ř. zák. 
(adVOkátní řád) 

8870 

§ 9 
§11 

8630, 9069 
9069, 

§ 17 · 8680 
1869 březen 5. čís. 27 ř. zák. (ru

čení dráhy) 
§ 1 8701, 8724, 8753, 8979, 

8987, 9032, 9487 
§ 2 8753, 8876, 9032, 9487 

čís. 

1870 leden 24. čís. 17. z. zák. pro 
. Moravu (školy) 

§ 37 8965 

duben 9. čís. 46 f·. zák. 
(služné profesorů) . 9009 
srpen 28. čís. 65 z. zák. pro 
Thioravu (vodní zákon) 
§ 44 
§ 75 
§ 87 

8922 
8922 

· 9174 
srpen 28 . .-5ís. 71 z. zák. pro 
čechy (vodní zákon) 

· 9211 § 4 . 
§ 21 
§ 40 
§ 75 
§ 97 
§ 100 

· 9152 
. . . . . 9212 

9134, 9152, 9211, 9212 

1871 červenec 25. čís. 
(notářský řád) 

§ 5 . 
§ 39 
§ 137 
§ 141 
§ 175 
§ 179 
§ 186 
červenec 25. čís. 
(notářský spis) 
§ 1 . 
§ 1 a) 
§ 1 b) 
červenec 25. čís. 
(knihovní řád) 
§ 14/2 . 
§ 20 
§ 20 a) 
§ 21 
§ 26 
§ 29 
§ 32 
§ 34 
§ 35 
§ 41 b) 
§ 51/2 
§ 52 
§ 53 

§ 56/2 
§ 58 
§ 59 
§ 61 
§71 
§ 86 
§ 93 
§ 94 

čís. 1 
čís. 3 

· 9152 
9152 

75 ř. zák. 

8623 
· 8623 
· 9092 
· 9092 
· 9352 
· 9352 

8779 

76 ř. zák. 

9118 
. 9012 

8637, 9308 
95 ř. zák.. 

9457', 
· 8667 

. . . 9423 
8688, 9214, 9295 
8698, 8825, 8944 

· 8909 
8825, 9470 

· 8793 
· 8698 

9375 
. . 9295 

8688, 9423 
8655, 9016, 9349 

9016, 9349 
. . 8655 

. 9244. 9457 
8944, 9005, 9277 

· 8866 
· 9094 
· 8688 

. . . 8793 
8688, 8826, 9295 

· 9129 
· 9094 

II 

II I, 
:i 
I' 

II 
'I 
ji 
,I 

II 

II 

§ 95 
§ 97 · 8825 

čís. 

1871 § 98 
§ 103 
§ 123 

9295 
8688 

1\ 
I 

II 
II 

II 

li 
" I 
! 

II 

II 
[I 
II 
[I 

II 
I' I 
II 

8667, 9349, 9431 
čís. 1 . · 9129 

§ 130 · 9467 
§ 130/1 . · 9094 
červenec 25. čís. 96 ř. zák. 
(upravovací řízení) 
§ 6 prvý odst. . 8916 
§ 14 . . ' . . . 8916 

1872 červenec 12. čís. 112 1'. zák. 
(syndlkátní nárok) 
§ 1.. 8839, 9415, 9416 
§ 4. . . . 9416 
září 20. čís. 52 z. zák. pro 
čechy (vodní knihy). . 9152 

1873 únor 24. čís. 16 ř. zák. pro 
čechy (obecné šlwly) 
§2 ..... · 8644 
duben 9. čís. 70 ř. zák. (spo
lečenstva výrobní a hospo
dářská)*) 
§ 1 8642, 8751, 8946,9067, 9085, 

9086, 9088, 9106, 9269, 9475 
§ 4. .' . 8751, 9269 
§ 15 9086, 9097 
§ 17 . . 9097 
§ 19 . 9085, 9097 
§ 26 9085, 9086, 9097 
§ 27 . 9085 
§ 30 9437 
§ 34 . 9097 
§ 35 8648 
§ 36 čls. 2 9409 
§ 40 9409 
§ 41 9068 
§ 42 . 9068 
§ 76 . 8711 
§ 79 .. . 8711 
duben 27. čís. 6.7 ř. zák. 
(upomínací řízeni) 
§6 čís. 4 9422 

. 9422 § 9. . . . 
květen 14. čís. 71 ř. zák. 
(prováděcí nařízení k zá-
konu o společenstvech) 

. 8843 § 3 . 
§ 7. . . .' . 8843 

1874 listopad 24. čís. 64 z. zák. 
pro Moravu (statut města 
Jihlavy) 
§ 117 . . . 87~5, 

1877 červenec 2. čís. 68 ř. zák. 
(třaskaviny) 
§§ 105-116 . ~. 9189 

1878 únor 18. čís. 30 r. zak. 
(vyvlastněni k účelům že-
lezničním) . 9091 

*) viz též VIII. Výklad stanov spa· 
lečenstva (stavebního družstva). 



I 
; 

čís. 

1878 § 4 8919 
§ 7 . 9485 

1879 zák. čl. L. . 9296 
1881 zák. čL XVII. (konkursní 

řád na Slovensku) 
§ 87 . 8902 

1883 břnen 20. čís. 64 ř. zálL na 
1'. 1.913 (úmluva Pařížská) 
čl. 6 . . . . 9051. 9458 
březen 25. čís. 41 ř. zák. 
(elektrické podniky) 
§ 1 . . 8682 
§ 2 . .... 8682 

1885 duben 25. čís. 58 ř. zák. (ry-
• bářstvf) 

§ 5 . 8735 
1886 září 19. čís, 144 ř. zák. 9217 
1887 prosinec 28. čís. 1 ř. zák. 

na r. 1888 (úrazové poji
štění) 8908 
§ 7 čís, 2 druhý odstavec . 9112 
§ 26 . 9066 
§ 29 . 9331 
§ 34 . 9331 
§ 43 9112 
§ 47 8951 

1888 březen 30. čÍs. 33 ř. zák. 
(nemocenské pojištěni) 
§ 9 b) 
§ 16 
§ 17 g) 
§ 19 
§ 25/2 
§ 38 
§ 41 
§ 66 

9168 
9168 

· 9168 
· 9168 

9168 
9406 
9045 
9243 

1889 leden 8. čís. 5 z. zák. pro 
čechy (stavební řád) 
§ 24 
§ 124 

· 8919 

'1890 leden 6. čís. 19 ř. 
(ochranné známky) 

· 9191\ 
zák. 

8856, 8917 
§ 30 
§ 32 

· 9458 
· 9051 

říjen 14. čís, 186 ř. zák. na 
rok 1892 (mezinárodni do~ 
prava železnični) 
čl. 23 9217 

1891 duben 14. čís. 64 ř. zák. 
z r. 1913 (úmluva Madrid
ská) 
čl. 1 
čl. 3 
čl. 4 
čl. 5 

1893 leden 12. 
(schváleni 
tensteinské 
vy) . 

· 9051 
· 9458 
· 9051 

9051, 9458 
čís. 15 ř. zák. 
knižecí Líech
rodinné sml ou-

· 8982 

li 
li 
fl 

II 
1 ,I 
II 
I 
I 

I 

čís. 

1894 únor 14. čÍs. 45 ř. zálL 
(rybnikářství) " 9152 

- březen 3. čís. 17 z. zák. pro 
čechy (plavba na Labi) 
§ 4 . 9014 

1895 červen 6. čís. 62 z. zák. pro 
Moravu (rybářský zákon) 
§ 46 9449 
§ 47 9449 
prosinec 26. čís. 197 ř. zák. 
(původcovské právo) 
§ 3 . . 8657 
§ 28 . 8657 

1896 zák. čl. XXXIII. (soudní 
trestní poriadok) 
§ 587 . 8652 
duben 27. 
(splátkové 
§ 1 . 

čís, 70 ř. zák. 
obchody) . 8865 

§ 2/2 
§ 6 . 
§ 10 
§ 11 

· 9411 
· 8929 

8801, 8901, 9411 
· 8865 
· 8929 

květen 14. čís. 74 ř. zák. 
(služební požitky státních 
zaměstnanců) 
§ 1 

9124 
· 9122 

§ 2 . 
§ 3 . · 9122 

9122 
červenec 7. čís. 140 ř. zák. 
(cesta z nouze) 8786 
§ 1 . . 8948 
říjen 25. čís. 220 ř. zák. 
(přímé daně) 

§ 76 . 8653, 8869, 9066, 9078 
listopad 27. čís. 217 f. zák. 
(organisační zákon) 
§ 89 . 8726, 8980, 9039, 9236, 

9328, 9450 
listopad 27. čís. 218 ř. zák. 
(živnostenské soudy) 
§ 1 . 
§ 4 . 
§ 37 

1'897 květen 5. čís. 
(jednací řád) 
§ 28 
§ 89 
§ 152 

9495 
8767, 8884 

. 9318 
112 ř. zák 

8859 
8952 
8868 

červenec 25. čís. 175 ř. zák, 
(odhadní řád) 
§ 15 
§ 16 
§ 18 
§ 30 

. 9182 

. 9302 
9182, 9302 

9302 
prosinec 9. čís. 283 ř. zák. 
(řízení ve věcech manžel. 
ských) 

éís. 

1897 § 2 8904, 9469 
§ 6 8604, 8904, 9500 
§ 11 · 8762 

1898 leden 18. CIS. 28 ř. zák. 
(zmocnění berních úřadů 
k zákrokům na soudech) 
březen 9. čís. 41 ř. zák. (fi~ 
nanční prokuratura) 

8628 

9163 
8846 
8846 

§ 1 . 
§ 2 . 
- čis. 9 · 8986 
červenec 13. čís. 33 z. zák. 
pro Slezsko (Silniční kon-
kurence) 9238 
§ 25 . 9238 

1903 červen 10. čís. ·133 ř. zák. 
(revise společenstev) 
§ 1 9068 
§ 3 . 
§ 9 . 

· 9085 
· 8843 

1906 březen 6. čís. 58 ř. zák. 
(společnosti s r. o.) 

§ 2/2' 9299 
§ 5 . 9378 
§ 15 . 8842 
- čis. 1 . 9252 

§ 16 čis. 1 . 9252 
§ 18 9170 
§ 18/3 8842, 9262 
§ 19 . 9170 
§ 20 . 9170 
§ 28 . 9170 
§ 28/2 '. 8842 
§ 32 . 9352 
§ 34 . 8852 
§ 35 čís. 4 . 8842 
§ 42/5 . 8990 
§ 50/4 . 8852 
§ 63 . 8823 
§ 76/2 . 8852 
§ 90 . 8823 
§ 91 . 9082 
§ 108 čís. 4 . . 9378 
prosinec 16. čis. 1 ř. zák. 
na rok 1907 (pensijní po· 
jištěni) 

§ 64 8995 
§ 73/1 . 8995 
§ 74 8643 
§ 75/2 . 8899 
§ 77 a) . 8643 

1907 únor 19. čís. 34 ř. zá;k. (slu
žebni poměry státních zří~ 
zenců) 
§ 4 . 

srpen 16. čís. 199 ř. zák. 
(živnostenský řád) 

9289 

§ 1/4 
§ 15 . 

. . 9137 
8772, 9305 

II 
" II 
I 

1907 § 42 . 
§ 56/4 
§ 82 f) 
§ 88 a) 
§ 99 
§ 122 

1835 

čís. 

· 8772 
9275 
9381 

· 9145 
· 9315 
· 9303 

1908 srpen 7. čís. 68 z. zák. pro 
čechy (posloupnost do stat
ků středni velikosti) 
§ 14/1 . 
§ 14/3 . 

· 8739 
8739 

srpen 9. CIS. 162, ř. zák. 
(automobilový zákon) 
§ 1 . 8737, 8777, 9047 
§ 1/3 . . . . 8978, 9428 
§ 1/4 . . . . 8978, 9428 
§ 2 8675, 8777, 8858, 9029, 9047 
§ 3/4 . 9029 
§ 4/1 ~ 9028 
§6. .8951 
§8. .9011 
listopad 13. čís. 401 sb. z. 
a n. na rok 1921 (bernská 
úmluva o právu původ
ském) 
čl. 2 • 8657 
čl. 4 8657, 

1910 leden 16. čís. 20 ř. zák. 
(obchodní pomocníci) 
§ 1 9024, 9318 
§ 2 . 9024, 9318 
§ 2 čís. 1 . . 8884 
§ 17 9399, 9434 
§ 29/2 . 9399 
§ 31/1 9390 
§ 35 . . 9439 
§ 40 9434, 9439 
duben 28. čís. 81 ř. zák. 
(automobily) 
§ 19 
§ 25 
§ 45 
§ 46 

9210 
. . . 9023 

8675, 8777, 8858 
· 8675 

1912 zák. čl. LXIII:1912 . . 9188 
září 18. čís. 191 ř. zák. (ki
nematografy) 
§ 9 . 
§ 11. . . 

· 8789 
9024 

záři 18. čís. 4 z. zák. pro 
Moravu na rok 1914 (ho~ 
nebni zákon) 
§ 18 
§ 93 

· 8746 
, 8746 

§ 94 . . . . . . 8746 
1913 červen 23. čís. 34 z. zák. pro 

čechy (rybářství). . . 8735 
listopad 12. čís. 236 ř. zák. 
(soudní úschova) 
§ 2 · 9415 
§ 6 . · 9415 



1836 

Cis. 

1914 leden 13. čís. 9 ř. zák. 
(statkovÍ úřednici) 
, 18 , 9081 
, 19 9081 
leden 25. čís. 15 ř. zák. 
(služební pragmatika) 
, 52 9209 

červen 2. čís. 125 ř. zák. 
(provád. nař. k novele o 
úlevách soudům) 
, 4 , 8840 

červen 25. čís. 138 ř. zák. 
(pensijní pojištění) 
§ 73/7 ' , 8995 
, 74 , 8643 
, 77 a) , , 8643 

říjen 12. čís. 276 ř. zák. (I. 
dUčí novela k obě. zák.) 
, 16 . 9132, 9135 

prosinec 10. čís, 337 ř. zák. 

I. úpadkový řád. 

, 1 
, 5 
§ 6 
, 10 
, 11/1 
, 11/2 
§ 12 
§ 13 
, 20 
, 43/2 
, 46/1 
§ 46/2 
, 47/1 
, 47/3 
I 67 
I 77/1 
I 81 
I 117 
I 119/1 
I 125 

, 9358 
,8770 
, 9358 

8635, 9497 
, 9497 
, 9497 
, 9497 
, 9497 
, 9054 

, ,9297 
8908, 8911, 9153 

8908, 8911 
, 9153 
, 9153 

8605, 8635 
. 8714 

· 8823 
· 9338 

8892, 8908 
9131, 9153 

II. Vyrovnací řád. 

I 8 . 
I 10/1 
111 
I 11/1 
I 12 
I 12/1 ,14 
, 17 
§ 39 
I 44 
I 47 
§ 53 

, 8691 
8674, 8889 
8631, 8639 
8674, 8828 
8639, 9133 

· 8834 
8997 
9071 
8997 

, 8605, 8997 
8828, 8921, 8972, 9342 

8616, 8877, 8921, 9033, 
9071, 9265, 9481 

1914 § 56/1 
I 57 

čís. 

9342 
9324 

§ 60 · 8748 

III. Odpurčí řád. 

§ 1 8666, 9230 
§ 2 · 8666 
- čís. 3 8615 
, 3 ' 8666 
§ 7 , 9057 
§ 8 8725 
§ 10 · 9310 
§ 11/2 čÍs. 1-3 · 9445 
I 12 9208, 9230 
§ 13 9057, 9445 

1915 prosinec 21. čís. 380 ř. zák. 
(soudní poplatky) 
§ 15 8788 

;1916 březen 19. čís. 69 ř. zák. 
(III. dUč! novela) 
§ 45 8944 
červen 28. čfs. 207 ř. zák. 
(zbavení svéprávnosti) 9087 
září 23. čís. 322 ř. zák. 
(telefonní řád) 
§ 2/6 8782 
I 9 , 8782 
§ 34/1 8782 

1917 listopad 20. čís. 457 ř. zák. 
(nemocenské pojištění) 
§ 6 g) , . 8961 
prosinec 23. č. 501 ř. zák.*) 
(pojišťovací smlouva) 8620. 8903 
I 4 čis, 1 . 9436 
§ 11 , 8835 
§ 28 . 8766 
§ 29 . 8766 
§ 32/3 . 9358 
I 55 9355, 9358 . 
I 63 8732, 9327 
I 67 ' 8797 
I 69 , 9358 

1918 uh. vl. nař, 1456/1918 9104,9164 
- březen 21. čÍs. 109 ř. zák. 

(náhrada za bezprávně u-
trpěnou vazbu) 9465 
srpen 18. čís. 317 ř. zák. 
(náhrada škody za bez
právná poškození civilních 
osob za světové války) 
§ 4 . , 8730 
listopad 2. čís; 4 sb. z. a n. 
(příslušnost zemského sou-
du v Praze) . 8652 

*) viz též VIII. Výklad pojišťova
cích podmínek. 

1918 

1919 

čís. 

prosinec 19. čís. 91 sb. z. a 
n. (osmihodil1ná pracovní 
doba) 9335, 9368. 9399. 

I 1/1 
I 6/3 
I 7/4 
I 12 
I 12/1 
I 12/2 

9413, 9492 
8717, 8818 

. 8818 

. 8818 
8896, 9127 

9146 
8896, 9127, 9146 

únor 7. čís. 67 sb. z. a n. 
(organisace lidových kursů 
občanské výchovy) . . 8857 
březen 11. čís. 140 sb. z. a 
n. (poštovní šekový úřad) 8893 
březen 19. čís. 145 sb. z. a 
n. (dohoda s Rakouskem o 
exekuci) 8771 
duben 10. čís. 187 sb. z. a 
n. (měna) 
§ 6 . 8692, 8705, 8932 

duben 10. čís. 207 sb. -z. a 
n. (úrazové zaopatření poš
tovních zaměstnanců) 
čl. 1. 
čl. III. . 
čl. XVII. 

8927 
. 8927 
, 8927 

duben 16. CiS. 215 sb. z. a 
n. (záborový zákon) 

. . 8-702 
8666, 8817, 9178 

. ,9190 
9074, 9190 

§ 2 ' 
I 7 ' 
§ 7/2 
111 
květen 12. čís. 246 sb. z. a 
n. (bankovní ústav) 
§ 12 ' 9418 
§ 38 . 9418 

květen 22. čÍs. 320 sb. z. a 
n. (rozluka manželství) 
§ 13 c) • 8806 
I 13 h) 9258, 9447 
§ 14 c) 9228, 9500 
§ 17 8762, 8806, 

9095, 9330, 9447 

květen 27. čís. 318 sb. z. a 
n. (zajištění půdy drobným 
pacht}i"řtim) 
I 22 9093, 9163, 9166 

červen 4. čÍs. 313 sb. z. a n. 
(finanční prokuratura) 
I 1 ~ 8986 
I 5 , 8846 
červen 11. ClS. 330 sb. z. a 
n. (Stát. pozemkový úřad) 9201 
I 3 . . 9391 
I 4 ' ' 8802 
červen 23. čís. 348 sb. z. a 

ii 
II 
II 

II 
II 

I 
III 

II 

II 
" 

II 

II 

1'1 

II 
" 

" ,] 

I 

II, 

II 

I 

I 
I 
i 

183 

čís. 

1919 n. (drahotní přidavky stát
ních zřízenců) 
čl. II. . 8849 
červen 27. čis. 362 sb. z. a 
n. (prov. nař." k rozl. zák.) 
čl. 1. 9105 
červenec 23. čís. 457 sb. z . 
a n. (válečná léta státních 
,tr,aměstnancfi) 
I 1 ' 9343 
§ 4 . . 9343 

září 10. čís. 507 sb. z. a n. 
na rok 1921 (smlouva v 
Saint Germain) 
čl. 208 . 9205 
čl. 256 b) odst. 2 8771 
čl. 256 odst. 4 . 8771 
říjen 17. čís. 568 sb. z. a n. 
(lichevní zákon) 
§ 8 ' 8829, 9193, 9440 
117 ,9193 

prosinec 17. čís. 2 sb. z. a 
n. na rok 1920 (státní za-
městnanci) 9122. 9124 
čl. VI. druhý odst. . : 9482 

1920 leden 9. čís. 61 sb. z. a n. 
(vyměření a uvedení v pa
trnost zabraného majetku) 
§ 6 . ' 8676 
§ 8 ' . 8676 

z. a n. leden 30. čís. 81 sb. 
(přidělový zákon) 

8794 
. ' . . 9186 

8666, 8803, 9176, 9186 

I 19 
, 19/2 
I 23 

'cl 24 
§ 27 
I 36 
§ 37 
§ 43 
I 63 

. 9178 
8676, 8855 
, . 8803 

8666, 9427 
, 9294 
. 9180 

leden 30. čís. 82 sb. z. a n. 
(domovníci) . 9136 
únor 5. čis. 89 sb. z. a n. 
(pensijní pOjištěni.) 

I 

I[ 

I 74 8643 
§ 77 a) • 8643 

únor 6. čís. 114 sb. z. a n. 
(Velká Praha) 
I 10 9314 
únor 17. čís. 134 sb. z. a n. 
(zajišťování dávky z ma
jetkU) 
I 8 ' 9268, 9409 

-únor 29. CiS. 121 sb. z. a n. 
(ústavní listina) 
§ 4/3 ' . ' . 9296 
I 92' . 9187. 9188, 9426, 9465 



t 
I 
I 

1838 

1920 § 96/1 
§ 105 

čís. 

8924 
8652, 9449 

únor 29. čís. 122 sb. z. a n. 
(jazykový zákon) 
§ 2 
§ 7. . 8924, 9233, 
§ 8 . 

8728, 8924 
9450, 9.1.98 

· 8728 
bf'ezen 11. čís. 152 sb. z. a 
n. (Hlučínsko) 

§ 3 . 8932 
duben 8. čÍs, 275 sb. z. a ll. 

(ochrana nájemců) 
§ 7/2 9207 
duben 8. čís. 309 sb. z. a n. 
(dávka z majetku a pří. 
růstku na majetku) 
§ 2 . 
§ 61 
§ 62 
§ 62/4 

· 8611 
. . 8960 

8611,8960,9167,9292,9333 
8697 

duben 8. čís. 329 sb. z. a n. 
(náhradový zákon) 
§ 20/3 
§ 28 

8982, 9091 
· 9178 

§ 29 
§ 31 
§ 41 

· 9391 
8676, 8982, 9175, 9178 

§ 43/2 
9074, 9091 

I 43/3 
§ 43/4 
§ 43 a) (3) 
§ 43 a) (4) . 
§ 43 a) posl. odst. 
I 44/2 

· 8636 
· 8636 
· 8636 

8636 
.8636 

8636 
9391 
8976 § 46 

§ 47 
§ 50 
§ 57 

8679, 8702, 9502 
· 9502 

§ 59 
· 8636 

9074 
duben 9. čís .. 236 sb. z. a n. 
(státní občanství) . 9296 
duben 9. čís. 292 sb. z. a n. 
(školy) 
§ 25 čís. 4 . 8644 
§ 25 čís. 5 . 8644 

duben 14. čís. 299 sb. z. a n. 
(četnictvo) 

§ 13 9187 
duben 14. čís. 302 sb. z. a ll. 
(spořitelny) 
§ 6 . " 
§ 10 
§ 18 
§ 34 

9237 
. 9354 
. 9237 

9237 
duben 14. čís. 347 sb. z. a n. 
(akciová banka cedulová) 
§ 51 9418 
duben Hí. čís. 311 sb,. z. a 

I: 

II 

I[ 

II 
II 

II 

I 

I 

ii 

II 

II 

1920 n. (zajištění pudy drobn~'m 
pachtýřům) 

čís. 

čl. 1. čís. 4. 9093, 9163, 9166 
duben 15. čís. 314 sb. z. a n. 
(exekuce na platy) 

§ 1 . .. 8694, 8761 
duben 20. čís. 259 sb. z. a n. 
(zajišťování dávky z ma-
jetku). .... 9268 
červenec 27. čÍs. 463 sb. z. 
a n. (prov. nař. k dávce z 
majetku) 
k§61 .8960 
k § 62 . 8960 

září 23. čís. 545 sb. z. a n. 
(dávka z Přírůstku hod
noty) 
§ 27 . 9395 

1921 leden 21. čís. 53 sb. z. a ll. 

(náhrada za zabraný ma-
jetek) . 9074 
§ 3 . . 8636 
§ 4 . . 8636 
§ 6 . . 8636 
§ 11 8636 

březen 18. čís. 130 sb. z. a 
n. (zaopatřovací požitky) 
§ 15 . 9502 

duben 21. čís. 173 sb. z. a 
n. (přerušeni valutovÝch 
sporů) 

§ 2 . 8705 

květen 13. čís, 203 sb. z. a n, 
(železniční dopravní řád) 
§ 6 . 
§ 60 
§ 67 
§ 70 
§ 73 
§ 73/9 
§ 74/3 čís. 4 
§ 75/7 
§ 76/2 
§ 94/4 
§ 97/1 
§ 97/2 
§ 98 
§ 99 

8776 
8776, 9042 

· 9042 
8776, 8042 

· 8672 
· 8672 
· 9052 
· 9052 
· 8672 
· 9052 
· 9257 
· 9257 
· 8672 

8672, 9419 

květen 21.Čís. 191 sb. z. a n. 
(stavební 'ruch) 
§ 59 . 8821 

červen 23. čís. 225 sb. z. a 
n. (Obyodové úřadovny St. 
poz. úřadu) 
čl. I. čís. 10 8802, 9093, '9163 

srpen 12. čís. 304 sb. z. a n. 
(zabírání budov nebo je-

1921 jich částí pro účely ve
řejné) 

čís. 

§ 4/6 9485 
srpen 12. čís. 329 sb. z. a ll. 
(nn. hospodářství obecní) 
§ 28 8915 
§ 33 . 9314 
§ 38 . 8915 
srpen 12. ČÍS. 330 sb. z. a n. 
(závodní výbory) 9348 
srpen 12. čís. 338 sb .. z. a n. 
(daň z vodní síly) 
§ 11 9314 
prosinec 29. čís. 506 sb. z. 
a ll. (pensijní Pojištění že
lezničních zaměstnanců) 
§ 91 . 8899 

1922 leden 31. čís. 40 sb. z. a n. 
(změny a doplňky advokát· 
ního řádu) 
§ 5/7 9104, 9164 
duben 27. čís. 130 sb. z. a n. 
(ochrana nájemců) 
§ 7/2 . 9207 
duben 27. čís. 143 sb. z. a n. 
(prováděcí nařízení k pře
chodní úpravě finančního 
hospOdářství obce) 
§ 7 IV. dodatek k § 38 zák. 8915 
§ 8 L dodatek k § 28 zák. 8915 
červen 30. čís. 234 sb. z. a 
n. (výkup ústecko-Tepli-
cké dráhy státem) . 9245 
srpen 7. čís. 265 sb. z. a n. 
(soupis pohledávek a zá
vazků) 

§ 2 čís. 4 8693, '8705 
prosinec 20. čís, 394 sb. z. 
a n. (služební, odpočivné a 
zaopatřovaci požitky stát-
ních atd. zaměstnanců) 
§ 6/4 . 8765 
§ 19 .. . 8764, 9289 

. prosinec 22. čís. 408 sb, z. 
a n. (zřízení vnuceného 
likvidátora pro rozvrh ba-
vlny atd.) . . 906& 

1923 leden 25. čís. 35 sb. z. a n. 
(stavební ruch) 
§ 25 
§ 27/1 čís. 2 
§ 36 
únor 8. čÍs. 130 sb. z. a n. 
na rok 1924 (úmluva s Ně
meckem) 
čl. 1 
březen 17. čís. 146 sb. z. a 
n. na rok 1924 (smlouva s 
JugoslavU) 

9281 
8807 
9281 

8810 

.1839 

čís. 

1923 cl. 2, 29 9361 
čl. 38-42 . 9362 
čl. 39 9253, 9362 
čl. 41 čís. 1 až 4 . . 9253 
čl. 41/3 čís. 2. . . . 9362 
duben 26. čÍs. 85 sb. z. a n. 
(ochrana nájemců) 
§ 20/2 . 9194 
červenec 19. čís. 160 sb. z. 
a n. (stavební ruch) 
• 2 . 9281, 9345 
§ 2/4 . 9425 
§ 50 9281 
§ 52 . 9425 
§ 54 . 9281 
§ 59 9281 

1924. duben 25. čís. 80 sb. z. a n. 
(lichevní zákon) 
čl. I. čís. 1 b) . 8829, 9193 
duben 25. čís. 85 sb. z. a n. 
(ochrana nájemců) 
§ 1/2 čís. 9 • 8633 
§ 3 . 8633, 8634 
§ 14 . 8841 
§ 20 8841 
§ 31/1 CIS. 1 . 9420 
červen 18. čís. 60 so. z. a n. 
na rok 1926 (úmluva mezi 
československou republikou 
a republikou Rakouskou o 
úpravě závazkfi) 
čl. 7 . • 9025 
čl. 10 8693, 8705 
čl. 46 9026, 9204 
čl. 48 . 8705 
červen 25. ClS. 131 sb. z. a 
n. (exekuce na základě říš
skoněmeckých titulů). ,9200 
červen 26. čís. 172 sb. z, a 
n. (v}-povědni a stěhovací 
.řád pro čechy) . 9126 
červenec 3. čís. 179 sb. z. 
a n. (zrušení svěřenství) 8702 
září 30. čís. 216 sb. z. a n . 
(válečné půjčky) 
§"14 8824 
§ 15 . 8824 
říjen 9. čís. 221 sb. z. a n. 
(sociální pojištění) 
§ 95 II. 8695 
§ 170. . 9066 
§ 173 8653, 8668, 8908, 9066 
§ 175 9056, 9406, 9483, 9484 
§ 192 8668 
§ 282 . 8961 
říjen 10. čís. 239 sb. z. a n. 
(vkladní knížky akciových 
bank atd.) 
§ 2 . 9085 



840 

čís. 

1924 říjen 23. čís. 139 sb. z. a n. 
na rok 1928 (mezinárodní 
úmluva o přepravě zboží na 
železnicích) 
čl. 55 § 3 . 9217 

prosinec 10. čís. 279 sb. z. 
a ll. (přeměna společnosti 
s r. o. v družstvo) 
§ 1 9088 
§ 2 • 
§ 4 . 

· 9088 
9088 

prosinec 22. čís. 286 sb. z. 
a n. (restrikční zákon) 
1 14 
1 15/4 
§ 16 
1 17 
1 28 

. . 9480 
· 8899 
· 8899 

8765 
· 9480 

prosinec 22. čÍs. 289 sb. z. 
a n. (odměny státním za-
městnancům) . 9209 

1925 bí'ezen 6. čÍs. 5 sb. z. a n. 
na rok 1926 (úmluva s Pol
skem) 

čl. 7 . 9489 

březen 26. ClB. 46 sb. z. a n. 
(úprava promlčecích lhůt 
v poměru k cizině) 
1 7 . . 8705 

březen 26. čÍs. 47 sb. z. a n. 
(prodloužení promlčecí lhů-
ty pro některé pOhledávky) 
1 1 . 8980, 9236 
1 3 . 9236 

březen 26. CIS. 48 sb. z. a n. 
(ochrana nájemců) 

1 3 . 
§ 6/2 
§ 8/2 
§ 12/4 
1 14 
§ 18 
1 20 
§ 20/2 

§ 20/3 
§ 30 
§ 31/1 
§ 31 čls. 5 

· 8953 
· 9035 
· 8721 
· 8923 
· 8804 

8792, 9288 
. .. . 9288 

8792, 8804, 8805, 8897, 
8923, 8926, 9486 

8719, 8720, 8734, 9179 
8792, 8804 

· 9231 
8804, 9486 

duben 3. čís. 67 sb. z. a n. 
(placené dovolené) . 8632 

duben 23. čÍs. 102 sb. z. a n. 
(akciová banka cedulová) 
čl. XII. . 9418 

1925 květen í. čís. 1'11 sb. z. a n. 
na rok 1926 (úmluva s Ru
munskem) 

čís, 

čl. 23 . . . 8974 
květen 29. čís. 34 sb. z. a n. 
na rok 1927 (úmluva s Ra
kouskem o plnění pojišťo-
vacích smluv) . 9025 
červen 18. čís. 141 sb. z. a 
n. (exekuční tituly) 8771 
červenec 16. (německý zá-
kon o-dohodnocení) .8819 
§ 15 . 9279 
1 16 . 9279 
§ 19 . 8932 
§ 28 9279 
srpen 19. čís. 203 sb. z. a n. 
(smlouva sprostředkovatel-
ská) 
§ 4 . 8883 
říjen 25. čís. 217 sb. z. a n. 
(provedení § 105 ústavní 
listiny) 
§ 1 . 9449 
§ 4 . . 8652 

- prosinec 15. čís. 249 sb. z. 
a n. (přerušení valutových 
sporů s Rakouskem) 

1926 únor 3. čís. 17 sb. z. a n. 
(jazykové nařízení) 

8705 

čl. 1 
čl. 4/3 

9450 
. 8728, 8924, 

9141, 9181, 9498 
čl. 16/1 
čl. 16/2 
čl. 16/3 
čl. 96 
čl. 96/3 

· 8728 
· 9181 
· 8728 

. . 9450 
8924, 9498 

červen 24. ClS. 103 sb. z. a 
n. (platový zákon) . 9482 
§ 4 . 9209 
! 150 . 8694 
§ 210 . 8694 
červenec 1. čís. 117 sb. z. a 
n. (nemocenské pojištění) 9406 
§ 1 . . 8961 
listopad 24. čís. 218 sb. z. a 
n. (původské právo) 
§ 58 . 8657 

1927 bi'ezen 5, čís. 15 sb. z. a n. 
(zaměstnanci čsl. státních 
drah) . 9482 
§ 63/4 . 9053 
1 69. 8694 
1 70/5 . 9061 
1 75 . 8694 
1 90/2 . 9364 
1 125 . 8694 
1 145 • 8694 

,\ , 
i 
! 

čís. 

1:)27 duben í. čís, 4,1 sb. z. 
(stavební ruch) 

a n. 
. 9073 

8807 1 46 

červen 15. čís. 76 sb. z. a n. 
(přímé daně) 

čL II. odst. 1 
čL II. odst. 6 
čl. XVI. 
§ 265 
1290 
§ 345 

. 8716 
, 8716 

8653 
8653, 8716, 9078 

9268 
8628 

červenec 1. 151s. 107 sb. z. 
a n. (lékařsl\:é rady) . 9087 

červenec 14. čís. 125 sb. z. 
a n. (organisace politické 
správy) 
čl. 12 . 9359 

červenec 15. čís. 111 
a n. (nekalá soutěž) 

sb. z. 

1 1 . 8856, 8917 
§ 2 . 9458 
§ 3 . 9458 
! 11/3 8856, 8917 
! 15 9000,9139, 9221 
1 15/3 9215 
§ 21 8856, 9031, 9456 
1 46 . 9139 
1 53/5 8856, 8917 

prosinec 13. čís. 1 sb. z. a 
n. na rok 1928 (směnečný 
zákon) 
§3 čís. 5 

! 6 

čís. 6 
čís. 7 

§ 6/2 
1 8 . 
II 15 
§ 22 
§ 22/1 
§ 32 
§ 37 
1 39/1 
1 39/2 
1 46 
1 47 
§ 62 
§ 83 

8881, 9108, 

* 87 
§ 88 
§ 95 
§ 98 * 104 ClS. 5 
§ 107/3 
1 107/4 . 

8881, 

9089, 9274 

· 9089 
9108, 9438 

· 9438 
· 9108 
· 9119 
· 9119 

9312, 9438 
· 8994 
· 9119 
, 9312 
· 8994 
· 8994 
· 9089 
· 9071 

9260, 9274 
9008 

8954, 9103 
8954 
9312 
9312 
9273 

9108, 9272 
· 9008 

prosinec 16. čís. 177 sb. z. 
a n. (pozemkový katastr) 

Civilní rozhodnutí Xl. 

1841 

čís. 

1927 § 42/8 
1 80 

9100 
9101, 9102 

9101 ! 80/2 

J.928 leden 13. čís. 8 sb. z. a n. 
(správní řízení) 

1929 

§ 36 9450 
§ 75 9450 
§ 93 9359 
leden 19. čís; 23 sb. z. a n. 
(procesní novela) 
čL II. čís. 1 . 8744 
čl. II. odst. 2 čís. 7 . 8632 
leden 31. čís. 28 sb. z. a n. 
(četnictvo) . . 9187 
březen 28. čís. 43 sb. 
(stavební ruch) 

z. a n . 

§ 4/2 
§ 4/3 
§ 46 

· 9073 
· 868& 

8685, 
8807 

březen 28. čís. 44 sb. z. a n. 
(ochrana nájemců) 

9309 § 1 čís. 12 
§ 3 . 8650, 8785, 8953 
§ 3/1 
§ 4/5 

· 8791 
· 86'17 

§ 7 . · 8710 
§ 20/1 
§ 22/2 

. . 9229 

§ 30 
§ 31 
§ 31/1 

§ 32 

8784, 8920, 9019, 9229, 
9264, 9301, 9369 

9151, 9177 
· 8962 

8778, 9107, 
9109, 9366, 9414 

· 8971 

čís. 4 

břézen 28. CIS. 45 sb. z. a n, 
(odklad exekuce vyklizením) 
§ 1 . 8763, 8962 
§ 3 čís. 6. . 8962 
březen 28. čÍs. 56 sb. z. a n. 
(osvojení) 
, 8/3 . 8882 
1 10 8882 
listopad 27. čís. 117 sb. z. 
a n. na rok 1929 (třetí do
datečný zápis k úmluvě s 
Rakouskem) 
čL V. . 9204 
únor 21. čÍs. 26 sb: z. a n. 
(pensijní pojištění soukro
m)'ch zaměstnanců ve vyš-
ších službách) 
§ 46 . 9322 
květen 10. čís. 70 sb. z. a n. 
(advpkátní .zkouška) 9104, 9164 
červen 19. čís. 118 sb. z. a 
n. (provedení třetího doda~ 
tečného -zápisu 'k úmluvě s 
Rakouskem) . 9204 

115 



VIII. Jiné předpisy. 
V}Cnos ministerstva obchodu: 

1897 květen 22. čís. 28.602 (Věstník min. obell. čís. 
- červenec 3. čís. 36.613 čÍs: 134 úř. list. -. 

1902 červen 10. čís. 29.687 (Věstník pošt čís. 55 z 1'. 
1921 leden 31. čí,,;. 6654 
1922 ll:věten 2. čís. 13.857 
ministerstva orby: 
1876 červenec 26. čÍs. 675f) 

63 § 11 odst. 2) 87,iA 
9145 

1902, § 1 odst. 2) 874-1 
8í03 

. 8'103 

8735 
ministerstva pošt a telegrafů: 
1924 l'íjen 27 (telefonní řád) 8782 
1927 únor 17. čís. 15 § ]5 (1) b, § 14 (1) b otištěno ve Věstníku min. 

sprav. 192R str. lS4. Sdělení 84 . 9323 
ministel's1 va spl'avedlnosti: 
1914 červen 2. čÍs. 41 Věstn. z r. 1914 
1921 duben 25. čÍs. II Věstn. z r. 1921 . 
ndllisterstva sociální péče: 
1919 bf'ezen 21. čís. 47SI/lII.19 . 
1926 leden 12. čÍs. 1:352/IV. čÍs. 1/1925 (ve V8stníku min. 

te1egr. roč. 1926 čís. 17). . . 

ministerstva školství a národní osvěty: 
1919 duben 22. j~is. 13.878 
1919 prosinec 15. éís. 67.!;l'77 /6736 n. o. 
1923 únor 7. čís. 11.569-V. 
ministerstva vnitra: 
1928 cÍs. 37.156/13 Věstn. četu. čís. 8 z r. 1928 
ministerstva ·.~,'lleZilic: 
1919 únor 11. čís. 601 pres. . 
1921 duben 26. čÍs. 68.872.I/4 

červen 18. Ci8. 35.081-I/3 
sľpen 23. čís. 47.603 . 
zái'í 24. čís. 53.924 . 

1922 březen 11. čís. 70.419/1-3 
1923 srpen 1·1. ms. 4-3.213 
1922 vyhláška Čí~. lOS a 104 . 

Instrukce pro dopravní službu: 
čís. XIX. čl. 30 bod 2 d), 29 bod 8 c) 

čt 36 bod 1 

Služební 
§ 40 
§ 43 (2) , 
§67 

f'á cl železničních 
9364 

, 90'70 
• 9070 

zaměstnanců: 
§ 68 
§ 86 
,§ 88 

Pažitkový regulatlv železničních zaměstnanců: 
§ 28 , 9070 § 33 

8840, 9041 
, 8840 

8896, 9127 
pošt a 

8927 

8857 
8857 
8857 

9187 

9343 
9482 
9061 
9061 
9061 
9364 
9364 
9052 

9032 
9032 

9070 
9343 
9343 

9070 
Výklad dopl'avníct pOdmínek 

společnosti 
československé 
Labské: 

plavební 

§ 84 , 9471 § 115 9471 
Tar i f žel e z nič n í: výjimečná sazba 20 . 8776 
Voj e n s k é s I II Ž e b n í pře d p i s y K-III-3 8822 
Služební pragmatika a regulativ učitele židovského 

na b o žen s tví 900S 
S 1 II Ž e b n i i n str u k f', e pro čet n i k y: 

§ 65 čís. 4 . 9187 
Kodex 
čl. 833 
Č'~. 844 

církevního práva: 
, 8863 
• 5U/;~~ 

čl. 840 , 8863 , 
I 
(, 
, f 

1843 

fl m 1 li Y ft S Na r {) uu i b a II k o II čes k o s 1 o y e n s k o II z e dll e 2. 
ú n (I l' a -1927 . 9418-

Ně lil e c k}' z á k o n o z II o cl II o cell í 8819, 8932, 9279 
Jih I <L V a: měst-Rk}'r statut § 117 8765 

:->Južební p:ragmatlka, § 61, * 155 . 8765 
Výklad pensijního normalu zl'Ízencú Hal'rachoyských 

ze dne 1. ledna 1836 a ze dne í. června 1921 9122, 9124 
V)'klad kolektiyní sm ouvy I 9130, 9384 
V}-klad stanov společenstva 9195, 9437 
V Ý k 1 a d s t a n o v s t a v eb n i h o a hy t o v é II o dr II Ž sty a 8'111, 9073, 9281 
V;ý-klad stanoV spo u I k 9043, 9401 
Výklad POjlS OVa-CIC 1 po lL • , - ť • I d D ; D e Ir 8732, 8756, 9015, 9023, 9155, 9165, 

Výklad služebního řádil banky 
9355, 9358, 943. 

,91l-! 
Výklad služební smlouvy úředníka okresní ne mocenské 

pojišťovny 

V Ý k 1 a cl s ťa n o v s p I) l' i tel n y 
9461 
9354 

116* 
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